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 ffO األحد

 األثنين
ffO 

  

 الثالثاء

 

 انًادج انذراضٍح

 اضى انتذرٌطً

 انًكاٌ

 

                                       

 عرب لثم االضالو

                    أ.د. يحًىد فٍاض

 (008ق)

  

     

 

                                         

 عرب لثم االضالو

 أ.د. يحًىد فٍاض

       (008ق)

 َشاط

 

 عهى انُفص انعاو

 أ.و. هُاء اتراهٍى
     (008ق)

                                  

 عهى انُفص انعاو

 أ.و. هُاء اتراهٍى
        (008ق)

 

 األربعاء

 انذراضٍحانًادج 

 اضى انتذرٌطً

 انًكاٌ

 

انهغح انعرتٍح                         

 .و.َثأ شاهر اضًاعٍم و 

         (008ق)

 

                                          

انهغح انعرتٍح                         

 .و.َثأ شاهر اضًاعٍم و 

     (008ق)

 حاضثاخ 

 

                           تعهٍى أضاش       

 أ.و. يُى زهٍر
 008ق)

                           تعهٍى أضاش       

 أ.و. يُى زهٍر
 008ق)

 

 الخميس

                               

 انًادج انذراضٍح

 اضى انتذرٌطً

 انًكاٌ

                       مذٌى          انعراق تارٌخ ان

 و.د. خانذ تركً

    (008ق)

                       مذٌى          انعراق تارٌخ ان

 و.د. خانذ تركً

     (008ق)

                       مذٌى          انعراق تارٌخ ان

 و.د. خانذ تركً

  (008ق)

 تارٌخ انٍىَاٌ وانروياٌ             

 أكرو  دمحم عهً 

    (008ق)

  

 تارٌخ انٍىَاٌ وانروياٌ             

                            أكرو  دمحم عهً              

  (008ق)

 

 

 

  
 

 جــانعــة ديالــى

 كليــة التربيــة الأساسية  

 قــسـو التاريخ

 

  ( 1010 - 1029ي)ـالذراسام ـن العـل الأول نـي للفصـرات الأسبوعـاضـهحـجذول ال

 



 

 

 انٍىو
      انًرحهح انثاٍَح
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 Off األحد

 األثنين
 المادة الدراسية
 اسم التدريسي

 المكان

 

 عصر انُهضحفً أورتا 

 . أٌاد تركاٌدأ.و. 
 (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

   

  

 

 عصر انُهضحفً أورتا 

 . أٌاد تركاٌدأ.و. 
  

  (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح  

 

 انعصر انراشذي 

 و. ضًاح َىري 
  

   (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح  

 

 انعصر انراشذي 

 و. ضًاح َىري 
  

     (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح  

 

 ىبحاضان

                     و.و. زٌُة لحطاٌ  
  

     (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح  

 

 انحاضىب 

                   و.و. زٌُة لحطاٌ  
  

                                   (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

 الثالثاء
 المادة الدراسية
 اسم التدريسي

 المكان

 ثانث حذٌثعانى 

 أ.و.د.ضعذ دمحم عهً 
  (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

       

 ثانث حذٌثعانى 

 أ.و.د.ضعذ دمحم عهً 
  (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

   

                                                 

 عرتًانخهٍج تارٌخ ان

 . ضىضٍ عادلدو. 
  (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

  

 

 

 

                                            

 عرتًانخهٍج تارٌخ ان

  . ضىضٍ عادلدو. 
  (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

 

 

 انترتىيعهى انُفص 

  و. دمحم عذَاٌ
  (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

 

 انترتىيعهى انُفص 

 و. دمحم عذَاٌ
  (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

 

 األربعاء

                                 

 انًادج انذراضٍح

 اضى انتذرٌطً

 انًكاٌ

  

 صحح َفطٍح

 أ.و.د.ضًٍرج يحًىد حطٍٍ 

 ( 081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

 صحح َفطٍح

 أ.و.د.ضًٍرج يحًىد حطٍٍ 

 (  081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

انهغح انعرتٍح                             

 .و.َثأ شاهر اضًاعٍم و 
  (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

  

انهغح انعرتٍح                             

 أ شاهر اضًاعٍم .و.َثو 
  (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

        

     َشاط

 الخميس

                                              

 انًادج انذراضٍح

 اضى انتذرٌطً

 انًكاٌ

 جغرافٍح عانى لذٌى

 و. ضارج يعذو. 
  (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

     

 

 لذٌى جغرافٍح عانى     

 و.و.ضارج يعذ
  (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

     

 ضاليًاإلًغرب تارٌخ ان

 .يرواٌ ضانى َىريدأ.و. 
                                                                                       (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

 ضاليًاإلًغرب تارٌخ ان

 .يرواٌ ضانى َىريدأ.و. 
                                                                                        (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

                                        

 

 حذٌثانعرتً انىطٍ ان ختارٌ

 و.و .ضٍف تىفٍك
  (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

  

 

 

 

 حذٌثانعرتً انىطٍ ان ختارٌ

 و.و .ضٍف تىفٍك    

  
  (081ق)لاعح لطى انجغرافٍح 

 

 

 

 جــانعــة ديالــى

 كليــة التربيــة الأساسية  

 قــسـو التاريخ             
 ( 1010 - 1029ي)ـالذراسام ـن العـل الأول نـي للفصـرات الأسبوعـاضـهحـذول الـج

 



 

 

 

 

 انٍىو
       ثانثحانًرحهح  ان
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 األحد
 المادة الدراسية
 اسم التدريسي

 المكان

                                   

انتمٍُاخ انترتىٌح                                                           

 و. ضىضٍ يىضى

 (000ق)

  

 

انترتىٌح                                                        انتمٍُاخ 

 و. ضىضٍ يىضى

  

 (000ق)

 

                                                     
European       

History 

 . أٌاد تركاٌدأ.و. 
 (000ق)

  

                                               
European       

History 

 . أٌاد تركاٌدأ.و. 
 (000ق)

  

 تارٌخ انىطٍ انعرتً  انًعاصر

 . صثاح َىريدأ.و. 

  

 (000ق)      

   

 تارٌخ انىطٍ انعرتً  انًعاصر

 . صثاح َىريدأ.و. 

 (000ق)

  

         

 األثنين
 المادة الدراسية
 اسم التدريسي

 المكان

                                            اللغة العربية 

 و. ضهاو  عثذ غٍذاٌ

 (000ق)

         

                                            اللغة العربية

 و. ضهاو  عثذ غٍذاٌ

 (000ق)

                                                   

 تارٌخ األَذنـص

 و.عهً َاٌف يجٍذ 

  

   (000ق)

 تارٌخ األَذنـص

 و.عهً َاٌف يجٍذ 

  

      (000ق)

   جغرافٍح انىطٍ انعرتً 

 عثىد تركًو.و.

 (000ق)   

 

             

                                                

 جغرافٍح انىطٍ انعرتً

                                              عثىد تركً و.و.

 (000ق)

 

    

 

 Off الثالثاء

 األربعاء
 المادة الدراسية
 اسم التدريسي

 المكان

 تارٌخ اٌراٌ انًعاصر

 أ.و.د.حُاٌ طالل جاضى

 (000ق) 

 

           

                                            

 تارٌخ اٌراٌ انًعاصر

 أ.و.د.حُاٌ طالل جاضى

 (000ق)

  

          

                                              

 َشاط

                                       مناهج بحث

 ضًٍرج  يحًىد.دأ.و.
 (000ق)

          

 

                                       مناهج بحث

 ضًٍرج  يحًىد.دأ.و.
 (000ق)

          

  

 

 الخميس
 المادة الدراسية

 التدريسياسم 
 المكان

 تارٌخ أورتا فً انمرٌ انعشرٌٍ

 و. أحًذ دمحم

 (000ق)

  

 تارٌخ أورتا فً انمرٌ انعشرٌٍ

 و. أحًذ دمحم

 (000ق)

  

                           تاريخ  الدولة العباسية    
(                                     هـ333-هـ 231  )

 أ.و. د.ثرٌا  يحًىد عثذ انحطٍ
 (000ق)

   

                         تاريخ  الدولة العباسية
(                                     هـ333-هـ 231  )

 أ.و. د.ثرٌا  يحًىد عثذ انحطٍ
 (000ق) 

 

فهطفح انتارٌخ                                                       

 و.د. خانذ تركً

 (000ق)

                                                          

فهطفح انتارٌخ                                                       

 و.د. خانذ تركً

 (000ق)

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 جــانعــة ديالــى 

 كليــة التربيــة الأساسية  

 قــسـو التاريخ             

 ( 1010 - 1029ي)ـالذراسام ـن العـل الأول نـي للفصـرات الأسبوعـاضـهحـذول الـج



 

 

 

 

 انٍىو
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 األحد
 انًادج انذراضٍح

 اضى انتذرٌطً

 انًكاٌ

 والٌاخ يتحذج

 أحًذ دمحم جاضىو.

     (  001ق)

 والٌاخ يتحذج

 أحًذ دمحم جاضى و.

     (  001ق)

 حضارج وَظى اضاليٍح

 و.و.وئاو عاصى

             (  001ق)

 حضارج وَظى اضاليٍح

 و.و.وئاو عاصى 

        (  001ق)

 جغرافٍح ضٍاضٍح

 عثىد تركًو.و. 

     (  001ق)

 جغرافٍح ضٍاضٍح

   عثىد تركً و.و.

     (  001ق)

 األثنين
 انًادج انذراضٍح

 اضى انتذرٌطً

 انًكاٌ

 ىبحاضان

 و.و. زٌُة لحطاٌ

      (  001ق)

 ىبحاضان

 و.و. زٌُة لحطاٌ

                                       (  001ق) 

 ادارج واشراف ترتىي

 و. دمحم عذَاٌ

    (  001ق)

 ادارج واشراف ترتىي

 عذَاٌو. دمحم 

     (  001ق)

                                   

 يشكالخ عرتٍح يعاصرج

 . صثاح َىريدأ.و. 

                                       (  001ق)

 

                              

 يشكالخ عرتٍح يعاصرج

 . صثاح َىريدأ.و. 

                                       (  001ق)

 

 الثالثاء

 

 انًادج انذراضٍح

 اضى انتذرٌطً

 انًكاٌ

 انهغح انعرتٍح

 و. ضهاو عثذ غٍذاٌ

      (  001ق)

 انهغح انعرتٍح

 و. ضهاو عثذ غٍذاٌ

        (  001ق)

 يُاهج وكتة يذرضٍح

                                        أ.و. يُى زهٍر

     (  001ق)

 يُاهج وكتة يذرضٍح

  أ.و. يُى زهٍر

     (  001ق)

 عراق اجتًاعً

 حًٍذ ٌأ.و. لحطا

       (  001ق)

      

 عراق اجتًاعً

 حًٍذ ٌأ.و. لحطا

       (  001ق)

      

 ffO              األربعاء

 الخميس

 

                      ffO 

 

 

 

 

 

 

 جــانعــة ديالــى

 كليــة التربيــة الأساسية  

 قــسـو التاريخ
 ( 1010 - 1029ي)ـالذراسام ـالع نـل الأول نـي للفصـرات الأسبوعـاضـهحـذول الـج

 



 
 

 

 

 انٍىو

   )ب(انًرحهح  انراتعح    
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 األحد
 انًادج انذراضٍح

 اضى انتذرٌطً

 انًكاٌ

 جغرافٍح ضٍاضٍح

 و.و.عثىد تركً

  (  001ق) 

 جغرافٍح ضٍاضٍح

   عثىد تركً و.و.

     (  001ق)

 والٌاخ يتحذج

 أحًذ دمحم جاضى و.

  (  001ق)

 والٌاخ يتحذج

 أحًذ دمحم جاضى و.

    (  001ق)

 حضارج وَظى اضاليٍح

 و.و.وئاو عاصى 

      (  001ق)

 حضارج وَظى اضاليٍح

 و.و.وئاو عاصى 

       (  001ق)

 األثنين
 انًادج انذراضٍح

 اضى انتذرٌطً

 انًكاٌ

 يشكالخ عرتٍح يعاصرج

                                  . صثاح َىريدأ.و. 

   (  001ق)

 يشكالخ عرتٍح يعاصرج

                                  . صثاح َىريدأ.و. 

                                      (  001ق)

 حاضثاخ 

 حىراء دمحمو.و. 
                                         001)ق)

 حاضثاخ

 حىراء دمحمو.و. 

                                         (  001ق)

 ادارج واشراف ترتىي

  و. دمحم عذَاٌ

   (  001ق)

 ادارج واشراف ترتىي

 و. دمحم عذَاٌ

                                 (  001ق)

 الثالثاء

 

 انًادج انذراضٍح

 اضى انتذرٌطً

 انًكاٌ

 يُاهج وكتة يذرضٍح

                                        أ.و. يُى زهٍر

    (  001ق)

   

 يُاهج وكتة يذرضٍح

  أ.و. يُى زهٍر

    (  001ق)

 عراق اجتًاعً

 حًٍذ ٌأ.و. لحطا

 (      (  001ق)

      

 عراق اجتًاعً

 حًٍذ ٌأ.و. لحطا

       (  001ق)

      

 عرتٍح عايح

 و. ضهاو عثذ غٍذاٌ

       (  001ق)

 عرتٍح عايح

 و. ضهاو عثذ غٍذاٌ

           (  001ق)

 ffO              األربعاء

 الخميس

 

                      ffO 

 

 

 

 جــانعــة ديالــى

 كليــة التربيــة الأساسية  

 قــسـو التاريخ

 ( 1010 - 1029ي)ـالذراسام ـن العـل الأول نـي للفصـرات الأسبوعـاضـهحـذول الـج

 


