
 

 

           

 المرحلة االولى  اليوم والتاريخ 
 الصفة

 المرحلة الثانية 
 الصفة

 المرحلة الثالثة 
 الصفة المرحلة الرابعة  الصفة

االحد  

 مغناطيسية  25/7/2021
 ألكتروني 

 
تطبيقات   

 الليزر 

 ألكتروني  لغة أنكليزية ألكتروني 

االثنين 

26/7/2021  
 

 2حاسبات
صحة  ألكتروني 

 نفسية

 حضوري  نووية  ألكتروني 

الثالثاء  

 حاسبات  27/7/2021
بصريات   ألكتروني 

 الكترونية

 حضوري 
 

   

األربعاء  

28/7/2021 
لغة  

 أنكليزية 

 ألكتروني 
  

دوائر 

 منطقية 

 ألكتروني  ميكانيك الكم  حضوري 

  الخميس 

29/7/2021         

السبت  

 2رياضيات 31/7/2021
 ألكتروني 

 ثرموداينمك 
طرائق  ألكتروني 

 تدريس

   ألكتروني 

االحد  

 حضوري  فيزياء صلبة         1/8/2021

االثنين 

   حضوري  جزيئية ألكتروني  فلك   2/8/2021

الثالثاء  

3/8/2021 

بصريات  

 هندسية 

 حضوري 
 ألكتروني  منهج بحث 

دوال 

 معقدة

 ألكتروني  أجهزة ووسائل  ألكتروني 

األربعاء  

4/8/2021         

  الخميس 

 ديمقراطية 5/8/2021
معادالت  ألكتروني 

 تفاضلية 

لغة   ألكتروني 

 أنكليزية 

فيزياء   ألكتروني 

 وتطبيقاته الليزر

 حضوري 

السبت  

 ميكانيك 7/8/2021
 حضوري 

 
ميكانيك  

 أحصائي 

 ألكتروني  كهرومغناطيسية  ألكتروني 

االحد  

8/8/2021  
مغناطيسية  

 متقدم

     حضوري 

االثنين 

 ألكتروني  قياس وتقويم   ألكتروني  أدارة تربوية  ألكتروني  علم نفس 9/8/2021

الثالثاء  

   حضوري  أختياري     10/8/2021



 

 

اليوم  

 والتأريخ
 الصف االول

صفة 

 المادة 

الصف  

 الثاني 

صفة 

 المادة 

الصف  

 الثالث 

صفة 

 المادة 

الصف  

 الرابع 

صفة 

 المادة 
 االحد

25/7/2021 

 2تفاضلوتكامل
 الكتروني  صحة نفسية  - - حضوري 

جبر  

 ضبابي 
 الكتروني 

 االثنين 

26/7/2021 
 - - - - حضوري  2جبر زمر الكتروني  بوي تر علم نفس  

 الثالثاء

27/7/2021 
- - 

ادارة  

 تربوية 
 الكتروني 

تحليل  

 2رياضي
 - - حضوري 

 االربعاء

28/7/2021 
 حضوري  تبولوجي  - - - - الكتروني  ديمقراطية 

 الخميس 

29/7/2021 
- - 

نظم  

بديهيات  

 2وهندسة
 - - - - حضوري 

 السبت 

31/7/2021 
 - - الكتروني  2حاسبات 

احصاء  

 2واحتمالية
 - - حضوري 

 االحد

1/8/2021 
- - - - - - 

تحليل  

 عقدي 
 حضوري 

 االثنين 

2/8/2021 
 - - حضوري  2جبر خطي

طرائق  

 تدريس 
 الكتروني 

لغة  

 انكليزية 
 الكتروني 

 الثالثاء

3/8/2021 
- - 

تفاضل  

وتكامل  

 2متقدم
 - - - - حضوري 

 االربعاء

4/8/2021 
 - - الكتروني  لغة عربية 

معادالت 

نفاضلية  

 2جزئية
 - - حضوري 

 الخميس 

5/8/2021 
- - 

منهج  

 2بحث 
 - - الكتروني 

احصاء  

 رياضي 
 حضوري 

 السبت 

7/8/2021 
 - - الكتروني  فيزياء)حرارة( 

تحليل  

 2عددي
 الكتروني 

قياس  

 وتقويم 
 الكتروني 

 االحد

8/8/2021 
- - 

معادالت 

تفاضلية  

 2اعتيادية
 - - - - حضوري 

 االثنين 

9/8/2021 
 حضوري  تشفير  - - - - - -

 الثالثاء

10/8/2021 
 - - حضوري  2جبر حلقات  الكتروني  2حاسبات  الكتروني  2اسس رياضيات 



 

 
  

 

               

           

 

 

 

 

 

 

  

 التاريخ  اليوم 

198 138 154 286 

 المرحلة االولى 

 مسائي(   –)صباحي 

 المرحلة الثانية 

 مسائي(   –)صباحي 

 المرحلة الثالثة 

 مسائي(   –)صباحي 

 الرابعة المرحلة 

 مسائي(   –)صباحي 

ــ  )الكتروني(   العضويةالكيمياء ال 25/7/2021 االحد ــ  )الكتروني( الكيمياء الصناعية  ـــــــــ  ـــــــــ

ــ  26/7/2021 االثنين  ــ  الكيمياء الالعضوية )حضوري(  ـــــــــ  كم )الكتروني(  ـــــــــ

ــ  )الكتروني( امن وسالمة كيميائي   27/7/2021 الثالثاء ــ  الكيمياء الفيزياوية )حضوري(  ـــــــــ  ـــــــــ

ــ  28/7/2021 االربعاء ــ  حاسبات )الكتروني(  ـــــــــ  التحليل االلي )حضوري(  ـــــــــ

ــ  علوم حياة )الكتروني(  29/7/2021 الخميس   لغة انكليزية )الكتروني(  الكيمياء العضوية )حضوري(  ـــــــــ

ــ  اختياري )الكتروني(  الكيمياء التحليلية )حضوري(  لغة انكليزية )الكتروني(  31/7/2021 السبت   ـــــــــ

ــ  1/8/2021 االحد ــ  ـــــــــ ــ  ـــــــــ  الكيمياء الصناعية )حضوري(  ـــــــــ

ــ  ارشاد وصحة نفسية )الكتروني(  )الكتروني( ادارة وتعليم ثانوي  الكيمياء العضوية )حضوري(  2/8/2021 االثنين   ـــــــــ

ــ  حاسبات )الكتروني(  3/8/2021 الثالثاء ــ  ـــــــــ  قياس وتقويم )الكتروني(  ـــــــــ

ــ  4/8/2021 االربعاء ــ  الكيمياء الحياتية )حضوري(  رياضيات )الكتروني(  ـــــــــ  ـــــــــ

ــ  ديمقراطية )الكتروني(  5/8/2021 الخميس  ــ  ـــــــــ  التشخيص العضوي )حضوري(  ـــــــــ

ــ  الكيمياء العضوية )حضوري(  علم النفس التربوي )الكتروني(  7/8/2021 السبت   الكيمياء الحياتية )الكتروني(  ـــــــــ

ــ  8/8/2021 االحد ــ  ـــــــــ ــ  الكيمياء الالعضوية )حضوري(  ـــــــــ  ـــــــــ

ــ  9/8/2021 االثنين  ــ  ـــــــــ ــ  ـــــــــ  االختياري )حضوري(  ـــــــــ

ــ  مناهج وطرائق تدريس )الكتروني(  الكيمياء الفيزياوية )الكتروني(  الكيمياء التحليلية )حضوري(  10/8/2021 الثالثاء  ـــــــــ



 

 

 المرحلة الرابعة   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة االولى التاريخ  اليوم 

  25/7 االحد 
 2تصنيف نبات 

 )الكتروني( 

   2فطريات 

 )الكتروني( 

 

 26/7 االثنين
 علم األرض 

 )الكتروني( 
  

 فسلجة حيوان  

 )حضوري( 

 27/7 الثالثاء
 علم نفس التربوي

 )الكتروني( 
 

  االركيكونات 

 )حضوري( 

 

  28/7 األربعاء
 2ال فقريات 

 )حضوري( 
 

 احياء مجهرية  

 )الكتروني( 

 29/7 الخميس
  2علم خلية 

 )حضوري( 
 

 2الحبليات 

 )الكتروني( 

 

 31/7 السبت
 كيمياء عضوية 

 )الكتروني( 
 

 طرائق التدريس  

 )الكتروني( 

 االختياري 

 )حضوري( 

  1/8 االحد 
 2علم األنسجة 

 )حضوري( 
 

 اللغة اإلنكليزية  

 )الكتروني( 

 2/8 االثنين
 اساسيات علم النبات 

 )الكتروني( 

 إدارة تربوية 

 )الكتروني( 

 2حشرات 

 )حضوري( 

 

 3/8 الثالثاء
 2الحاسوب 

 )الكتروني( 
  

 فسلجة نبات  

 )حضوري( 

  4/8 األربعاء
 2علم األجنة 

 )حضوري( 

 2منهج بحث 

 )الكتروني(  

 

 5/8 الخميس
 2تشريح نبات 

 )حضوري( 
  

 القياس والتقويم  

 )الكتروني( 

  7/8 السبت
 2كيمياء حياتية 

 )الكتروني( 

 2علم الوراثة 

 )حضوري( 

 المناعة  

 )الكتروني( 

 8/8 االحد 
 وديمقراطية حريات 

   )الكتروني(  
 

 االرشاد التربوي

 )الكتروني( 

 

 9/8 االثنين
 اللغة العربية 

   )الكتروني(

   2إحصاء حياتي 

 )الكتروني( 
 

 طفيليات 

 )حضوري(  

  10/8 الثالثاء
 2الحاسوب 

 )الكتروني( 

 طاقة متجددة 

 )حضوري( 

 

 



 

 

 
 
 

 الصف الرابع  الصف الثالث  الصف الثاني   الصف األول  التاريخ اليوم

 نحو وتيسير )حضوري(  إرشاد )إلكتروني(  )حضوري(  2/  نحو )إلكتروني(  بالغة )بيان( 2021/ 7/  25 األحد 

 2021/ 7/ 26 االثنين
  

  )إلكتروني( 2الشعر العباسي/

 قياس وتقويم)إلكتروني(  )حضوري(  2نحو /  قافية )إلكتروني(  )حضوري(  2 نحو / 2021/ 7/ 27 الثالثاء 

 ( إلكتروني)لغة انكليزية  7/2021/ 28 األربعاء 
 

 تحليل النص )إلكتروني( 
 

 حضوري(  ) نصوص قديمة )إلكتروني( حقوق اإلنسان  7/2021/ 29 الخميس
 

 نقد حديث )حضوري( 

 نقد قديم )حضوري(  إدارة تربوية )إلكتروني(  )حضوري( جاهلي / شعر   2021/ 7/  31 السبت 
 

 )إلكتروني(  2حاسبات /  علوم حديث )إلكتروني(  8/2021/ 1 األحد 
 

 أدب مقارن )إلكتروني( 

 2021/ 8/ 2 االثنين
 

  األدب األندلسي )إلكتروني(  

 إسالمي / نثر )حضوري(  )إلكتروني( مهارات الحاسوب   8/2021/  3 الثالثاء 
 

 حديث )حضوري( شعر 

  8/2021/  4 األربعاء 
 

  علم اللغة )حضوري ( 

 )إلكتروني(  نثر حديث صحة نفسية)إلكتروني(  الكتروني  بالغة )علم المعاني( ( إلكترونيمهارات لغوية وإنشاء ) 2021/ 8/  5 الخميس

 ( حضوري ) فقه اللغة  تقنيات تربوية)إلكتروني(  صوت )حضوري(   2021/ 8/ 7 السبت 

  )حضوري(  2النثر العباسي/ أسس التربية )إلكتروني(  )إلكتروني( 2صرف / 2021/ 8/ 8 األحد 

 )إلكتروني(  علم النفس التربوي    2021/ 8/ 9 االثنين
 

 )إلكتروني(   اللغة االنكليزية طرائق التدريس )إلكتروني( 

  )إلكتروني( منهج البحث والمكتبة  صرف)إلكتروني(   2021/ 8/ 10 الثالثاء 

                 
 

 



 

 

 

 المرحلة االوىل التاري    خ  اليوم 
 المرحلة الثانية

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة

Sunday  25-Jul.  Phonetics -   
ون     - Poetry  الكتر

ون   حضوري - Grammar الكتر

Monday  26-Jul  Phonology - حضوري   

Tuesday  27-Jul.  Democracy -   
ون     - Testing حضوري - Drama  الكتر

ون   الكتر

Wednesday
.  

28-Jul.  Grammar - حضوري Research -   
ون     الكتر

Thursday  29-Jul.   Poetry -   
ون     - Research الكتر

ون   حضوري - Linguistics الكتر

Saturday  31-Jul.   Drama - حضوري   

Sunday  01-Aug  Reading -   
ون    حضوري - Linguistics  الكتر

Monday  02-Aug   Computer -   
ون     - Psychological Health الكتر

ون   حضوري - Drama الكتر

Tuesday  03-Aug Composition -   
ون     حضوري - Grammar الكتر

Wednesday  04-Aug   Writing -   
ون     - Listening حضوري Grammar الكتر

ون   الكتر

Thursday  05-Aug  Computer -   
ون     - TEFL  الكتر

ون    الكتر

Saturday  07-Aug   EFL - حضوري  Translation -   
ون   الكتر

Sunday  08-Aug   Novel - حضوري  

Monday  09-Aug Literature - حضوري Narrative -   
ون     - Educational Techniques الكتر

ون     - Poetry الكتر
ون   الكتر

Tuesday  10-Aug Psychology -   
ون     - Educational Administration الكتر

ون   حضوري - Novel  الكتر



 

 

 الرابع  الثالث  الثاني  االول  اليوم والتاريخ 

 )حضوري(  القياس والتفويم  الكتروني( علم النفس االجتماعي المتقدم  )الكتروني( للغة االنكليزية  ا 25/7االحد 

 

  )حضوري( ( 2االحصاء االستداللي )  )الكتروني( التعليم االلكتروني   26/7االثنين 

 )حضوري(  علم نفس الرشد  27/7الثالثاء 

 

 )الكتروني( فلسفة تربية   

  )حضوري( ستراتيجيات التدريس ا  )الكتروني( الذكاء والقدرات العقلية  28/7االربعاء 

 حضوري( )  صحة نفسية  )الكتروني( تربية بيئية    29/7الحميس 

  )حضوري(  (2علم النفس المعرفي ) )الكتروني(   (2التعليم المستمر ) )الكتروني(  علم االجتماع التربوي  31/7السبت 

 )الكتروني( اقتصاديات التعليم   )الكتروني(  التصاميم التجريبية )حضوري(   تطبيقات االحصاء الوصفي  1/8 االحد

 )الكتروني(   اإلنكليزيةاللغة  )حضوري(  نظريات الشخصية  )الكتروني(   الحريات والديمقراطية 2/8ثنين اال

   )الكتروني( (  2اللغة العريية )  3/8الثالثاء

 4/8االربعاء 
 )الكتروني(  اصول تربية معاصرة 

 
 )حضوري(  ادارة تربوية  )الكتروني(   تكنولوجيا التعليم 



 

  5/8الخميس 
المنهج والكتاب المدرسي الحديث  

 )حضوري( 

 مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس 

 )الكتروني( 
 )الكتروني(   تعديل سلوك

 )الكتروني(  تربية خاصة )حضوري( ( 2علم النفس الفسيولوجي) )الكتروني(   (2علم الحاسبات )  7/8السبت 

 )حضوري(   نظريات التعلم والتعليم  8/8االحد 
  نماذج معاصرة في التربية المقارنة

 )الكتروني( 
 

 )حضوري( تعليم التفكير    9/8االثنين 

 )الكتروني(   التخطيط التربوي )حضوري(  سايكولوجية التعليم 10/8الثالثاء 
(  2االرشاد النفسي والتوجيه التربوي )

 )الكتروني( 
  

              

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 
 

 ليوم والتاريخا

 

 رابعة المرحلة ال ثالثة المرحلة ال ثانية المرحلة ال المرحلة االولى

 ( يحضور) تاريخ العراق المعاصر    ( ي) حضور اوربا في عصر النهضة                                                                  7/   25االحد   

  ( ي)حضور  تاريخ اوربا الحديث    )الكتروني(  اإلنكليزية اللغة   ( ي )  حضور  تاريخ العرب قبل االسالم    7/  26االثنين 

 )الكتروني(  اللغة االنكليزية  )الكتروني( فلسفة التاريخ         27/7الثالثاء 

  لكتروني(   طرائق التدريس      )الكتروني(  الحاسبات  في العصور الوسطى )الكتروني(  اوربا 7/ 28االربعاء 

         (ي) حضورتاريخ العالم المعاصر  تاريخ اسيا )الكتروني(    ( ي)حضور     بالد عربية حديثة    ) الكتروني(   الديمقراطية 29/7الخميس 

  ارشاد تربوي )الكتروني(   )الكتروني(  تاريخ الدولة االموية  )الكتروني(    تاريخ العراق القديم  31/7السبت 

 )الكتروني(  دويالت اسالمية مستقلة   )الكتروني(   جغرافية  1/8االحد 

  ( يحضور )تاريخ الدولة العباسية        )الكتروني(  اللغة العربية  2/8االثنين 

 ( ي) حضور  بالد عربية معاصرة   جغرافية  )الكتروني(    ( ي) حضور عالم قثديم        ) الكتروني(  الرياضة  3/8الثالثاء 

                  )الكتروني(  ادارة تربوية   4/8االربعاء 

 )الكتروني(  القياس والتقويم  اريخ الحضارة االسالمية  )حضور( ت )الكتروني(  بالد عربية قديمة  ( ي ) حضور  الخالفة الراشدة      5/8الخميس 

 )الكتروني(   نصوص تاريخية انكليزية        )الكتروني(   جغرافية 7/8السبت 

 تاريخ االمريكيتين )الكتروني(  (             يالتحديث في الدول )حضور      ) حضور( اندلسي       8/8االحد 

    علم النفس التربوي )الكتروني(  9/8االثنين 

     )الكتروني(تاريخ العراق الحديث                 )الكتروني( منهج بحث    )الكتروني(        الحاسبات  10/8الثالثاء 



 

 

 

 المرحلة الرابعة  لثة المرحلة الثا نية المرحلة الثا المرحلة األولى  التأريخ  اليوم 
 )حضوري( تحليل نص قرآني  )حضوري(  قواعد التالوة والحفظ  25/7 األحد

  )حضوري(  قواعد التالوة والحفظ  ( حضوري ) قواعد التالوة والحفظ 26/7 االثنين 

  )الكتروني(  نحو قرآني )الكتروني(  حاسبات  )الكتروني(  حقوق االنسان والديموقراطية  27/7 الثالثاء

 ( الكتروني) أصول الفقه )الكتروني(  فقه أحوال شخصية )الكتروني(   النحو 28/7 األربعاء
 صول الفقه أ

 )الكتروني( 

 29/7 الخميس 
 حاسبات 

 )الكتروني( 
 علم نفس النمو 

 )الكتروني( 
اإلرشاد النفسي والتوجيه  

 )الكتروني( التربوي
 )الكتروني(  نحو قرآني

  )حضوري(  اإلسالميةالعقيدة   )حضوري(  علوم القرآن  31/7 السبت 

 1/8 األحد
 علم النفس التربوي 

 ( الكتروني)
 منهج وكتاب مدرسي

 )الكتروني( 
طرائق تدريس علوم القرآن  

 )الكتروني( 
 اللغة اإلنكليزية 

 )الكتروني( 

  )الكتروني(  المكتبة ومنهج البحث  )الكتروني(  نحو قرآني ( الكتروني) فقه إسالمي معامالت  2/8 االثنين 

 )حضوري(  إعجاز قرآني  )حضوري(  مناهج المحدثين  3/8 الثالثاء

  )حضوري(  مناهج المفسرين  )الكتروني(  علم الحديث / رواية  4/8 األربعاء

 )حضوري(  قواعد التالوة والحفظ  )حضوري(   قواعد التفسير )عملي(  رياضة 5/8 الخميس 

    )الكتروني(  قواعد اإلمالء والتعبير 7/8 السبت 

  )حضوري(  مقارنة األديان )حضوري(  بديع-بالغة قرآنية/معاني   8/8 األحد
 

 



 من قبل مجيع الطلبــــة  تزامها ال جيبتعليمات 

   -:  االمتحانات احلضوريـــة           

 .  صباحا 9:00يف الساعة  احلضوريان يبدأ االمتح .1

 .   (  والتباعد االجتماعيارتداء الكمامات ) الصحيــة الوقاية االلتزام بشروط  .2

 .  ه هويتـــ ثبتاو مايهويـــة الطالب جلب  .3

 ساعات.  ثالث  ة الرابعاملرحلـة و  ساعتني(   الول والثاني والثالثا ) لمراحل لاالمتحان وقت  .4

 اخل القاعـــة االمتحانيــة . ومتنع االستعارة د ستلزمات االمتحان كافــة مجلب  .5

 . األزرقاجلاف حصرا بالقلم رت االمتحاني  فداخل الدة االجابــ .6

   -االمتحانات االلكرتونيــــة :     

 جلميع املراحل .  ظهرا 3يف الساعة االلكرتوني يبدأ االمتحان  .1

 . باالميــل الرمسي ( يكون حصرا للقاعة االمتحانيــة ) الصف االلكرتوني  الدخول .2

 ساعات.  ثالث  ة الرابعاملرحلـة و  ساعتني(   الول والثاني والثالثا ) لمراحل لاالمتحان وقت  .3

اىل  اال بعد التأكد من وصول االجابة صف االلكرتوني ( ) الالقاعة االمتحانية الطالب   عدم مغادرة .4

 المتحانيــة . ا اللجنة 

 

 

 والصحــة الدائمــة  نجاحالب جلميع أبنائنا الطلبـــة ا ــمتنياتن                                                                               
 عمادة كليـــة الرتبيـــة                                                                            

 

 


