
 2023- 2022جدول الدراسات العليا للكورس االول  

 الفرع اسم التدريسي  المادة الساعة اليوم 

 الماجستيراالسالمي د. شيماء حمزة طرائق تدريس 11-9 االحد
  د. محمد عبد هللا منهج بحث 11-1

  د. رعد كريم Eنصوص  11-9 االثنين 

  د. يوسف كاظم فكر تاريخي 11-1
  د. زينب مرجان سير وتراجم 11-9 الثالثاء 

  د. عطارد تقي مماليك 11-1

حضارة مصر  11-9 االحد
 القديمة

 الماجستير القديم قيس حاتم هانيد. 

تاريخ العراق  11-1
 السياسي القديم

  احمد حبيبد. 

  رعد كريمد.  نصوص انكليزي 11-9 االثنين
  متمم جمالد.  طرائق تدريس 11-1

منهج البحث  11-9 الثالثاء
 التاريخي

  حامد عبد الحمزةد. 

تاريخ العرب  11-1
 القديم

  اسامة كاظمد.

 الماجستير الحديث د. رعد كريم Eنصوص  11-9 االثنين

  د. ستار حامد عثماني 11-1

  د. فؤاد طارق تاريخ العراق 11-9 الثالثاء 

  جبار  د. وفيه طرائق تدريس 11-1

تاريخ الواليات  11-9 االربعاء 
 المتحدة االمريكية 

  د.عصام عبد الحسين

  د. حامد عبد الحمزة منهج البحث 11-1

 الدكتوراه الحديث د. كريم مطر بحر احمر 11-9 الثالثاء

  د. مشتاق طالب عراق اقتصادي 11-1
  د. حسن عبد علي مشكالت دولية 11-9 االربعاء

  عباس  د. قاسم نصوص انكليزي 11-1

  د. علي هادي فكر سياسي  11-9 الخميس

 

 

 

 



 

 ماجستير اسالمي / الكورس االول 

 عدد الساعات   عدد الوحدات   اسم المادة باللغة االنكليزية  اسم المادة باللغة العربية   ت
 2   منهج البحث التاريخي  1

 2   فكر تاريخي  2ٍ

 2   السيرة والتراجم  دراسات في 3

 2   المماليكتاريخ  4
 2   طرائق التدريس  5

 2   تاريخ المغول باللغة االنكليزية  6

 

 

 

 ماجستير اسالمي / الكورس الثاني 

 

 عدد الساعات   عدد الوحدات   اسم المادة باللغة االنكليزية  اسم المادة باللغة العربية   ت
 3   اقتصاد اسالمي   1

 3   دراسات في االستشراق 2ٍ

دراسات في تاريخ المشرق االسالمي  3
 وتاريخ المدن )اختياري (

  3 

دراسات في تاريخ المغرب االسالمي  4
 والنظم االسالمية )اختياري (

  2 

تاريخ الحروب الصليبية باللغة  5
 االنكليزية 

  2 

 2   نظريات تعلم  6

 

 

 

 

 



 ماجستير تاريخ حديث /الكورس االول

 عدد الساعات   عدد الوحدات   اسم المادة باللغة االنكليزية  اسم المادة باللغة العربية   ت

 2   منهج البحث التاريخي  1
 2   تاريخ العراق المعاصر  2ٍ

دراسات في تاريخ الواليات المتحدة  3
 االمريكية 

  2 

 2   دراسات في تاريخ الدولة العثمانية  4

 2   طرائق تدريس  5

دراسات في تاريخ امريكا الالتينية  6
 باللغة االنكليزية 

  2 

 

  ماجستير تاريخ حديث /الكورس الثاني

 

 عدد الساعات   عدد الوحدات   اسم المادة باللغة االنكليزية  اسم المادة باللغة العربية   ت

 3   دراسات في تاريخ اوربا الحديث 1
 3   دراسات في تاريخ تركيا المعاصر  2ٍ

دراسات في تاريخ اسيا وشخصيات  3
 سياسية )اختياري (

  2 

دراسات في تاريخ المغرب العربي  4
 ووادي النيل )اختياري (

  3 

دراسات في تاريخ االتحاد السوفيتي  5
 باللغة االنكليزية 

  2 

 2   نظريات تعلم  6

 

 

 

 

 

 

 



 دكتوراه تاريخ حديث /الكورس االول  

 عدد الساعات   عدد الوحدات   اسم المادة باللغة االنكليزية  اسم المادة باللغة العربية   ت

 3   الفكر السياسي االوربي  1
 3   مشكالت دولية معاصرة  2ٍ

دراسات في تاريخ امريكا الالتينية  3
 الحديث

  2 

 3   دراسات في تاريخ العراق االقتصادي  4
االحزاب السياسية في الواليات المتحد  5

 باللغة االنكليزية 
  2 

 

 دكتوراه تاريخ حديث / الكورس الثاني

 عدد الساعات   عدد الوحدات   اسم المادة باللغة االنكليزية  اسم المادة باللغة العربية   ت

 3   دراسات في تاريخ ايران المعاصر  1

 3   التدخل االمريكي في الخليج العربي   2ٍ

السياسة االستعمارية في جنوب    3
 افريقيا 

     3 

دراسات تاريخية عن جنوب شرق  4
 اسيا  

  2 

المؤسسة العسكرية العثمانية باللغة  5
 االنكليزية 

  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ماجستير تاريخ قديم / الكورس االول

 

 عدد الساعات   عدد الوحدات   اسم المادة باللغة االنكليزية  اسم المادة باللغة العربية   ت
 3   تاريخ العراق السياسي القديم  1

 2   حضارة مصر القديمة  2ٍ

 2   تاريخ العرب القديم  3

 2   منهج البحث التاريخي  4
 2   طرائق تدري المواد االجتماعية  5

 2   لغة انكليزية  6

 

 

 ماجستير تاريخ قديم / الكورس الثاني

  

 عدد الساعات   عدد الوحدات   اسم المادة باللغة االنكليزية  اسم المادة باللغة العربية   ت

تاريخ اليونان والرومان  1
 السياسي 

  2 

 2   تاريخ ايران السياسي القديم  2ٍ
 3   حضارة العراق القديمة  3

 3   لغات قديمة  4

 2   نظريات تعلم  5

 2   لغة انكليزية  6

 


