
 

 

 

 

 

 

 قسم الرياضيات  

 المادة  اليوم والتاريخ

 االحد
25/7/2021 

 تحليل دالي 

 الثالثاء  
27/7/2021 

 طرائق بحث 

 الخميس
29/7/2021 

 امنية البيانات 

 تطبيقات تبولوجية في نظرية البيان

 والمكمالت مقاسات الرفع 

 االحد
1/8/2021 

 المقاسات االغمارية

 معادالت تفاضلية جزئية متقدمة 

 الثالثاء  
3/8/2021 

 علم النفس التربوي 

 الخميس
5/8/2021 

 تحليل عددي متقدم 

 االحد
8/8/2021 

 زمر التحويل التبولوجية

 جبورلي

 نظرية التقريب 

 الثالثاء
10/8/2021 

 االنكليزيةغة لال



 

 

 

 

 قسم الكيميـــاء  

 دكتوراه  ماجستير  التاريخ  اليوم 

 25/7/2021 االحد

 الكيمياء الحياتية للمركبات الالعضوية  -

 تخليق عضوي -

 التحليل االلي المتقدم  -

  السطح والعوامل المساعدة -

 الكيمياء السريرية  -

 التماثل ونظرية المجموعة  -

  ميكانيكية التفاعالت العضوية  -

  كيمياء كهربائية متقدمة  -

                عوامل مساعدة نانوية  -

 حركية انزيمات  -

 لغة انكليزية  انكليزية لغة  28/7/2021 االربعاء

 1/8/2021 االحد

 كيمياء الليكاندات  -

 الكيمياء الفراغية  -

 طرائق الفصل الكيميائي  -

 كهروكيميائية  طرق - 

 تقنيات احيائية   - 

المعقدات الفلزية مع الليكاندات الحاوية على ذرات   -

 الكبريت واالوكسجين والنيتروجين 

 مطيافية عضوية  -

  االمتصاص واالنبعاث الذري طرائق  -

   االطياف الجزيئية  -

 علم الوراثة   -

 3/8/2021 الثالثاء
 تشخيص عضوي 

 )أطياف جزيئية( 
 نظريات تعلم حديثة 

 طرائق كتابة البحث  5/8/2021 الخميس 

 ميكانيكيات التفاعالت الالعضوية  -

  حلقية غير متجانسة  -

الفوق   - المرئية امتصاص وانبعاث الجزيئي لألشعة  -

  بنفسجية 

   كيمياء ضوئية  -

 احصاء حياتي  -

 8/8/2021 االحد

  الكيمياء العضوية الفلزية  -

  Iحلقيه غير متجانسه -

 االمتصاص الذري   -

  كيمياء ضوئية  -

 انزيمات وهرمونات  -

 ية التقنيات الطيفية لمعقدات العناصر االنتقال  -

   استراتيجية التخليق العضوي -

  كروماتوغرافيا متقدمة  -

 فصل البروتينات  -

 طرائق كتابة البحث  علم النفس 10/8/2021 الثالثاء



 

 

 

 

 قسم علوم الحيـــاة  

 الدكتوراه  الماجستير  اليوم والتاريخ 

 7-25األحد 

   فطريات
 فسلجة حيوانية      

 طحالب واركوكوينات  

 فطريات  
 انسجة وظيفية   

   بيئة مياه عذبة
 

  منهج بحث   7-27 الثالثاء  

 7-29الخميس 
 وراثة مايكروبية  

 الالفقريات  
 فسلجة نبات  

 بكتريا مرضية 
 غدد صم 

 بيئة طحالب  

 8-1االحد 
 

 علم النفس التربوي  
 مضادات  

 حشرات طبية  
 تصنيف كميائي  

 منهج بحث   8-3 الثالثاء

 8-5الخميس 
 احياء مجهرية 

 طفيليات  
 تصنيف نبات  

 االحياء المجهرية  فسلجة
 ديدان طفيلية
 بناء ضوئي  

 8-8األحد 
 فايروسات 

 متقدم االنسجة
 تشريح نبات  

 
 نظريات التعلم 

  

 اللغة االنكليزية            اللغة االنكليزية  8-10 الثالثاء



 

 

 قسم الفيزيــــاء 

 المواد  خ يالتار   و    اليوم

 25/7/2021   األحد  

 

 فيزياء صلبة متقدم  , فيزياء نووية متقدم 

 27/7/2021  الثالثاء 
 

 , فيزياء حاسوبية تكنلوجيا موادليزر متقدم , تقنيات فراغ , 

 28/7/2021  األربعاء

 

 علم النفس المتقدم 

 1/8/2021   األحد  

 

 نظرية المجال ,تكنلوجيا مفاعالت, بالزما متقدم   ,تقنيات أجهزة , بصريات متقدم 

 3/8/2021الثالثاء     

 

 طرائق بحث  

 4/8/2021األربعاء    

 

 لغة أنكليزية 

 8/8/2021 األحد      
 

 جزيئية , تقنيات نووية , أشباه موصالت , فيزياء مواد 

 10/8/2021الثالثاء   

 

 موضوع خاص 

 

 

 

                                                                                            



 

 

 
 
 

             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 قسم  اللغــــة العربيـــــة 

 ماجستير )لغة(  ماجستير )أدب(  دكتوراه )لغة( دكتوراه )أدب( التاريخ  اليوم 

  7/  25 األحد 

/2021 

 صرفية صوتية قضايا نقدية حديثة  صرفية صوتية أدبية حديثة 

 2021/ 7/ 27 الثالثاء  
  

 إيقاع  الشعر اختياري /

 مصطلح أدبي

 لسانيات 

   وحدة التوفل()  انكليزية   )وحدة التوفل( انكليزية 28/7/2021 األربعاء

 علم النفس التربوي علم النفس التربوي نظريات التعلم  نظريات التعلم  2021/ 7/ 29 الخميس

النص  أدبية  اختياري / 8/2021/ 1 األحد 

 تحليل النص القرآني 

 تيسير النحو  ختياري /ا

 تجربة لغوية

دراسات في الشعر العربي 

 الحديث

 دراسات نحوية

 دراسات في الرواية  8/2021/ 3 الثالثاء  
 

 طرائق البحث المعلوماتي  طرائق البحث المعلوماتي 

 2021/ 8/  4 األربعاء
  

 وحدة التوفل() انكليزية   وحدة التوفل() انكليزية  

 لمعلوماتي اطرائق البحث   لمعلوماتي اطرائق البحث   8/2021 /5 الخميس
  

دراسات في المعجم   تجربة أدبية 2021/ 8 /8 حد األ

 العربي 

 تحقيق النص  قرآنيةاختياري / بالغة وأسلوبية 

 8/2021/  10 الثالثاء
 

 قرآنية  دراسات نحوية
 



 

 

 
ــ وم التربويـ ـ قسم العل ــ ة والنفسيـ  ة ـ

 

طرائق تدريس علوم   علم النفس التربوي  اليوم والتاريخ 

 الحياة 

اللغة  طرائق تدريس  طرائق تدريس التاريخ  طرائق تدريس الفيزياء 

 العربية 

 تكنلوجيا التعليم 

 حداال

25/7 /2021 
 تعليم التفكير  تعليم التفكير  علم النفس المعرفي 

اتجاهات حديثة في  

 تدريس التاريخ 
 علم النفس التربوي  دراسات ادبية 

 ثالثاءلا

27/7/2021 
 -------------------  --------------------  اللغة االنكليزية  اللغة االنكليزية  ------------------  اللغة االنكليزية 

 خميس ال

29/7/2021 
 --------------- 

مناهج علوم الحياة  

 وتطويرها 
 --------------- الفيزياء العامة 

اتجاهات حديثة في  

 تدريس اللغة العربية 
 تقنيات تعلم 

 حداال

1/8 /2021 
 القياس والتقويم  علم النفس المدرسي 

اتجاهات حديثة في  

 تدريس الفيزياء 
 برمجيات تعليمية  تقنيات تعلم  درس اختصاص 

 ثالثاءال

3/8/2021 
 اإلنكليزية اللغة   اللغة االنكليزية  ---------------------  -------------------  اإلنكليزية اللغة   ---------------------- 

 خميس ال

5/8/2021 
 القياس والتقويم 

اتجاهات حديثة في  

 الحياة تدريس علوم 

مناهج الفيزياء  

 وتطويرها 
 ناعي طصالذكاء اال قياس وتقويم  علم النفس التربوي 

 حداأل

8/8/2021 
 اختبارات ومقاييس  دراسات بالغية / نقدية  القياس والتقويم  القياس والتقويم  وراثة  نظريات التعلم 

 الثالثاء

10/8/2021 

طرائق البحث في تجنب  

 االستالل

تجنب  طرائق البحث في 

 االستالل

طرائق البحث في تجنب  

 االستالل

طرائق البحث في تجنب  

 االستالل

طرائق البحث في تجنب  

 االستالل

طرائق البحث في تجنب  

 االستالل

 

 

 



 

 

 قسم اللغـــة االنكليزيـــة  

 المادة  التاريخ اليوم

 شعر 25/7 االحد 

 وصف لغة  29/7 الخميس

 مسرح 1/8 االحد 

 علم النفس التربوي  3/8 الثالثاء 

 تحليل خطاب  8/8 االحد 

 منهج بحث  9/8 االثنين

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 قسم التاريـــخ 

 ماجستير اسالمي  ماجستير حديث  دكتوراه اسالمي  دكتوراه حديث  اليوم والتاريخ 

 االسالمعرب قبل  اوربي  تاريخ الحجاز  عالقات اوربية افريقية  25/7   االحد

 مناهج المؤرخين اختياري  منهج بحث  منهج بحث  27/7   الثالثاء

 علم النفس علم النفس فلسفة اسالمية تاريخ مماليك العراق  29/7الخميس 

 تاريخ مصر   وطن عربي حديث  نظريات تعلم  نظريات تعلم  1/8   االحد

 منهج بحث    احزاب سياسية عراقية  3/8   الثالثاء

 5/8  الخميس
 

تاريخ ايران   تاريخ االستشراق  
 الحديث 

 اختياري 

مؤسسات ادارية في الدولة   تاريخ االمريكيتين  8/8   االحد
 العربية 

  تاريخ عثماني 

 اللغة االنكليزية  اللغة االنكليزية  اللغة االنكليزية  االنكليزية اللغة  9/8   االثنين

 فكر سياسي  منهج البحث    10/8الثالثاء 



 

 من قبل مجيع الطلبــــة  التزامها  جيبتعليمات 

 . صباحا 9:00ة ـــيف الساع ـاحضورييبدأ االمتحان  .1

 .  (  الكمامات والتباعد االجتماعي  رتداءا   )ة الصحيــة ـــالوقايااللتزام بشروط  .2

 .  هاو مايثبت هويتـــهويـــة الطالب جلب  .3

 ومتنع االستعارة داخل القاعـــة االمتحانيــة .مستلزمات االمتحان كافــة جلب  .4

 . اجلاف األزرق االجابــة داخل الدفرت االمتحاني حصرا بالقلم   .5

 

 

 لدائمــة والصحــة ا نجاحالجلميع أبنائنا الطلبـــة  بمتنياتنــا                                                                                                                                          
 عمادة كليـــة الرتبيـــة                                                                                                                                                

 

 


