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 الٌوم والتارٌخ

 

 التارٌخ الجغـــــرافٌة
المرحلة  
 االولى 

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانٌة  المرحلة االولى  المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانٌة 

 

  41/6االحد 
عرب قبل  صناعٌة  زراعٌة  اسالٌب بحث  

 االسالم 
نصوص 
 انكلٌزي 

 دول كبرى  انتشار اسالم 

 41/6االثنٌن 
 

ً جافة   ً  لغة انكلٌزٌة  اوربا   فكر جغرافً  سكان  اراض  فكر اسالم

  46/6الثالثاء 
 

ً متأخر  عراق حدٌث  منهج بحث  عصور وسطى  مشكالت بٌئٌة  نقل     عباس

 41/6االربعاء 
 

ٌونان و    طاقة   
 رومان 

 ً ً  عباس  اندلس

 41/6الخمٌس 
 

ً  اموي    سٌاحٌة     عالم ثالث  وطن عرب

 

 02/6السبت 

 تارٌخ اهل البٌت  اوربا  خالفة راشدة      

 

 04/6االحد 
 

      ً  عراق معاصر  نظم اسالمٌة  مغرب عرب

 

 00/6االثنٌن 

ً  شرق قدٌم        تركٌا واٌران  خلٌج عرب

 02/6الثالثاء 
 

      ً ً  وطن عرب   عثمان

 فلسفة        01/6االربعاء 
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 اليوم والتاريخ 
 
 

 االعالم االجتماع

المرحلة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانٌة 
 الرابعة 

 المرحلة الثانٌة  المرحلة االولى 
 الصحافة 

 المرحلة الثانٌة 
 اذاعة 

 المرحلة الثالثة 
 صحافة 

 المرحلة الثالثة 
 اذاعة 

 

  41/6االحد 
علم االجتماع 

 التربوي 
نظريات  سكان 

 اجتماعية 
 رأي عام  رأي عام  اللغة العربٌة  اللغة العربٌة  فن الخبر 

 41/6االثنٌن 
 

انثروبولوجيا 
 اجتماعية 

علم اجتماع  علم االجرام 
 سياسي 

التربٌة 
 االعالمٌة 

 ً ً  تحرٌر صحف  اللغة العربٌة  اللغة العربٌة  تحرٌر اذاع

  46/6الثالثاء 
 

علم االجتماع 
 االقتصادي 

احصاء 
 اجتماعي 

االتصال  تخطيط وتنمية 
 الجماهٌري 

 اللغة االنكلٌزٌة  اللغة االنكلٌزٌة  اعداد برامج  انكلٌزي 

 41/6االربعاء 
 

ً  تارٌخ الصحافة  العالقات العامة  سلوك جمعي  فكر اجتماعي  طرائق بحث  ً  صحافة دولٌة  اخراج اذاع  تحرٌر اذاع

 41/6الخمٌس 
 

علم النفس 
 االجتماعي 

اصالح  تغير اجتماعي 
 مجرمين 

ً  مناهج البحث  مناهج البحث  اللغة العربٌة   مناهج البحث  تحرٌر صحف

 

 02/6السبت 
نصوص 
 انكليزي 

انثروبولوجيا 
 ثقافية 

علم االجتماع 
 الديني 

     

 

 04/6االحد 
 

علم اجتماع  ريفي وحضري 
 العائلة 

التصوٌر  تنظيم اجتماعي 
 ً  الصحف

نظرٌات 
 االتصال 

نظرٌات 
 االتصال 

  

 

 00/6االثنٌن 
علم االجتماع  مجتمع عراقي 

 القانوني 
اقتصادٌات   ضبط اجتماعي 

 تقنٌات 
   

 

  02/6الثالثاء 
مشكالت 
 اجتماعية 
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 اليوم والتاريخ 

 

 العربٌةاللغـــة  التــــــرجمة
 المرحلة الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة االولى المرحلة الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة االولى

 

  41/6االحد 
 النقد القدٌم  النحو  البالغة   الترجمة االدارٌة  النحو  التلفظ 

 41/6االثنٌن 
 

مدخل ترجمة 
 لالنكلٌزٌة 

ً  بالغة    علم اللغة  ترجمة للعربٌة   االدب العباس

  46/6الثالثاء 
 

مدخل ترجمة 
 للعربٌة 

 علم اللغة  العروض  االدب الجاهلً    المسرحٌة  علم المعاجم 

 41/6االربعاء 
 

 النحو  الكتاب القدٌم   النحو المقارن   استٌعاب 

 41/6الخمٌس 
 

  مناهج التفسٌر  المكتبة    طرائق بحث   النحو 

 

 02/6السبت 
    ترجمة للعربٌة   انشاء 

 

 04/6االحد 
 

ترجمة لالنكلٌزٌة +   نصوص ادبٌة 
 ترجمة تعاقبٌة 

   

 

 00/6االثنٌن 
    اللغة العربٌة   
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