
 الثانيجدول الدراسات العليا )مزحلة املاجستري( الفصل 

 

 22/1/2223يعمل بهذا اجلدول اعتبارا من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم التذريسي  عذد الساعات  اسم المادة   الساعة  اليوم 

 083:8-03:8  الثالثاء

 احراء اجتساعي
2 

 د رحيم جبار ظاهر .أ

083:8-03:8 

 علم اجتساع الطبي 
2 

 ا.م.د.شذى نجاح بالش 

 083:8 -03:8   االربعاء

 تغير اجتساعي انكليزي 
2 

 ا.د.بدسة رحسن عهدة 

083:8-023:8 

 )طرائق بحث وفحص استالل( ســسشار
2 

 ا.د.نبيل عسران مهسى
 ا.م.د.حاتم راشد علي

023:8-23:8 

 قزايا اجتساعية معاصرة
2 

 د عالء جهاد كاظم .م .أ

 083:8-03:8  الخميس

 علم اجتساع الشهع
2 

 د فالح جابر جاسم. م .أ

083:8-03:8 

 نعريات اجتساعية
: 

 د طالب عبد الكريم كاظم .أ



 الثانييا )مزحلة الدكتىراه( الفصل جدول الدراسات العل

 

 22/1/2223يعمل بهذا اجلدول اعتبارا من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم التذريسي  عذد الساعات  اسم المادة   الساعة  اليوم 

 083:8-03:8  الثالثاء

 ا.د.ثائر رحيم كاظم  2 بذرية مدتدامة تشسية 

083:8-023:8 

 رحيم جبار ظاهر .د .أ 2 احراء اجتساعي متقدم

 083:8 -03:8   االربعاء 

 ا.م.د.فالح جابر جاسم  2 مجتسع عراقي 

083:8-023:8 

 بدســة رحسن عهدة .د .أ 2 علم اجتساع التشعيم

 083:8-03:8  الخميس

 ا.د.صالح كاظم جابر 2 علم اجتساع الشقدي  

083:8-023: 

 )طرائق بحث وفحص استالل( ســسشار
2 

 ا.د.نبيل عسران مهسى

 أ. م .دعالء جهاد كاظم



 

 الثانييا )مزحلة الدبلىم ,التنمية واالمن اجملتمعي( الفصل جدول الدراسات العل

 

 22/1/2223يعمل بهذا اجلدول اعتبارا من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم التذريسي  عذد الساعات  اسم المادة   الساعة  اليوم 

 003:8-03:8  االحذ 

طرق البحث االجتساعي في مجال 
 الدالم وحل الشزاع

 ا..د.ثائر رحيم كاظم  2

003:8-03:8 

 ا.د.صالح كاظم جابر 2 التهاصل الهساطة والتفاوض

 083:8 -03:8   االثنين  

 جهاد كاظم  ا.م.د.عالء 2 الدياسة االجتساعية واالمن السجتسعي

083:8-023:8 

 ا.م.د.شذى نجاح بالش 2 ادارة السهارد البذرية والتشسية السدتدامة 

 083:8-03:8  الثالثاء

 ا.د.رحيم جبار ظاهر  2 االحراء االجتساعي 

083:8-023:8 

 ا.م.د.حاتم راشد علي  2 التخطيط االجتساعي



 

( الفصل التاهيل اجملتمعي وبناء السالميا )مزحلة الدبلىم ,جدول الدراسات العل
 الثاني

 

 22/1/2223يعمل بهذا اجلدول اعتبارا من 

 

 اسم التذريسي  عذد الساعات  اسم المادة   الساعة  اليوم 

 083:8-03:8  االحذ 

طرق البحث االجتساعي في مجال 
 الدالم وحل الشزاع

 ا..د.ثائر رحيم كاظم  2

083:8-023:8 

 ا.د.صالح كاظم جابر 2 والتفاوضالتهاصل الهساطة 

 083:8 -03:8   االثنين  

 ا.م.د.مؤيد فاهم محدن  2 ادارة السؤسدات االجتساعية 

083:8-023:8 

 ا.م.جاسم دمحم حسزة 2 االمن والجرائم السدتحدثة

 083:8-03:8  الثالثاء

 ا.د.رحيم جبار ظاهر  2 االحراء االجتساعي 

083:8-023:8 

 ا.م.د.وجدان كاظم عبد الحسيد 2 التطرف والعشف السجتسعي


