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 الدور االول للعام الدراسي –جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني 

 9102 - 9191 

 كلية: التربية االساسية

 : التربية البدنية و علوم الرياضة قسم

 الدراسة: دكتوراه تخصص ط.ت التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 االحد

 
 صباحا 2011 االختبارات والقياس 01/3/9191

 الثالثاء
 

 صباحا 2011 اللغة االنكليزية 03/3/9191

 الخميس
 

 صباحا 2011 التعلم الحركي 01/3/9191

 االحد

 
 صباحا 2011 التعلمسيكولوجيا  90/3/9191

 الثالثاء
 

 صباحا 2011 حقوق االنسان 92/3/9191

 الخميس
 

92/3/9191 
اتجاهات حديثة في ط.ت. التربية 

 الرياضية
 صباحا 2011

 االحد
 

91/3/9191 

اتجاهات حديثة في ط.ت. التربية 
 الرياضية )مقاصة(

 صباحا 2011
 اللغة اإلنكليزية
 )مقاصة(

 الثالثاء
 

21/3/9191 
 التقنيات التربوية

 )مقاصة(
 صباحا 2011

 الخميس
 

9/7/9191 
 اإلدارة والتنظيم

 )مقاصة(
 صباحا 2011

 

 

 



 

 الدور االول للعام الدراسي –جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني 

 9102 - 9191 

 كلية: التربية االساسية

 : التربية البدنية و علوم الرياضة قسم

 تخصص ط.ت التربية البدنية وعلوم الرياضةالدراسة: ماجستير 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 االحد
 

01/3/9191 
اتجاهات حديثة في ط.ت. التربية 

 الرياضية
 صباحا 2011

 الثالثاء

 
 صباحا 2011 اللغة االنكليزية 03/3/9191

 الخميس
 

 صباحا 2011 اإلدارة والتنظيم 01/3/9191

 االحد
 

 صباحا 2011 الحركيالتعلم  90/3/9191

 الثالثاء

 
 صباحا 2011 التقنيات التربوية 92/3/9191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدور االول للعام الدراسي –جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني 

 9102 - 9191 

 كلية: التربية االساسية

 : التاريخ قسم

 الدراسة: ماجستير تخصص ط.ت التاريخ

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 االحد
 

 صباحا 2011 سيكولوجيا التعلم 01/3/9191

 الثالثاء

 
 صباحا 2011 اتجاهات حديثة في تدريس التاريخ 03/3/9191

 الخميس
 

01/3/9191 
دراسات في تاريخ العراق الحديث 

 والمعاصر
 صباحا 2011

 االحد
 

 صباحا 2011 نظريات التعلم 90/3/9191

 الثالثاء

 
 صباحا 2011 االنكليزيةنصوص اللغة  92/3/9191

 الخميس
 

 صباحا 2011 اإلحصاء التربوي 92/3/9191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدور االول للعام الدراسي –جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني 

 9102 - 9191 

 كلية: التربية االساسية

 : العلوم قسم

 الدراسة: ماجستير تخصص ط.ت العلوم

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 االحد
 

 صباحا 2011 دراسات تطبيقية 01/3/9191

 الثالثاء

 
 صباحا 2011 اتجاهات حديثة في تدريس العلوم 03/3/9191

 الخميس
 

 صباحا 2011 بناء المنهج وتطويره 01/3/9191

 االحد
 

90/3/9191 
 مادة التخصص
 )علم الوراثة(

 صباحا 2011

 الثالثاء

 
 صباحا 2011 اختبارات ومقاييس 92/3/9191

 الخميس
 

 صباحا 2011 تقنيات تربوية 92/3/9191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدور االول للعام الدراسي –جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني 

 9102 - 9191 

 الكلٌة 0 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 القسم 0 اللغة العربٌة / الدكتوراه / اللغة

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 النص لسانٌات 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 الداللة علم 01/3/9191 الخمٌس

 االختٌاري 90/3/9191 االحد

 مقارنة لغوٌة دراسات 92/3/9191 الخمٌس

 القدٌم النحوي النص تحلٌل 91/3/9191 االحد

 .... 01/3/9191 الثالثاء

 قرآنٌة لغوٌة دراسات 9/7/9191 الخمٌس

 

 

 الكلٌة 0 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 القسم 0 اللغة العربٌة / الدكتوراه / االدب

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 العربً الشعر اٌقاع 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 وتطبٌقاته النقد نقد 01/3/9191 الخمٌس

 مقارنة ادبٌة دراسات 90/3/9191 االحد

 الرواٌة والمسرحٌة 92/3/9191 الخمٌس

 البالغً االعجاز 91/3/9191 االحد

 .... 01/3/9191 الثالثاء

 الجمال وعلم الشعرٌة 9/7/9191 الخمٌس

 

 

 

 

 

 

 



 

 الكلٌة 0 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 القسم 0 اللغة العربٌة / الماجستٌر / اللغة

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 صوتٌة دراسات 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 ومناهجها اللسانٌات مبادئ 01/3/9191 الخمٌس

 القرآنً التعبٌر 90/3/9191 االحد

 العربً المعجم 92/3/9191 الخمٌس

 االختٌاري 91/3/9191 االحد

 صرفٌة دراسات 01/3/9191 الثالثاء

 التدرٌس طرائق 9/7/9191 الخمٌس

  

 الكلٌة 0 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 القسم 0 اللغة العربٌة / الماجستٌر / االدب

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 بالغٌة دراسات 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 القرآنً التعبٌر 01/3/9191 الخمٌس

 الشعر المعاصر قضاٌا 90/3/9191 االحد

 النصوص تحلٌل 92/3/9191 الخمٌس

 العباسً الشعر فً دراسات 91/3/9191 االحد

 تدرٌس طرائق 01/3/9191 الثالثاء

 االدب االندلسً فً دراسات 9/7/9191 الخمٌس

 

 الكلٌة 0 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 القسم 0 اللغة االنكلٌزٌة / الماجستٌر / اللغة

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 االنكلٌزٌة اللغة تدرٌس طرائق 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 الخطاب تحلٌل 01/3/9191 الخمٌس

 التداولٌة 90/3/9191 االحد

 واالجتماعً النفسً اللغة علم 92/3/9191 الخمٌس

 التطبٌقً اللغة علم 91/3/9191 االحد

 .... 01/3/9191 الثالثاء

 المعاصر النحو 9/7/9191 الخمٌس

 

 



 

 

 الكلٌة 0 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 القسم 0 اللغة االنكلٌزٌة / الماجستٌر / االدب

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 الحدٌث المسرح 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 الحدٌثة الرواٌة 01/3/9191 الخمٌس

 االنكلٌزٌة اللغة تدرٌس طرائق 90/3/9191 االحد

 االدبً النقد 92/3/9191 الخمٌس

 االمرٌكً االدب 91/3/9191 االحد

 .... 01/3/9191 الثالثاء

 الحدٌث الشعر 9/7/9191 الخمٌس

 

 التربٌة للعلوم االنسانٌةالكلٌة 0 

 القسم 0 التارٌخ / الدكتوراه / التارٌخ االسالمً

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 االسالمً االقتصاد فً دراسات 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 المشرق دوٌالت تارٌخ فً دراسات 01/3/9191 الخمٌس

 االنسان حقوق فً متقدمة دراسات 90/3/9191 االحد

 االندلسٌة الحضارة فً دراسات 92/3/9191 الخمٌس

 االنكلٌزٌة باللغة تارٌخٌة نصوص 91/3/9191 االحد

 .... 01/3/9191 الثالثاء

 والجالئري االٌلخانً العهدٌن فً العراق  تارٌخ فً دراسات 9/7/9191 الخمٌس

 

 الكلٌة 0 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 الحدٌثالقسم 0 التارٌخ / الدكتوراه / التارٌخ 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 الباردة والحرب الدولً الصراع 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 الملكً العهد خالل الثقافً العراق تارٌخ فً راساتد 01/3/9191 الخمٌس

 والمعاصر الحدٌث دٌالى تارٌخ فً دراسات 90/3/9191 االحد

 الحدٌث العصر فً العربً الخلٌج على الدولٌة الصراعات 92/3/9191 الخمٌس

 االنكلٌزٌة باللغة تارٌخٌة نصوص 91/3/9191 االحد

 .... 01/3/9191 الثالثاء

 االنسان حقوق فً متقدمة دراسات 9/7/9191 الخمٌس

 



 

 

 الكلٌة 0 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 التارٌخ االسالمً/ الماجستٌر /  التارٌخالقسم 0 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 االسالمً المغرب تارٌخ فً دراسات 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 االسالمٌة العصور فً المسلمون الرحالة 01/3/9191 الخمٌس

 العباسً العصر فً االجتماعٌة الحٌاة فً دراسات 90/3/9191 االحد

 االسالمٌة العربٌة والعلوم الفكر تارٌخ فً دراسات 92/3/9191 الخمٌس

 الفاطمً التارٌخ فً دراسات 91/3/9191 االحد

 التارٌخ تدرٌس طرائق 01/3/9191 الثالثاء

 االنكلٌزٌة باللغة تارٌخٌة نصوص 9/7/9191 الخمٌس

 

 الكلٌة 0 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 الحدٌث التارٌخ/ الماجستٌر /  التارٌخالقسم 0 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 ( 0201-0112)  الحدٌث والسودان مصر تارٌخ فً دراسات 01/3/9191 االحد

2 
 صباحا  

 والمعاصر الحدٌث آسٌا تارٌخ فً دراسات 01/3/9191 الخمٌس

 المعاصر العراق تارٌخ فً دراسات 90/3/9191 االحد

 ( 0202-0202)  العالمٌتٌن الحربٌن بٌن اوروبا تارٌخ فً دراسات 92/3/9191 الخمٌس

 ( 0213-0291)  الشام بالد تارٌخ فً راساتد 91/3/9191 االحد

 التارٌخ تدرٌس طرائق 01/3/9191 الثالثاء

 االنكلٌزٌة باللغة تارٌخٌة نصوص 9/7/9191 الخمٌس

 

 الكلٌة 0 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 الجغرافٌة البشرٌة/ الدكتوراه /  الجغرافٌةالقسم 0 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 االنسان حقوق فً متقدمة دراسات 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 وبزل ري 01/3/9191 الخمٌس

 صناعٌة مواقع تحلٌل 90/3/9191 االحد

 نقل شبكات تحلٌل 92/3/9191 الخمٌس

 .... 91/3/9191 االحد

 .... 01/3/9191 الثالثاء

 معاصرة سكانٌة دراسات 9/7/9191 الخمٌس

 



 

 

 الكلٌة 0 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 الجغرافٌة الطبٌعٌة/ الدكتوراه /  الجغرافٌةالقسم 0 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 االنسان حقوق فً متقدمة دراسات 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 معاصرة مناخٌة مشكالت 01/3/9191 الخمٌس

 تطبٌقٌة هٌدرولوجٌة دراسات 90/3/9191 االحد

 التطبٌقً الجٌومورفولوجٌة فً دراسات 92/3/9191 الخمٌس

 .... 91/3/9191 االحد

 .... 01/3/9191 الثالثاء

 البٌئً التلوث مشكالت 9/7/9191 الخمٌس

 

 الكلٌة 0 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 البشرٌة الجغرافٌة/  الماجستٌر/  الجغرافٌةالقسم 0 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 حدٌثة تدرٌس طرائق 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 حضرٌة مشكالت 01/3/9191 الخمٌس

 سكانٌة دراسات 90/3/9191 االحد

 والتعدٌن الصناعة فً دراسات 92/3/9191 الخمٌس

 السٌاسٌة الجغرافٌة فً دراسات 91/3/9191 االحد

 .... 01/3/9191 الثالثاء

 زراعٌة انماط 9/7/9191 الخمٌس

 

 الكلٌة 0 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 الجغرافٌة الطبٌعٌة/  الماجستٌر/  الجغرافٌةالقسم 0 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 حدٌثة تدرٌس طرائق 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 التصحر فً دراسات 01/3/9191 الخمٌس

 محلٌة بٌئٌة دراسات 90/3/9191 االحد

 شمولً مناخ 92/3/9191 الخمٌس

 طبٌعً نبات 91/3/9191 االحد

 .... 01/3/9191 الثالثاء

 جٌومورفولوجٌة دراسات 9/7/9191 الخمٌس

 



 

 

 الكلٌة 0 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 علم النفس التربوي/  الدكتوراه/  العلوم التربوٌة والنفسٌةالقسم 0 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 التفكٌر تعلٌم 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 المدرسً النفس علم 01/3/9191 الخمٌس

 النمو النفس علم 90/3/9191 االحد

 االحصاء 92/3/9191 الخمٌس

 اختٌاري 91/3/9191 االحد

 انسان حقوق 01/3/9191 الثالثاء

 انكلٌزي نصوص 9/7/9191 الخمٌس

 

 

 التربٌة للعلوم االنسانٌةالكلٌة 0 

 االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي/  الدكتوراه/  العلوم التربوٌة والنفسٌةالقسم 0 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 جماعً ارشاد 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 مجتمع ارشاد 01/3/9191 الخمٌس

 اختٌاري 90/3/9191 االحد

 االحصاء 92/3/9191 الخمٌس

 .... 91/3/9191 االحد

 انسان حقوق 01/3/9191 الثالثاء

 انكلٌزي نصوص 9/7/9191 الخمٌس

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الكلٌة 0 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 علم النفس التربوي/  الماجستٌر/  العلوم التربوٌة والنفسٌةالقسم 0 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 التعلم نظرٌات 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 .... 01/3/9191 الخمٌس

 الشخصٌة نظرٌات 90/3/9191 االحد

 االحصاء 92/3/9191 الخمٌس

 المعرفً النفس علم 91/3/9191 االحد

 .... 01/3/9191 الثالثاء

 تدرٌس طرائق 9/7/9191 الخمٌس

 

 الكلٌة 0 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي/  الماجستٌر/  العلوم التربوٌة والنفسٌةالقسم 0 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 مدرسً ارشاد 01/3/9191 االحد

 صباحا   2

 تدرٌس طرائق 01/3/9191 الخمٌس

 الشخصٌة النفس علم 90/3/9191 االحد

 المعرفً النفس علم 92/3/9191 الخمٌس

 .... 91/3/9191 االحد

 .... 01/3/9191 الثالثاء

 االحصاء 9/7/9191 الخمٌس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الدور االول للعام الدراسً –جدول امتحان الفصل الدراسً الثانً 

 9102 - 9191 

 / التربية للعلوم الصرفة  كلٌة

 دكتوراه -/ علوم حياة قسم

 الوقت المادة التخصص التارٌخ الٌوم

 
 االحد
 

01-3-9191 
    امراض ميكروبية احياء مجهرية 

 المسارات االيضية حيوان  صباحا  2:11

 هرمونات ومنظمات نمو نبات 

 
 9191-3-01 الخميس

 سموم ميكروبية احياء مجهرية 
 صباحا  2:11

 تقنيات احيائية حيوان 

 نباتات طبية وعطرية نبات

 
 9191-3-90 االحد

 وراثة مناعية  احياء مجهرية 
 طفيليات طبية متقدم  حيوان  صباحا  2:11

 فسلجة اجهاد نبات  نبات 

 
 9191-3-91 االحد

 فايروسات متقدم احياء مجهرية 
 اتصاالت خلوية حيوان  صباحا  2:11

 خصوبة وتسميد نبات 

  احياء مجهرية  9191-3-21 الثالثاء
 نظريات تعلم

 صباحا  2:11

 حيوان 

 نبات 

  احياء مجهرية  9191-7-9 الخميس
 حلقة نقاشية

 صباحا  2:11

 حيوان 

 نبات 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 الدور االول للعام الدراسً –جدول امتحان الفصل الدراسً الثانً  

 9102 - 9191 

 

 / التربية للعلوم الصرفة  كلٌة

 ماجستير –/ علوم حياة قسم

 

 الوقت المادة التخصص التارٌخ الٌوم

 9191-3-01 االحد
 احياء مجهرية 

 حيوان  صباحا  2:11 جزيئي متقدم

 نبات

 
 9191-3-01 الخميس

 مضادات حياتية  احياء مجهرية 
 علم االجنة التكويني حيوان  صباحا  2:11

 تشريح نبات متقدم نبات

 
 9191-3-90 االحد

  احياء مجهرية 
 حيوان  صباحا  2:11 احصاء حياتي

 نبات 

 
 9191-3-92 الخميس

   احياء مجهرية 
 حيوان  صباحا  2:11 علم النفس التربوي     

 نبات 

 مناعة متقدم  احياء مجهرية  9191-3-91 االحد
 مناعة متقدم  حيوان  صباحا  2:11

 ايض نبات نبات 

  احياء مجهرية  9191-7-9 الخميس
 حيوان  صباحا  2:11 حلقة نقاشية

 نبات 
 



 
 

 

 الدور االول للعام الدراسً –جدول امتحان الفصل الدراسً الثانً 

 9102 - 9191 

 

 / التربية للعلوم الصرفة  كلٌة

 دبلوم عالي –/ علوم حياة قسم

 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 صباحا   2:11 تقانات حياتية متقدم 9191-3-01 االحد

 صباحا   2:11 متقدمبيئة وتلوث  9191-3-01 الخميس

 صباحا   2:11 مناعة ومضادات حياتية 9191-3-90 االحد

 صباحا   2:11 فسلجة حيوان متقدم 9191-3-92 الخميس

 صباحا   2:11 انسجة متقدم 9191-3-91 االحد

 صباحا   2:11 احصاء حياتي 9191-3-21 الثالثاء

 الخميس
 

 صباحا   2:11 طرائق البحث العلمي 9-7-9191

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدور االول للعام الدراسً –جدول امتحان الفصل الدراسً الثانً  

 9102 - 9191 

 / التربية للعلوم الصرفة  كلٌة

 ماجستير –/ الكيمياءقسم

 الوقت المادة التخصص التارٌخ الٌوم

 9191-3-01 االحد
 ال عضوية 

 عضوية  صباحا  2:11 علم النفس التربوي

 تحليلية 

 فيزياوية 

 
 9191-3-07 االربعاء

 تماثل  ال عضوية 
 تخليق عضوي  عضوية  صباحا  2:11

 تقنية كروموتوغرافيا السائل تحليلية 

 اطياف جزيئية  فيزياوية 

 
 9191-3-91 السبت

 العضوية الفلزية  ال عضوية 
 حلقية  عضوية  صباحا  2:11

 مطيافية  تحليلية 

 كيمياء النانو فيزياوية 

 
 9191-3-92 الثالثاء

             ال عضوية 
 عضوية  صباحا  2:11 صناعية             

 تحليلية 

 فيزياوية 

 
 9191-3-92 الخميس

  ال عضوية 
 عضوية  صباحا  2:11 اللغة االنكليزية         

 تحليلية 

 فيزياوية 

 
 9191-3-91 االحد

 

 انتقاالت الكترونية  ال عضوية 
 صباحا  2:11

 Alicyclic عضوية 

 تحليل عضوي  تحليلية 

 مواد نانوية متقدمة  فيزياوية 

 الخميس
9-7-9191 

  ال عضوية 
 

 اطياف  

 عضوية  صباحا  2:11

 تحليلية 

 فيزياوية 



 
 

 الدور االول للعام الدراسً –جدول امتحان الفصل الدراسً الثانً 

 9102 - 9191 

 

 / التربية للعلوم الصرفة  كلٌة

 دبلوم عالي –/ الكيمياء قسم

 

 الوقت المادة  التخصص التارٌخ الٌوم

علم النفس  عضوية  9191-3-01 االحد
 التربوي

 صباحا   2:11

 تحليلية 

 صباحا   2:11 االوزالت  عضوية  9191-3-07 االربعاء

 طرق الفصل تحليلية 

 صباحا   2:11 فراغية  عضوية  9191-3-91 السبت

 نانوية  تحليلية 

 صباحا   2:11 اللغة االنكليزية  عضوية  9191-3-92 الخميس

 تحليلية 

 صباحا   2:11 عضوية متقدمة  عضوية  9191-3-92 االثنين

 احصائيات تحليلية 

 صباحا   2:11 اطياف عضوية  9191-7-9 الخميس

 تحليلية 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الدور االول للعام الدراسي –جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني 

 9102 - 9191 

 التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة ) الدراسة / الدكتوراه ( قسم

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 صباحا 2011 طرائق تدرٌس 02/3/9191 االثنٌن

 صباحا 2011 اختبار و قٌاس 01/3/9191 الخمٌس

 صباحا 2011 اللغة االنكلٌزٌة 91/3/9191 السبت

 صباحا 2011 تعلم حركً 92/3/9191 الخمٌس

 صباحا 2011 علم التدرٌب الرٌاضً 91/3/9191 االحد

 0/7/9191 االربعاء
 تصامٌم,  تنظٌم و إدارةاختٌاري )
 ( نفسٌة اختبارات,  تجرٌبٌة

 صباحا 2011



 
 

 

 - 9102الدور االول للعام الدراسي  –جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني 

9191 

 التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة ) الدراسة / الماجستير ( قسم

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 علم النفس 01/3/9191 االحد
2011 
 صباحا

 07/3/9191 االربعاء
 إدارة,  التعلٌم تكنلوجٌااختٌاري )
 ( الخواص رٌاضة,  وتنظٌم

2011 
 صباحا

 تعلم حركً 99/3/9191 االثنٌن
2011 
 صباحا

 فسلجه 97/3/9191 السبت
2011 
 صباحا

 اللغة االنكلٌزٌة 92/3/9191 االثنٌن
2011 
 صباحا

 اختبار و قٌاس 9/7/9191 الخمٌس
2011 
 صباحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الدور االول للعام الدراسي –جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني 

 9102 - 9191 

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الحٌاة    )الدراسة/ ماجستٌر( -0

 الوقت الحٌوان االحٌاء المجهرٌة التارٌخ الٌوم

 ظهرا 09 طفيليات بكتريا مرضية 14/06/2020 األحد

 ظهرا 09 اللغة االنكليزية 16/06/2020 الثالثاء

 ظهرا 09 انسجة ميكروبيةسموم  20/06/2020 السبت

 مناعة 24/06/2020 األربعاء
بيئة حيوانية 

 متقدم
 ظهرا 09

 ظهرا 09 مناعة متقدمة فيروسات 28/06/2020 األحد

 01/07/2020 األربعاء
بيئة أحياء 
 مجهرية

بايولوجية 
 سرطان

 ظهرا 09

 

 

 

 قسم علوم الكٌمٌاء    )الدراسة/ ماجستٌر( -9

 الوقت عضوٌة فٌزٌائٌة التارٌخ الٌوم

 ظهرا 09 لغة انكليزية 14/06/2020 األحد

 محفزات نانوية 18/06/2020 الخمٌس
تحليل عضوي 

 دقيق
 ظهرا 09

 ظهرا 09 عضوية حياتية كيمياء التآكل 21/06/2020 األحد

 ظهرا 09 تطبيق أطياف 25/06/2020 الخمٌس

 ظهرا 09 نواتج طبيعية كيمياء ضوئية 28/06/2020 األحد

 

 

 

 



 
 

 

 

 قسم علوم الرٌاضٌات    )الدراسة/ ماجستٌر( -2

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 ظهرا 09 تبولوجي 14/06/2020 األحد

 ظهرا 09 اللغة االنكليزية 16/06/2020 الثالثاء

 ظهرا 09 جبر مجرد متقدم 21/06/2020 األحد

 ظهرا 09 تحليل دالي 24/06/2020 األربعاء

 ظهرا 09 منهج بحث 28/06/2020 األحد

 01/07/2020 األربعاء
معادالت تفاضلية 

 جزئية
 ظهرا 09

 

 قسم علوم الحاسوب    )الدراسة/ ماجستٌر( --1

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 ظهرا 09 تنقيب البيانات 14/06/2020 األحد

 ظهرا 09 أمنية شبكات 18/06/2020 الخمٌس

 ظهرا 09 متعدد الوسائط 23/06/2020 الثالثاء

 29/06/2020 االثنٌن
معالجة االشارة 

 الرقمية
 ظهرا 09

 ظهرا 09 لغة انكليزية 01/07/2020 األربعاء

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 (و دكتوراه )الدراسة/ ماجستٌر    فٌزٌاءقسم علوم ال -2

 الماجستٌر التارٌخ الٌوم
فٌزٌاء الحالة 

 الصلبة

 الدكتوراه
 علوم الفٌزٌاء

 الوقت

 ظهرا 09 لغة انكليزية 14/06/2020 األحد

 17/06/2020 األربعاء
 

 ظهرا 09 اغشية رقيقة

 18/06/2020 الخمٌس
 الميكانيك
  االحصائي

 ظهرا 09

 21/06/2020 األحد
 

فيزياء الحالة 
 الصلبة المتقدمة

 ظهرا 09

 22/06/2020 االثنٌن
فيزياء الحالة 
  الصلبة 

 ظهرا 09  

  24/06/2020 األربعاء
أطياف ذرية 
وجزيئية 
 متقدمة

 ظهرا 09

 ظهرا 09  فيزياء المواد 25/06/2020 الخمٌس

 28/06/2020 األحد
نانوتكنولوجي 
 )موضوع خاص(

فيزياء المواد 
 المتقدم

 ظهرا 09

 01/07/2020 األربعاء
أطياف ذرية 
 وجزيئية

 أشباه موصالت
 ظهرا 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الدور االول للعام الدراسي –جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني 

 9102 - 9191 

 القانون والعلوم السياسيةكلية 

 ماجستير

 الوقت املادة التاريخ اليوم

 ظهرا 09 الحريات العامة 41/6/0202 ألاحذ

القانون إلاداري وحقوق  41/6/0202 ألاربعاء

 إلانسان

 ظهرا 09

املنظمات الذولية  04/6/0202 ألاحذ

إلاقليمية لحقوق و

 إلانسان

 ظهرا 09

القانون الذولي  01/6/0202 ألاربعاء

 إلانساني

 ظهرا 09

ألانظمة السياسية  02/6/0202 ألاحذ

والذستورية وحقوق 

 إلانسان

 ظهرا 09

التنمية الاجتماعية  4/1/0202 ألاربعاء

 لحقوق إلانسان

 ظهرا 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الدور االول للعام الدراسي –جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني 

 9102 - 9191 

 كلٌة الطب البٌطري

 فرع االحٌاء المجهرٌة

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 41/3/0202 االحذ

Advance bacteriology  
  المتقدم علم البكترٌا

 النظري
 صباحا 2011

 41/3/0202 االحذ

Advance bacteriology  
  المتقدم علم البكترٌا
 العملً

 بعد الظهر 9011

 صباحا 2011 اللغة االنكلٌزٌة    English 43/3/0202 الثالثبء

 00/3/0202 االثٌيي

Advance virology 
 علم الفاٌروسات المتقدم 

 النظري
 صباحا 2011

 00/3/0202 االثٌيي

Advance virology 
 علم الفاٌروسات المتقدم 

 العملً
 بعد الظهر 9011

 02/3/0202 االحذ

Advance immunology  
  علم المناعة المتقدم

 النظري
 صباحا 2011

 02/3/0202 االحذ

Advance immunology  
  علم المناعة المتقدم

 العملً
 بعد الظهر 9011

 0/7/0202 الخويس

Advance mycology  
  علم الفطرٌات المتقدم

 النظري
 صباحا 2011

 0/7/0202 الخويس

Advance mycology  
  الفطرٌات المتقدمعلم 

 العملً
 بعد الظهر 9011

 

 

 

 



 

 

 كلٌة الطب البٌطري

 فرع الطب الباطنً و والوقائً

 تخصص امراض مشترك

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 41/3/0202 االحذ
 االمراض  الطفٌلٌة المشتركة

 zoonotic parasite disease 

 النظري
 صباحا 2011

 41/3/0202 االحذ

 الطفٌلٌة المشتركةاالمراض  

 zoonotic parasite disease  

 العملً

بعد  9011
 الظهر

 صباحا 2011 اللغة االنكلٌزٌة    English 43/3/0202 ثالثبءال

 42/3/0202 الخويس
 المشتركة البكتٌرٌة االمراض

 zoonotic bacterial disease  
 النظري

 صباحا 2011

 42/3/0202 الخويس
  المشتركة البكتٌرٌة االمراض

zoonotic bacterial disease 
 العملً

بعد  9011
 الظهر

 04/3/0202 االحذ

 االمراض المشتركة للقوارض

 rodent zoonotic disease  

 النظري
 صباحا 2011

 04/3/0202 االحذ

 االمراض المشتركة للقوارض

 rodent zoonotic disease  

 العملً

بعد  9011
 الظهر

 02/3/0202 الخويس
 المشتركة الفطرٌة االمراض

  zoonotic fugal disease  
 النظري

 صباحا 2011

 02/3/0202 الخويس
 المشتركة الفطرٌة االمراض

  zoonotic fugal disease  
 العملً

بعد  9011
 الظهر

 02/3/0202 االحذ

 pathogenesis of( 9امراضٌة االمراض المشتركة )
zoonotic disease 

 النظري

 صباحا 2011

 02/3/0202 االحذ

 pathogenesis of( 9امراضٌة االمراض المشتركة )
zoonotic disease 

 العملً

بعد  9011
 الظهر

 0/7/0202 الخويس
 السرٌري المناعة علم

 clinical immunology 
 النظري

 صباحا 2011

 0/7/0202 الخويس
 السرٌري المناعة علم

 clinical immunology 
 العملً

بعد  9011
 الظهر



 
 

 الدور االول للعام الدراسً –جدول امتحان الفصل الدراسً الثانً 

 9102 - 9191 

 كلٌة 0 الزراعة

 قسم 0 علوم التربة والموارد المائٌة

 المرحلة 0 الماجستٌر

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 ظهرا   09 فٌزٌاء تربة متقدم  01/3/9191 األحد

 ظهرا   09 اللغة االنكلٌزٌة 07/3/9191 االربعاء

 ظهرا   09 خصوبة وتسمٌد تربة متقدم 90/3/9191 األحد

 ظهرا   09 احٌاء تربة مجهرٌة متقدم 91/3/9191 االربعاء

 91/3/9191 األحد

 تغذٌة نبات متقدم

 ري متقدم

 بٌئة احٌاء مجهرٌة

 ظهرا   09

 ظهرا   09 كٌمٌاء تربة متقدم 0/7/9191 االربعاء

 ظهرا   09 الترب واستعماالت األراضً متقدم إدارة 9/7/9191 الخمٌس

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الدور االول للعام الدراسً –جدول امتحان الفصل الدراسً الثانً 

 9102 - 9191 

 كلٌة 0 الزراعة

 البستنة وهندسة الحدائققسم 0 

 المرحلة 0 الدبلوم العالً

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 01/3/9191 األحد
 هتقذم اًسجتسراعت 

 اكثبر الٌببتبث البستٌيت
 ظهرا   09

 ظهرا   09 اللغت االًكليشيت 07/3/9191 االربعاء

 90/3/9191 األحد
 سراعت هحويت 

 الشراعت العضىيت
 ظهرا   09

 91/3/9191 االربعاء

 اًتبج خضز هتقذم

 اًتبج فبكهت هتقذم

 ًببتبث سيٌت هتقذم

 ظهرا   09

 ظهرا   09 تغذيت ًببث هتقذم 91/3/9191 األحد

 ظهرا   09 -------------- 9/7/9191 الخمٌس

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الدور االول للعام الدراسً –جدول امتحان الفصل الدراسً الثانً 

 9102 - 9191 

 كلٌة 0 الزراعة

 البستنة وهندسة الحدائققسم 0 

 المرحلة 0 الماجستٌر

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 01/3/9191 األحد
 هتقذم اًسجتسراعت 

 اكثبر الٌببتبث البستٌيت
 ظهرا   09

 ظهرا   09 هٌظوبث ًوى ًببتيت هتقذم 07/3/9191 االربعاء

 90/3/9191 األحد
 سراعت هحويت

 الشراعت العضىيت
 ظهرا   09

 91/3/9191 االربعاء

 اًتبج خضز هتقذم

 اًتبج فبكهت هتقذم

 ًببتبث سيٌت هتقذم

 ظهرا   09

 ظهرا   09 تغذيت ًببث هتقذم 91/3/9191 األحد

 ظهرا   09 تزبيت الٌببتبث البستٌيت هتقذم 9/7/9191 الخمٌس

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الدور االول للعام الدراسً –جدول امتحان الفصل الدراسً الثانً 

 9102 - 9191 

 كلٌة 0 الزراعة

 البستنة وهندسة الحدائققسم 0 

 المرحلة 0 الدكتوراه 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 01/3/9191 األحد

 هحبصيل خضز استزاتيجيت

 سراعت كبلس

 اكثبر الٌببتبث البستٌيت

 ظهرا   09

 ظهرا   09 اللغت االًكليشيت 07/3/9191 االربعاء

 90/3/9191 األحد

 سراعت هحويت

 الشراعت العضىيت

 هٌذست وراثيت

 ظهرا   09

 91/3/9191 االربعاء

 ًببتبث طبيت وعطزيت هتقذم

 فبكهت هستذيوت

 وراثت كويت

 ظهرا   09

 91/3/9191 األحد
 تغذيت ًببث هتقذم

 وراثت جشيئيت
 ظهرا   09

 9/7/9191 الخمٌس

 تزبيت الٌببتبث البستٌيت هتقذم

 سراعت هستذاهت

 فبكهت ًفضيت

 ظهرا   09

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 الدور االول للعام الدراسً –جدول امتحان الفصل الدراسً الثانً 

 9102 - 9191 

 كلٌة 0 الزراعة

 الحٌوانً االنتاجقسم 0 

 المرحلة 0 الماجستٌر + الدبلوم العالً 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 01/3/9191 األحد

  هتقذم طيىر داجٌتفسلجت 

 اسوبك  حيبتيت

 هتقذم حيىاى فسلجت

 

 ظهرا   09

 07/3/9191 االربعاء
 دارة ابقبر الحليب هتقذما

 هتقذم  حيىاى وتحسيي تزبيت

 االًكليشيت اللغت 

 ظهرا   09

 90/3/9191 األحد

 هتقذم  داجٌت طيىر وتحسيي تزبيت

 اسوبك  بيئت 

 هتقذم  دواجي هٌتجبث تكٌىلىجيب 

 هتقذم  اللحىم علن 

 0 هتقذم حيىاى تٌبسل فسلجت 

 ظهرا   09

 91/3/9191 االربعاء
  فسلجت اسوبك

  0  هتقذم وهبعش اغٌبم اًتبج 
 ظهرا   09

 91/3/9191 األحد
  هتقذمتزبيت واًتبج اسوبك 

 هتقذم  حيىاى تغذيت 

 0 هتقذم دواجي تغذيت 

 ظهرا   09

 9/7/9191 الخمٌس
 كٌىلىجيب لحىم ت

 هتقذم  دواجي ادارة 

 هتقذم جشيئيت احيبئيت تقبًبث 

 ظهرا   09

 



 

 الدور االول للعام الدراسً –جدول امتحان الفصل الدراسً الثانً 

 9102 - 9191 

 العلوم االسالمية كلٌة 0

 علوم القرآن والتربية االسالمية 0 قسم

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 صباحا  0022 التفسير التحليلي والووضوعي 41/3/0202 االحذ

 صباحا  0022 دراساث في آياث االحكام 41/3/0202 الخويس

 صباحا  0022 دراساث في علوم الحذيث 04/3/0202 االحذ

 صباحا  0022 هعاصرةدراساث تفسيريت  02/3/0202 الخويس

 صباحا  0022 االعجاز القرآني 01/3/0202 االحذ

 صباحا  0022 طرائق تذريس القرآى الكرين 20/7/0202 الخويس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الدور االول للعام الدراسي –جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني 

 9102 - 9191 

 الهندسةكلية 

 الهندسة المدنية قسم

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 Building Information 01/3/9191 االحد
Modelling 

 بعد الظهرالواحدة 

 Advanced Reinforced 01/3/9191 االحد
Concrete Design 

 الواحدة بعد الظهر

 الواحدة بعد الظهر Finite Element Method 01/3/9191 االحد

 Building Assessment and 01/3/9191 الخمٌس
Rehabilitations 

 الواحدة بعد الظهر

 Advanced Steel Structures 01/3/9191 الخمٌس
Design 

 الواحدة بعد الظهر

 الواحدة بعد الظهر Soil Dynamics 01/3/9191 الخمٌس

 Advanced Engineering 90/3/9191 االحد
Economics 

 الواحدة بعد الظهر

 الواحدة بعد الظهر Finite Element Method 90/3/9191 االحد

 الواحدة بعد الظهر Problematic Soils 90/3/9191 االحد

 الواحدة بعد الظهر Construction Contracts 92/3/9191 الخمٌس

 Structural Dynamic 92/3/9191 الخمٌس
Analysis 

 الواحدة بعد الظهر

 الواحدة بعد الظهر Soil Improvement 92/3/9191 الخمٌس

 الواحدة بعد الظهر Risk Management 92/3/9191 االثنٌن

 الواحدة بعد الظهر Composite Structures 92/3/9191 االثنٌن

 الواحدة بعد الظهر Earth structures 92/3/9191 االثنٌن

 

 

 



 
 

 

 

 كلية الهندسة

 يةالهندسة الميكانيك قسم

 الوقت المادة التارٌخ التوجه الٌوم

تطبٌقً+ مٌكانٌك  االحد
 قدرة

14\6\2020 Academic Skills الواحدة بعد الظهر 

 الواحدة بعد الظهر Tribology 2020\ 6\17 مٌكانٌك تطبٌقً االربعاء

 الواحدة بعد الظهر Advanced Fluid 2020\ 6\18 مٌكانٌك قدرة الخمٌس

 الواحدة بعد الظهر Advanced Control 2020\ 6\21 مٌكانٌك تطبٌقً االحد

 Advanced 2020\ 6\ 22 مٌكانٌك قدرة االثنٌن
Thermodynamics 

 الواحدة بعد الظهر

 6 \ 27 مٌكانٌك تطبٌقً السبت
\2020 

Elasticity الواحدة بعد الظهر 

 Advanced Heat 2020\ 6\28 مٌكانٌك قدرة االحد
Transfer 

 الواحدة بعد الظهر

 Advanced 2020\ 7\ 1 مٌكانٌك تطبٌقً االربعاء
Vibration 

 الواحدة بعد الظهر

 Advanced 2020\ 7\ 2 مٌكانٌك قدرة الخمٌس
Refrigeration 

 الواحدة بعد الظهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الدور االول للعام الدراسي –جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني 

 9102 - 9191 

 الطبكلية 

 فرع الجراحة/ ماجستير جراحة عامة

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 صباحا  01011 جراحة الجهاز الهظمً والكبد والمرارة 01/3/9191 األحد 

 جراحة الصدر والقلب واألوعٌة الدموٌة  01/3/9191 الخميس
 جراحة الكلٌتٌن والمسالك البولٌة

 

 صباحا  01011

 جراحة العظام والمفاصل والكسور 92/3/9191 الثالثاء
 اشعة تشخٌصٌة

 صباحا  01011

 جراحة الرأس والرقبة والغدة الدرقٌة 91/3/9191 األحد
 جراحة تقوٌمٌة

 صباحا  01011

 

           

 الطبكلية 

 قسم/ فرع طب االطفال

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 صباحا  01011 امراض الكلٌة و المجاري البولٌة 01/3/9191 االحد 

 صباحا  01011 الخدج و حدٌثً الوالدة 07/3/9191 االربعاء 

 صباحا  01011 االمراض العصبٌة 90/3/9191 االحد

 صباحا  01011 الغدد الصماءامراض  92/3/9191 الخمٌس

 صباحا  01011 االمراض الوراثٌة و االٌضٌة 92/3/9191 االثنٌن 

 صباحا  01011 امراض المناعة و الحساسٌة 0/7/9191 االربعاء

 

 



 

 

 

 

 الدور االول للعام الدراسً –جدول امتحان الفصل الدراسً الثانً 

 9102 - 9191 

 الطبكلية 

 قسم/ فرع االحياء المجهرية 

 الوقت المادة التارٌخ الٌوم

 صباحا  2011 علم الفاٌروسات الطبٌة 01/3/9191 االحد 

 صباحا  2011 علم االمراض 07/3/9191 االربعاء 

 صباحا  2011 علم الدٌدان 90/3/9191 االحد

 صباحا  2011 فطرٌات طبٌة 92/3/9191 الخمٌس

 صباحا  2011 البكترٌا التشخٌصٌة 92/3/9191 االثنٌن 

 صباحا  2011 اللغة االنكلٌزٌة 9/7/9191 االربعاء
 

 

 

 

 

 

 

 


