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 االول  الدور –االول الدراسي الفصل 

 قسم الكيمياء 
 

 الفيزياء سم ق

       

 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  االولىالمرحلة  التاريخ  

ــ  29/1/2022 السبت ــ  ـــــــــ  التحليل االلي )حضوري(  )الكتروني( الكيمياء الصناعية  ـــــــــ

ــ  30/1/2022 االحد ــ  حضوري  -الكيمياء العضوية  ـــــــــ ــ  ـــــــــ  ـــــــــ

ــ  31/1/2022 االثنين ــ  ـــــــــ ــ  الكيمياء العضوية )حضوري(  ـــــــــ  ـــــــــ

ــ  1/2/2022 الثالثاء  ــ  اختياري )الكتروني(  حاسبات )الكتروني(  ـــــــــ  ـــــــــ

ــ  2/2/2022 االربعاء ــ  ـــــــــ  (  حضوري الكيمياء الحياتية ) ارشاد )الكتروني(  ـــــــــ

ــ  3/2/2022 الخميس  االختياري )الكتروني(  )الكتروني( منهج بحث  الكيمياء الالعضوية )حضوري(  ـــــــــ

 

 5/2/2022 السبت
 الكتروني  –حاسبات 

 )عبور( 
ــ   الكيمياء الصناعية )حضوري(  اللغة االنكليزية )الكتروني(  ـــــــــ

ــ  6/2/2022 االحد ــ  (   حضوري التحليلية )الكيمياء  ـــــــــ  كم )الكتروني(  ـــــــــ

ــ  7/2/2022 االثنين ــ  الكيمياء الحياتية )حضوري(  علم النفس التربوي )الكتروني(  ـــــــــ  ـــــــــ

ــ  8/2/2022 الثالثاء  ــ  اللغة االنكليزية )الكتروني(  ـــــــــ  التشخيص العضوي )حضوري(  ـــــــــ

ــ  9/2/2022 االربعاء ــ  ـــــــــ ــ  ( حضوري  الكيمياء الالعضوية )  ـــــــــ  ـــــــــ

ــ  10/2/2022 الخميس  قياس وتقويم )الكتروني(  مناهج )الكتروني(  الكيمياء الفيزياوية ) حضوري (  ـــــــــ

 

 12/2/2022 السبت
 حضوري  –الكيمياء العضوية 

 )عبور( 
ــ  ــ  الفيزياوية )حضوري( الكيمياء  ـــــــــ  ـــــــــ
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 االول  الدور –االول الدراسي الفصل 

 قسم الفيزياء 
 صفة االمتحان  الصف الرابع  صفة االمتحان   الصف الثالث  صفة االمتحان   الصف الثاني  اليوم والتاريخ 

2022/ 1/ 29السبت  1ميكانيك الكم  الكتروني  لغة انكليزية حضوري كهربائية ومغناطيسية متقدم    حضوري 

30/1/2022االحد    الكترونيات تماثلية  ----- ----- 
 حضوري

 
 -------- ----- 

2022/ 31/1االثنين   1حاسبات    الكتروني  لغة انكليزية ----------  ----------  الكتروني  

2022/ 1/2الثالثاء     الكتروني  أرشاد  ----------  ----------  

2/2/2022االربعاء  1فيزياء نووية  ----------  ----------  حضوري بصريات فيزيائية    حضوري 

2022/ 2/ 3الخميس    ----------  ----------  حضوري فيزياء ذرية    

5/2/2022السبت   حضوري صوت وحركة موجية 
 مناهج  

 
1فيزياء صلبة  الكتروني   حضوري 

2022/ 2/ 7االثنين   1تحليليميكانيك   الكتروني  منهج بحث    ----- ----------  حضوري 

2022/ 8/2الثالثاء  1أجهزة ووسائل  ----- --------  ----- -------    الكتروني  

9/2/2022االربعاء  1أختياري ----------  ----------    
 حضوري

 
 ----------  ---------- 

10/2/2022الخميس   1رياضيات  1كهرومغناطيسية ----------  ----------  حضوري   حضوري 

20222/ 2/ 12السبت   قياس وتقويم   الكتروني  تحليل عددي  الكتروني  علم نفس النمو  
 الكتروني 
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 االول  الدور –االول الدراسي الفصل 

 الرياضيات 
 اليوم والتاريخ 

  الصف االول
 )العبور( 

ثاني الصف ال صفة االمتحان   لثالث الصف ا  صفة االمتحان    لرابع الصف ا  صفة االمتحان     صفة االمتحان  

29/1السبت   
 1  اسس رياضيات

 )عبور( 
إنكليزية لغة    حضوري  1تبولوجي  الكتروني    حضوري  

1/ 30االحد  1معادالت تفاضلية          حضوري  

1/ 31االثنين  إنكليزية لغة     1تحليل رياضي  الكتروني      حضوري  

1تشفير          ½الثالثاء    حضوري  

2/ 2االربعاء   1تفاضل وتكامل متقدم         حضوري  

3/2الخميس  1معادالت جزئية الكتروني  علم النفس النمو     إنكليزية لغة  حضوري    الكتروني  

2/ 5السبت  1تحليل عقدي  الكتروني  ارشاد        حضوري  

6/2االحد  1جبر زمر         حضوري  

7/2االثنين  1حاسبات    1جبر حلقات الكتروني      حضوري  

2/ 8الثالثاء    
 1تفاضل وتكامل 

 )عبور( 
1ضبابي جبر      حضوري   حضوري  

2/ 9االربعاء    
 اللغة االنكليزية 

 المطالبين  
1تحليل عددي    الكتروني      حضوري  

2/ 10الخميس  1نظم البديهيات والهندسة      الكتروني  قياس وتقويم  الكتروني  مناهج حضوري  

12/2السبت  1منهج بحث علمي     1احصاء واحتمالية  الكتروني   1احصاء رياضي حضوري    حضوري  
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 االول  الدور –االول الدراسي الفصل 

 
 علوم احلياة 

الثاني الصف  اليوم والتاريخ   الصف الرابع  الصف الثالث  

1/  29    السبت  حضوري   1ال فقريات      االرشاد التربوي 

1/ 30    األحد  حضوري  1وراثة     اللغة االنكليزية  

1/ 31   االثنين  حضوري  1 فسلجة حيوان   اللغة اإلنكليزية      

2/ 1ء    الثالثا حضوري  1تصنيف نبات    1فسلجة نبات      

2/ 2    األربعاء حضوري  1الحشرات       

3/2    الخميس  حضوري  1االحياء المجهرية      

2/ 5      السبت  حضوري  1أنسجة  علم       

6/2        األحد  1حاسبات    حضوري  1الحبليات   1قياس وتقويم     

2/ 7      االثنين  1كيمياء حياتية   حضوري 1الطفيليات   المناهج الدراسية    

8/2      الثالثاء 1اختياري  بيئة وتلوث  علم نفس النمو    

9/2     األربعاء   طحالب  اللغة اإلنكليزية  

2/ 10    الخميس  1اإلحصاء الحياتي   1علم مناعة    1فطريات   

2/  12     السبت  1علم االجنة      
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 االول  الدور –االول الدراسي الفصل 

 

 اإلنكليزية اللغة  
 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  التاريخ اليوم

 xxx الشعر ( الكتروني ) الحاسبات 29/1 السبت

 النحو ( الكتروني االرشاد ) القراءة 30/1 االحد

 xxx الكتابة xxx 31/1 االثنين 

 الرواية  xxx المسرح  2/ 1 الثالثاء

 xxx اللغة xxx 2/ 2 االربعاء 

 الشعر االستماع الصوت 2/ 3 الخميس

 xxx المناهج ( الكتروني) علم النفس 2/ 5 السبت

 المسرح  xxx القصة القصيرة  2/ 6 االحد

 xxx الرواية  xxx 2/ 7 االثنين 

 (الكتروني القياس والتقويم ) xxx الشعر 2/ 8 الثالثاء

 xxx المسرح  xxx 2/ 9 االربعاء 

 اللغة xxx الصرف 10/2 الخميس

 االختبارات  النحو االستماع 12/2 السبت
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 االول  الدور –االول الدراسي الفصل 

 العربية اللغة  

 ت 
 المـــــــــــــــــــــواد الــــــــدراسيــــــــــــــــــة  موعد االمتحــــــان 

 الصف الـــــرابـــــع  الصف الثــــالـــث الصف الثـــاني   التــــاريخ  اليـــــوم 

 نحو )حضوري(  ارشاد تربوي  علم النفس النمو   2022/  1/  29 السبت  1

 اإلدارة والقياس والتقويم  )حضوري( نحو  لغة انكليزية  1/2022/  30 األحد  2

ــ  لغة انكليزية  نحو )حضوري(  2022/  1/  31 االثنين  3  ـــــــــــ

ــ  حاسبات  2022/  2 /1 الثالثاء  4  فقه اللغة )حضوري(  ــــــــــ

ــ  2022/ 2/    2 األربعاء  5  لغة انكليزية  علم اللغة )حضوري(  ـــــــــــــ

ــ  تحليل النص القرآني  )حضوري( عروض  2022/  2/    3 الخميس  6  ـــــــــــــ

 شعر حديث )حضوري(  مناهج دراسية  إمالء 2022/ 2/ 5 السبت  7

ــ  2022/  2/ 6 األحد  8  نثر حديث  شعر عباسي )حضوري(  ــــــــــــ

ــ  نثر عباسي  أدب إسالمي )حضوري(  2/2022/    7 االثنين  9  ــــــــــــ

ــ  أدب أندلسي نصوص قديمة  2022/ 2/ 8 الثالثاء  10  ــــــــــــ

ــ  2022/ 2/ 9 األربعاء  11  نقد حديث )حضوري(  منهج البحث  ــــــــــــ

ــ  بالغة )حضوري(  2022/  2/  10 الخميس  12  أدب مقارن  ــــــــــــ

  نقد قديم )حضوري(  معجم  2/2022/  12 السبت  13
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 االول  الدور –االول الدراسي الفصل 

 التاريخ 
اليوم 
 والتاريخ 

الثانية المرحلة   المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة 

29/1السبت   نصوص تاريخية باللغة االنكليزية )الكتروني(  تقنيات تعليم )الكتروني(  تاريخ الدولة األموية )حضوري(  

30/1األحد  أوربا في عصر النهضة  
 )الكتروني( 

  تاريخ العراق الحديث )حضوري( 

31/1األثنين )الكتروني( التحديث في الدول      وطن عربي معاصر)حضوري(  

1/2الثالثاء   القياس والتقويم )الكتروني(  فلسفة التاريخ )الكتروني( تاريخ االندلس )حضوري(  

2/2األربعاء   تاريخ اوربا الحديث )حضوري(  الحاسبات )الكتروني(  

3/2الخميس  جغرافية الوطن العربي   
 )الكتروني( 

 عالم معاصر )حضوري( االرشاد التربوي )الكتروني( 

5/2السبت   تاريخ االمريكيتين )الكتروني(  تاريخ اسيا )الكتروني(  حضارات العالم القديم )حضوري(  

6/2األحد    الحضارة )حضوري(  اللغة االنكليزية )الكتروني(  

7/2األثنين  )حضوري( دويالت مستقلة  جغرافية العراق )الكتروني(  علم نفس النمو )الكتروني(    

8/2الثالثاء  حديثة )حضوري( بالد عربية     اللغة االنكليزية )الكتروني(   

9/2األربعاء   تاريخ الدولة العباسية )حضوري(  منهج بحث         ) الكتروني(  

10/2الخميس   عراق معاصر )حضوري(  مناهج التدريس )الكتروني(  بالد عربية قديمة )الكتروني(  

12/2السبت      
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 االول  الدور –االول الدراسي الفصل 

 العلوم الرتبوية والنفسية 
 الصف الرابع  الصف الثالث  الصف الثاني  اليوم والتاريخ 

1/ 29السبت  ( 1علم النفس الفسيولوجي  )  اللغة االنكليزية     

30/1االحد  )محملين( علم النفس العام   )حضوري( تعليم التفكير  التقنيات التربوية    

1/ 31االثنين   )حضوري( اساسيات البحث العلمي     فلسفة التربية  

1/2الثالثاء   )حضوري( المنهج والكتاب المدرسي    اقتصاديات التعليم   

2/2االربعاء  ( 1علم الحاسبات )   )حضوري(االحصاء االستداللي      

2/ 3الخميس   )حضوري(( 1تعديل سلوك )  اللغة االنكليزية  اساسيات علم النفس االجتماعي    

2/ 5السبت      علم نفس الشخصية  علم نفس الطفولة والمراهقة  

6/2االحد    )حضوري(اساسيات االحصاء الوصفي    االدارة التربوية  اساسيات علم النفس التجريبي 

2/ 7االثنين   ( 1التعليم المستمر )    التربية المقارنة  

8/2الثالثاء   ( 1اللغة العربية )   )حضوري( اساسيات القياس والتقويم     

2/ 9االربعاء     مدخل الى التخطيط التربوي  
(  1االرشاد النفسي والتوجيه التربوي ) 

 )حضوري( 
( 1صحة نفسية )  

10/2الخميس   )مطالبين( تربية رياضية   ( 1علم اللنفس المعرفي )   ( 1تربية خاصة )    

2/ 12السبت  )حضوري( اساسيات علم النفس التربوي    اللغة االنكليزية  طرائق التدريس العامة  
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 علوم القران والرتبية اإلسالمية 
 التأريخ  اليوم  ت 

 المرحلة األولى 
 )المطالبون( 

نية المرحلة الثا لثة المرحلة الثا   المرحلة الرابعة  

29/1 السبت  -1  
 قواعد التالوة والحفظ 

( حضوري)  
   )حضوري( أصول الفقه  )حضوري( نحو قرآني 

30/1 األحد  -2 )حضوري( قواعد التالوة والحفظ      

31/1 االثنين  -3    )حضوري( تحليل نص قرآني   )حضوري( العقيدة اإلسالمية   

1/2 الثالثاء   -4     (حضوري ) نحو قرآني  

2/2 األربعاء  -5  
 علم المنطق 
 )الكتروني( 

 
  تفسير آيات األحكام

   )حضوري(
  )حضوري( التالوة والحفظقواعد 

3/2 الخميس  -6 )حضوري(  بالغة قرآنية / بيان   ( الكتروني) مقارنة األديان    

5/2 السبت  -7 ( الكتروني)اإلنكليزية اللغة     
  قواعد التالوة والحفظ

   )حضوري(
   )حضوري( إعجاز قرآني

6/2 األحد  -8 ( الكتروني)اإلنكليزية اللغة   )حضوري( أصول التفسير     

7/2 االثنين  -9 )الكتروني(  إدارة وتعليم ثانوي    
  تقنيات تربوية وتكنولوجيا

( )الكترونيالتعليم   
  )حضوري( نحو قرآني

8/2 الثالثاء   -10 )الكتروني(  مناهج تربوية  (حضوري ) فقه أحوال شخصية   )الكتروني(  فقه الجنايات   

9/2 األربعاء  -11 )الكتروني(  حاسبات       )حضوري( مناهج المفسرين 

10/2 الخميس  -12   
 السيرة النبوية 
 )الكتروني( 

 المكتبة ومنهج البحث
 )الكتروني( 

 القياس والتقويم 
 )الكتروني( 
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 االول  الدور –االول الدراسي الفصل 

 مالحظات:

 لكال الدراستين الصباحية والمسائية.  التاسعة صباحاَ"الساعة  الحضورييبدأ االمتحان  -1

 )للدراسة الصباحية والمسائية(.  الظهربعد والنصف الثانية الساعة  االلكترونييبدأ االمتحان  -2

 . وقت االمتحان ساعتين فقط -3

 دقيقة من بدأ االمتحان.  15يكون تواجد الطلبة قبل  -4
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