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  -ـية ــوم السياســــــون والعلــــكلـــية القان -جامعـــــــــة ديـــــــالى 

  قسـم العلـوم السياســية                         

 2022 – 2021ي ــام الدراســة للعــدروس الحضوريــدول الــج  

 -ب  –شعبة  -أ  –شعبة  المرحلة االولى
 اسم التدريسي / ورقم القاعة اسم المادة اسم التدريسي   / ورقم القاعة اسم المادة الساعة اليوم
 

 حداال 
 
 

9.15 - 8.30      
10.05 - 9.20       
10.55 -10.10       
11.45 -11.00       
12.35 - 11.50       
1.25 - 12.40      

 

 -ب  –شعبة  -أ  –شعبة  المرحلة االولى
 اسم التدريسي / ورقم القاعة اسم المادة اسم التدريسي   / ورقم القاعة اسم المادة الساعة اليوم
 

 نثيي اال  
 
 

9.15 - 8.30      
10.05 - 9.20       
10.55 -10.10       
11.45 -11.00       
12.35 - 11.50       
1.25 - 12.40      
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  -ـية ــوم السياســــــون والعلــــكلـــية القان -جامعـــــــــة ديـــــــالى 

  قسـم العلـوم السياســية                         

 2022 – 2021ي ــام الدراســة للعــدروس الحضوريــدول الــج  

 -ب  –شعبة  -أ  –شعبة  نثاييةالمرحلة ال
 اسم التدريسي / ورقم القاعة اسم المادة اسم التدريسي   / ورقم القاعة اسم المادة الساعة اليوم
 

 حداال 
 
 

9.15 - 8.30  
 اسماعيل ذياب خليلم.د.   (17) مبادئ العالقات الدولية م.د. محمد كاظم هاشم (16) الفكر السياسي القديم والوسيط   

10.05 - 9.20    
(16) لفكر السياسي القديم والوسيطا   

 م.د. اسماعيل ذياب خليل  (17) مبادئ العالقات الدولية م.د. محمد كاظم هاشم 
10.55 -10.10       
(16) مبادئ العالقات الدولية   11.00- 11.45  م.د. محمد كاظم هاشم  (17) القديم والوسيطلفكر السياسي ا    م.د. اسماعيل ذياب خليل 

(16) مبادئ العالقات الدولية   11.50 - 12.35  م.د. محمد كاظم هاشم  (17) لفكر السياسي القديم والوسيطا    م.د. اسماعيل ذياب خليل 
1.25 - 12.40  

    
 

 -ب  –شعبة  -أ  –شعبة  نثاييةالمرحلة ال
 اسم التدريسي / ورقم القاعة اسم المادة اسم التدريسي   / ورقم القاعة اسم المادة الساعة اليوم
 

 نثيي اال  
 
 

9.15 - 8.30  
(16) علم االجتماع السياسي  م.د. اسماعيل ذياب خليل (17) مبادئ العالقات الدولية م.م. حسي  علي حسي  

10.05 - 9.20   
(16) علم االجتماع السياسي

   م.م. حسي  علي حسي  
10.55 -10.10   

(16) لفكر السياسي القديم والوسيطا   
   م.د. محمد كاظم هاشم 

 م.م. حسي  علي حسي   (17) علم االجتماع السياسي     11.00- 11.45
12.35 - 11.50   

(16) مبادئ العالقات الدولية
 م.م. حسي  علي حسي   (17) علم االجتماع السياسي م.د. اسماعيل ذياب خليل 

1.25 - 12.40  
 م.د. محمد كاظم هاشم (17) الفكر السياسي القديم والوسيط  
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  -ـية ــوم السياســــــون والعلــــكلـــية القان -جامعـــــــــة ديـــــــالى 

  قسـم العلـوم السياســية                         

  2022 – 2021ي ــام الدراســة للعــدروس الحضوريــدول الــج  

 -ب  –شعبة  -أ  –شعبة  نثالنثةالمرحلة ال
 اسم التدريسي / ورقم القاعة اسم المادة اسم التدريسي   / ورقم القاعة اسم المادة الساعة اليوم
 

 ربعا اال  
 
 

9.15 - 8.30  
 ا.م.د. رائد صالح علي  (  االستراتيجية ) ا.م.د. طالل حامد خليل (18) الفكر السياسي الغربي الحديث   

10.05 - 9.20   
(18) الفكر السياسي الغربي الحديث   

 ا.م.د. رائد صالح علي  (  االستراتيجية ) ا.م.د. طالل حامد خليل 
10.55 -10.10       
(18) انظمة الحكم العربية   11.00- 11.45  

 ا.م.د. طالل حامد خليل (  الحديث )لفكر السياسي الغربي ا    ا.م.د. شاكر عبد الكريم فاضل

(18) انظمة الحكم العربية   11.50 - 12.35  
 ا.م.د. طالل حامد خليل  (  لفكر السياسي الغربي الحديث )ا    م.د. شاكر عبد الكريم فاضل 

(18) االستراتيجية  12.40 - 1.25  م.د. شاكر عبد الكريم فاضل  (  انظمة الحكم العربية ) ا.م.د. رائد صالح علي   
 

 -ب  –شعبة  -أ  –شعبة  نثالنثةالمرحلة ال
 اسم التدريسي / ورقم القاعة اسم المادة اسم التدريسي   / ورقم القاعة اسم المادة الساعة اليوم
 

 خميسال 
 
 

9.15 - 8.30  
(18انظمة الحكم العربية )  ا.م.د. طالل حامد خليل   (  الغربي الحديث )لفكر السياسي ا  ا م.د. شاكر عبد الكريم فاضل 

10.05 - 9.20   
  (18الفكر السياسي الغربي الحديث )

 ا.م.د. رائد صالح علي  (  االستراتيجية ) ا.م.د. طالل حامد خليل  
10.55 -10.10   

   
    

(18االستراتيجية )   11.00- 11.45  م.د. شاكر عبد الكريم فاضل  (  العربية )انظمة الحكم  ا.م.د. رائد صالح علي 
(18االستراتيجية )   11.50 - 12.35  م.د. شاكر عبد الكريم فاضل   (  انظمة الحكم العربية ) ا.م.د. رائد صالح علي 
1.25 - 12.40      
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  -ـية ــوم السياســــــون والعلــــكلـــية القان -جامعـــــــــة ديـــــــالى 

  قسـم العلـوم السياســية                         

 2022 – 2021ي ــام الدراســة للعــدروس الحضوريــدول الــج  

 -ب  –شعبة  -أ  –شعبة  رابعةالمرحلة ال
 اسم التدريسي / ورقم القاعة اسم المادة اسم التدريسي   / ورقم القاعة اسم المادة الساعة اليوم
 

 ربعا اال  
 
 

9.15 - 8.30  
(16) السياسة الخارجية  م.م. تميم عماد صادق (17) تركيا وايرا  ا.م.د. عماد مؤيد جاسم 

10.05 - 9.20   
(16) السياسة الخارجية

 م.م. تميم عماد صادق (17) تركيا وايرا  ا.م.د. عماد مؤيد جاسم 
10.55 -10.10       
 ا.م.د. عماد مؤيد جاسم (17) السياسة الخارجية    م.د. محمد كاظم هاشم  (16الفكر االسالمي المعاصر )   11.00- 11.45
(16تركيا وايرا  )   11.50 - 12.35  م.د. محمد كاظم هاشم   (17الفكر االسالمي المعاصر ) م.م. تميم عماد صادق 
1.25 - 12.40      

 

 -ب  –شعبة  -أ  –شعبة  رابعةالمرحلة ال
 اسم التدريسي / ورقم القاعة اسم المادة اسم التدريسي   / ورقم القاعة المادةاسم  الساعة اليوم
 

 خميسال 
 
 

 ا.م.د. عماد مؤيد جاسم (17) السياسة الخارجية م.د. محمد كاظم هاشم (16) الفكر االسالمي المعاصر  8.30 - 9.15
10.05 - 9.20   

 ا.م.د. عماد مؤيد جاسم (17) السياسة الخارجية م.د. محمد كاظم هاشم  (16) الفكر االسالمي  المعاصر
10.55 -10.10       
(16) تركيا وايرا    11.00- 11.45  م.د. محمد كاظم هاشم (17) الفكر االسالمي المعاصر م.م. تميم عماد صادق 
12.35 - 11.50   

(16السياسة الخارجية )
 م.د. محمد كاظم هاشم  (17)الفكر االسالمي  المعاصر ا.م.د. عماد مؤيد جاسم   

1.25 - 12.40      
 


