
 

 

 

        

 21-20حانات قسم علوم احلياة / للعام الدراسي  جدول امت

 

 

 

 

 الدكتوراه   الماجستير التاريخ   اليوم  

 أيضية مسارات   حياتية متقدمكيمياء  15/3/2021 االثنين

   16/3/2021   الثالثاء

   17/3/2021    األربعاء

 خلية   ابايلوجي طرائق تدريس   18/3/2021 الخميس 

    

   21/3/2021 االحد 

 بايلوجي تنوع  بايلوجي جزئيي   22/2/2021 االثنين 

   23/3/2021 الثالثاء  

 اللغة االنكليزية  ةانكليزياللغة  24/3/2021  األربعاء

   2021/ 25/3 الخميس 

   28/3/2021  األحد

 تلوث  بيئة متقدم   29/3/2021 االثنين 

    الثالثاء  

     األربعاء

 طرائق تدريس   االحصاء   1/4/2021 الخميس 



 

 2021-2020  للعام الدراسي  املاجستي   / قسم الرياضيات    متحان جدول ال 

 المادة  التاريخ اليوم  

 االثنين 

 

15/3/2021 
 تبولوجيا متقدمة 

 الخميس 

 

18/3/2021 
 طرائق تدريس الرياضيات 

 االثنين 

 

22/3/2021 
 نظرية المقاسات 

 االربعاء

 

24/3/2021 
 اللغة االنكليزية 

 االثنين 

 

 نظرية القياس   29/3/2021

 جبر ابدالي 

 حلول عددية للمعادالت التفاضلية 

 الخميس 

 

1 /4 /2021 
 تشفير متقدم 

 االثنين 

 

5 /4 /2021 
 نظرية البيان 

 

 

 

 



 

 

 2021  - 2020للعام الدراسي  قسم الكيميــاء / متحانات  جدول ا 
 

 

 الدكتوراه  الماجستير التاريخ  اليوم 

 المتقدمة الكيمياء الالعضوية المتقدمة   الحياتيةالكيمياء   15/3/2021 االثنين

 اللغة االنكليزية  اللغة االنكليزية  17/3/2021 االربعاء

 المتقدمة   الكيمياء الفيزياوية المتقدمة  الكيمياء التحليلية 22/3/2021 االثنين

 طرائق تدريس طرائق تدريس 25/3/2021 الخميس

 المتقدمة   الحياتيةالكيمياء   المتقدمة   الكيمياء الفيزياوية 29/3/2021 االثنين

 المتقدمة  الكيمياء التحليلية المتقدمة الكيمياء العضوية 1/4/2021 الخميس

 المتقدمة الكيمياء العضوية المتقدمة الكيمياء الالعضوية 5/4/2021 االثنين

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 



 

 21-20جدول امتحانات قسم الفيزيــاء للعام الدراسي 

 

 

 

  

 



 

 2021-2020للعام الدراسي  / قسم اللغة االنكليزيةجدول امتحانات 

 

 المادة  التاريخ اليوم ت 

 والتداوليةالداللة  15/3 االثنين 1

 شعر قديم 18/3 الخميس 2

 طرائق تدريس 22/3 االثنين 3

 الرواية الحديثة  25/3 الخميس 4

 ةـــعلم اللغ 29/3 االثنين 5

 

 

 

 

 

 



 

 

                              

 2021 -  2020   للعام الدراسيّاللغــة العربيـــة /  قسم امتحان جدول 

 التاريخ  اليوم  ت
 الدكتوراه  الماجستير

 اللغة  األدب اللغة  األدب
 لغة الّنص األدبي مناهج نقدّية  داللة دراسات نحوّية  2021/ 3/ 15 االثنين  1

 اختياري  2021/ 3/ 18 الخميس 2
 )مملوكي/ تحقيق(

 اختياري 
 )معجم / مناهج(

 اختياري 
 )نثرية / استشراقية(

 اختياري 
 ) القرآن و النحو / لهجية(

 اللسانيات  الشعر العربي القديم دراسات نحوية  طرائق تدريس 2021/ 3/ 22 االثنين  3
 دراسات في علم الداللة النقد العربي القديم  علم المعاني  منهج البحث  2021/ 3/ 25 الخميس 4
 اتجاهات تربوية  اتجاهات تربوية  طرائق تدريس دراسات في الرواية 2021/ 3/ 29 االثنين  5
 ليزية كان ليزية كان ليزية نكا انكليزّية  2021/ 4/ 1 الخميس 6
 دراسات نحوّية  أسلوبية منهج البحث  الشعر العربي القديم 2021/ 4/ 5 االثنين  7

 



 

 

 

 

 2021-2020العام الدراسي  املاجستري    / والنفسيــة   الرتبوية لقسم العلوم  جدول االمتحان النهائي  
 

طرائق تدريس علوم   علم النفس التربوي  اليوم والتاريخ 

 الحياة 

اللغة  طرائق تدريس  طرائق تدريس التاريخ  طرائق تدريس الفيزياء 

 العربية 

 تكنلوجيا التعليم 

 االثنين 

15/3 /2021 

 

 تعليم التفكير       
 

 منهج البحث التربوي منهج البحث التربوي تقنيات 
طرائق تدريس اللغة  

 العربية 
 منهج البحث التربوي

 لخميس ا

18/3/2021 

 

 علم نفس النمو     

 

 تكنلوجيا التعليم  أسس منهج البحث التربوي التاريخ طرائق تدريس  اللغة اإلنكليزية  اإلنكليزية اللغة  

 ثنين اال

22/3/2021 

 

 علم نفس الشخصية   
 

طرائق تدريس علوم  

 الحياة 
 طرائق تدريس  نظريات التعلم  مناهج دراسية  علم النفس التربوي 

 الخميس 

25/3 /2021 
 بيئات افتراضية  اإلنكليزية اللغة   اإلنكليزية اللغة   تقنيات  منهج البحث التربوي علم النفس التربوي 

 ثنين اال

29/3/2021 
 التربوي اإلحصاء التربوي اإلحصاء التربوي اإلحصاء التربوي اإلحصاء تربويال اإلحصاء التربوي  حصاءاإل    

 خميس ال

1/4/2021 

 

 اللغة اإلنكليزية       
 

 محاكاة درس اختصاص  اختصاص درس  الفيزياء طرائق تدريس  علم النفس التربوي 

 ثنين األ

5/4/2021 

 

 منهج البحث التربوي  
       

 درس اختصاص  سيكولوجيا التعلم  تقنيات تعليم  درس اختصاص  درس اختصاص 

 

 

 



 

 

 

 

 دكتوراه اسالمي دكتوراه حديث اليوم والتاريخ 

 النظم المغولية  تاريخ ايران وتركيا  2021/ 15/3  ثنيناأل
 

 السيرة النبوية  تاريخ اوربا المعاصر  2021/ 3/ 18الخميس 
 

 الحياة االجتماعية في الدولة العربية االسالمية  تاريخ العراق االقتصادي  2021/ 22/3االثنين  
 

 طرائق التدريس طرائق التدريس 2021/ 3/ 25الخميس 
 التصوف  عربي معاصر وطن  2021/ 29/3  االثنين

 

 اللغة االنكليزية  اللغة االنكليزية  2021/ 3/ 31 االربعاء
 

 

 

                        /                                -    . 
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 ماجستير اسالمي ماجستير حديث اليوم والتاريخ 

 مشرق اسالميتاريخ ال تاريخ افريقيا  15/3/2021 االثنين
 فكر اقتصادي اختياري  18/3/2021الخميس
 اختياري  الحديث تاريخ العراق  22/3/2021االثنين

 مادة تربوية مادة تربوية  25/3/2021الخميس
 نظم اسالمية تاريخ ال معاصرة  عربية مشكالت  29/3/2021 االثنين

 اللغة االنكليزية  اللغة االنكليزية  31/3/2021 االربعاء
 عقائد  خليج عربي معاصر  5/4/2021 االثنين

 



 

 : تعليمات 

 .  الدكتوراهو الماجستيرولكال الدراستين  العاشرة  صباحا   يبدأ االمتحان الساعة -1

 .  قاعات القسموفي  حضوريايكون  االمتحان  -2

 من بدأ االمتحان . نصف ساعةيكون تواجد الطلبة قبل  -3

 من قرطاسية وحاسبة وتمنع االستعارة داخل القاعة .  مستلزمات االمتحانجلب كافة   -4

 والتباعد االجتماعي وارتداء الكمامة واستخدام المعقمات .  االلتزام باالجراءات الصحية -5

  .او اي بطاقة تعريفية للطالب الهويةجلب  -6

 التوفيق للجميع  


