
 / قسم الدراسات المسمارية-جدول المحاضرات االسبوعية 

 ٦١٠٢ – ٦١٠٢/     االولـــــــــى المرحلة

 
 

 الوقت  االحد  االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

 اثارية نصوص

 باللغة انكليزية
 مهند عاشور د.

 اللغة السومرية
 ا.م.د. مهند عاشور

  

 ــــــــــــ
 

 كتابة مسمارية
 عقيلم.م. حيدر 

 االكدية اللغة
 م.م. جاسم عبداالمير

 

٠٣,١ ← 

٠٣٦١ 

 رقم القاعة  5 5 5 5 5

 اثارية نصوص

 باللغة انكليزية
 مهند عاشور د.

ديمقراطية و 
 حقوق انسان 

 د. رائد  

تاريخ العراق 
 القديم 

  د. جاسم شهد

 عربية عامة
 د. ابتهاج

 

 االكدية اللغة
 م.م. جاسم عبداالمير

 

٠٣,١ ← 

٠١٣٦١ 

 رقم القاعة  5 أ. طه باقر 5 5 5

 
 ــــــــــــ

 

ديمقراطية و 
 حقوق انسان 

  د. رائد 

 كتابات استنساخ

 مسمارية

 ا.د.نائل حنون

 
 ــــــــــــ

 

 كتابات استنساخ

 مسمارية

 ا.د.نائل حنون

٠١٣,١ ← 

٠٠٣٦١ 

 رقم القاعة  أ. طه باقر 5 أ. طه باقر   5 

 حاسوب    
 نظري

 كتابات استنساخ

 مسمارية

 ا.د.نائل حنون

 عربية عامة
 د. ابتهاج

 

 كتابة مسمارية
 م.م. حيدر عقيل

٠٠٣,١ ← 

٠٦٣٦١ 

 رقم القاعه  5 أ. طه باقر أ. طه باقر   5 

 لغة سومرية ال
 د. مهند عاشور 

 حاسوب
 مختبر

تاريخ العراق 
 القديم 

 د. جاسم شهد 

تاريخ العراق 
 القديم

 د. جاسم شهد

 االكديةاللغة 
 م.م. جاسم عبداالمير

 

٠٦٣,١ ← 

٠٣٦١ 

 رقم القاعة  5 5 5 5 5

 
 

 اللغة السومرية

 ا.م.د. مهندعاشور
تاريخ العراق    

 القديم 
 د. جاسم شهد

 ٠٣,١ ← 

٦.٦١ 

 رقم القاعة   5  5 



 / قسم الدراسات المسمارية-جدول المحاضرات االسبوعية 

 ٦١٠٢ – ٦١٠٢/     ةــــــــالثاني المرحلة

  
 

 الوقت  االحد  االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

تاريخ اللغات 
 الجزرية

 ا.م.د.ستار الفتالوي

 
 ــــــــــــ

تاريخ اللغات 
 الجزرية

 ا.م.د.ستار الفتالوي

 
 ــــــــــــ

 

 للغة العربيةا

 د. أبتهاج
٠٣,١ ← 

٠٣٦١ 

 رقم القاعة  أ. طه باقر  1 1 1

 
 ــــــــــــ

 

 كتابات استنساخ

 مسمارية

 ا.د.نائل حنون

 
 ــــــــــــ

 

حضارة العراق 
 القديم

 د.جاسم شهد

 

 االكدية اللغة

 م.م. والء صادق

 
 

٠٣,١ ← 

٠١٣٦١ 

  1 5 1 أ. طه باقر   

 اثارية نصوص

 باللغة انكليزية
 د. مهند عاشور 

 كتابات استنساخ

 مسمارية

 ا.د.نائل حنون

 العراق حضارة

 القديم

 د.جاسم شهد

 السومرية  اللغة

 م.م. حيدر عقيل
 السومرية للغةا

  م.م.حيدر عقيل
٠١٣,١ ← 

٠٠٣٦١ 

 رقم القاعة  5 1 5 أ. طه باقر   5

 اثارية نصوص

 باللغة انكليزية
 د. مهند عاشور

 
 ــــــــــــ

 السومرية  اللغة

 م.م. حيدر عقيل

 

 االكدية اللغة

 م.م. والء صادق

 

 
 ــــــــــــ

 

٠٠٣,١ ← 

٠٦٣٦١ 

 رقم القاعه  - 1 5 - 5

     ٠٦٣,١ ← 

٠٣٦١ 

      

 العراق حضارة 

 القديم

 د.جاسم شهد

 

تاريخ اللغات 
 الجزرية

 ا.م.د.ستار الفتالوي

 للغة العربيةا 

 د. أبتهاج
٠٣,١ ← 

٦.٦١ 

 رقم القاعة  أ. طه باقر    1 1 



 الدراسات المسمارية / قسم-جدول المحاضرات االسبوعية 

 ٦١٠٢ – ٦١٠٢/     ثـــــــةلالثا المرحلة

 

 الوقت  االحد  االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

 
  ــــــــــــ

 كتابات استنساخ

 مسمارية

 ا.د.نائل حنون

 كتابات استنساخ

 مسمارية

 ا.د.نائل حنون

 اللغة العربية 
 م.د. أبتهاج

 

 الشرق تاريخ

 القديم

 م.د.جاسم شهد

٠٣,١ ← 

٠٣٦١ 

 رقم القاعة  1 أ. طه باقر   أ. طه باقر   أ. طه باقر   

 الشرق تاريخ

 القديم

 م.د.جاسم شهد

 علم المتاحف 
 م.م.لطيف تايه

 كتابات استنساخ

 مسمارية

 ا.د.نائل حنون

 بابلية نصوص

  م.م. والء صادق
 

 ــــــــــــ
٠٣,١ ← 

٠١٣٦١ 

 رقم القاعة   1 أ. طه باقر   1 1

 اثارية نصوص

 باللغة انكليزية
 د. اسماء عبداالمير 

 نصوص سومرية

  ا.م.د. مهند عاشور
 

 ــــــــــــ
 اللغة العربية 

 م.د. أبتهاج

 بابلية نصوص

  م.م. والء صادق
٠١٣,١ ← 

٠٠٣٦١ 

 رقم القاعة  1 أ. طه باقر   1 1 1

 اثارية نصوص

 باللغة انكليزية
 د. اسماء عبداالمير 

 علم المتاحف 
 م.م.لطيف تايه

 الشرق تاريخ

 القديم

 م.د.جاسم شهد

مقدمه في 
 اآلرامية

 ا.م.د. محمد كامل

 بابلية نصوص

  م.م. والء صادق
٠٠٣,١ ← 

٠٦٣٦١ 

 رقم القاعه  1 1 1 1 1

 نصوص سومرية 

 ا.م.د. مهند عاشور
 نصوص سومرية

 ا.م.د. مهند عاشور
مقدمه في 

 اآلرامية
 ا.م.د. محمد كامل

 منهج بحث
   ا.م.د.محمد كامل

٠٦٣,١ ← 

٠٣٦١ 

 رقم القاعة  1 ٠ 1 1 

 منهج بحث   مكتبة    
    ا.م.د.محمد كامل

٠٣,١ ← 

٦.٦١ 

  رقم القاعة 1    


