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 2021-2020 الدراسي للعام التاریخ قسم )الثاني الفصل( العلیا الدراسات – النھائیة االمتحانات جدول
 

 * مالحظة :
 لجمیع المراحل  وینتھي الساعة الحادیة عشر والنصف صباحاالثامنة والنصف یبدأ االمتحان الساعة  -1
 على الطالب حمل ھویتھُ داخل القاعة اإلمتحانیة وإبرازھا حین یطلب منھ ذلك . -2
 ال یسمح بإدخال أي كتاب أو ورقة الى قاعة االمتحان .  -3
 یمنع ادخال الھاتف النقال الى القاعة االمتحانیة وألي سبب كان والقسم غیر مسؤول في حال فقدانھ . -4
 االلتزام بالزي الموحد وعكسھُ یمنع الطالب من الدخول الى القاعة االمتحانیة . -5

 
 
 
 
 

                                                                         

 دكتوراه حدیث والتاریخ الیوم
 

 ماجستیر اسالمي ماجستیر حدیث دكتوراه اسالمي

 اسالمیة حضارة العراق ودول الجوار انتشار االسالم الشرقیة المسألة 25/7 االحد
 اسیا الوسطى   تاریخ تركیا نقد الروایة عالقات دولیة 27/7 الثالثاء
 مؤرخون مناھج ةتخصصیمادة   دویالت المشرق تخصصیةمادة   29/7 الخمیس
 فكر اسالمي مشكالت دولیة اقتصاد اسالمي خلیج عربيتاریخ ال 1/8 االحد
 لغة انكلیزیة لغة انكلیزیة لغة انكلیزیة    لغة انكلیزیة 3/8 الثالثاء
   مادة تخصصیة تاریخ اوربا الحدیث تخصصیةمادة  تاریخ المغرب عربي 5/8 الخمیس
 ندلستاریخ اال مصر وبالد الشام صلیبي تاریخ امریكا  8/8 االحد
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 2021-2020 الدراسي للعام والنفسیة التربویة لعلوما قسم )الثاني الفصل( العلیا الدراسات – النھائیة االمتحانات جدول

 الماجستیر طرائق التدریس  الدكتوراه طرائق التدریس  الماجستیر علم النفس  التربوي الدكتوراه علم النفس التربوي التاریخ الیوم 
 بناء المناھج الدراسیة  مھارات التدریس  نظریات التعلم  دراسات متقدمة في الدافعیة  25/7 االحد 
     26/7 االثنین
 اختبارات تحصیلیة  اتجاھات حدیثة   االحصاء  تعلیم وتعلم  27/7 الثالثاء
     28/7 األربعاء
 اتجاھات حدیثة  التدریساخالقیات مھنة  علم النفس المعرفي  كتابة بحث واستالل  29/7 الخمیس
     31/7 السبت
 فلسفة التربیة  تطویر المنھج  علم النفس المدرسي  نظریات القیاس  1/8 االحد
     2/8 االثنین
 نصوص اللغة االنكلیزیة  التصمیم التجریبي كتابة بحث واستالل  التصامیم التجریبیة  3/8 الثالثاء
     4/8 االربعاء

تخصصیة علم النفس  علم النفس التربوي  طرائق التدریس  نصوص اللغة االنكلیزیة  5/8 الخمیس
 التربوي 

     7/8 السبت
 كتابة بحث واستالل  تخصصیة مقاصة    8/8 األحد

 -مالحظات :
 تبدا االمتحانات الساعة الثامنة والنصف صباحا ً.-
 الطالب من دخول قاعة االمتحان .االلتزام بارتداء الزي الموحد وبخالفة سیتم منع  -
 یمنع ادخال جھاز الموبایل واالوراق والحقائب الخاصة الى القاعة االمتحانیة .-
 على الطالب حمل الھویة الجامعیة داخل القاعة االمتحانیة  -
 االلتزام بإجراءات التباعد االجتماعي ولبس الكمامات . -
 بالنسبة لطلبة الدكتوراه لنفس المواد والتوقیت لدراسة الماجستیریكون امتحان مواد المقاصة العلمیة  -
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 2021-2020 الدراسي للعام االنكلیزیة اللغة قسم )الثاني الفصل( العلیا الدراسات – النھائیة االمتحانات جدول

 التاریخ الیوم
 التخصص

 دكتوراه / طرائق التدریس ماجستیر / طرائق التدریس ماجستیر / ادب انكلیزي ماجستیر / علم اللغة

 Phonology Drama Curriculum Educational Linguistics 25/7 االحد 

 - - - - 27/7 الثالثاء

 Discourse Analysis Poetry Measurement and Evaluation Curriculum Design 29/7 الخمیس

 Pragmatics Afro-American 1/8 االحد 

Literature 
Morphology and Syntax 

- 

 Contrastive Linguistics - - Applied Linguistics 3/8 الثالثاء

 - Sociolinguistics Literary Theory Methodology 5/8 الخمیس

 Applied Linguistics Novel 8/8 االحد 
Psycholinguistics 

Measurement and 

Evaluation 

 
 * مالحظات مھمة:

 یبدأ االمتحان الساعة الثامنة والنصف صباحا وینتھي الساعة الحادیة عشر والنصف صباحا. -1
 جلب كافة متطلبات السالمة الصحیة الكمامة والكفوف -2
 متطلبات االمتحان من قرطاسیة .....الخ وتكون اإلجابة بقلم الجاف األزرق حصراجلب كافة  -3
    على جمیع الطلبة االلتزام بالزي الموحد وبخالفھ سیحرم الطالب من أداء االمتحان -4
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 2021-2020 الدراسي للعام الجغرافیة قسم )الثاني الفصل( العلیا الدراسات – النھائیة االمتحانات جدول

 

 نوع الدراسة المادة التاریخ الیوم

 دكتوراه نظم معلومات 25/7/2021 االحد
 ماجستیر احصاء جغرافي

 دكتوراه موارد ـــــ سكان 27/7/2021 الثالثاء
 ماجستیر اللغة االنكلیزیة

 دكتوراه جیمور ــ تبصیر ـــ استیطان 29/7/2021 الخمیس
 ماجستیر طرائق تدریس

 دكتوراه اراضي جافة ــــــ فكر جغرافي ـــ صناعیة 1/8/2021 االحد
 ماجستیر استشعار عن بعد

 دكتوراه اللغة االنكلیزیة 3/8/2021 الثالثاء
 ماجستیر خرائط ــ مواردــ مدن ـ جیمور ــ صناعیة

 دكتوراه مناخ ـــــ سیاسیة ـــ حلقة نقاشیة 5/8/2021 الخمیس
 ماجستیر تصحر ــ سیاسیة  ــ زراعیة

 ماجستیر مناخ ـــ سكانیة ـــ نقل 7/8/2021 السبت
 

 
 * مالحظات مھمة:

 االمتحان الساعة الثامنة والنصف صباحا وینتھي الساعة الحادیة عشر والنصف صباحا.یبدأ  -1
 جلب كافة متطلبات السالمة الصحیة الكمامة والكفوف -2
 جلب كافة متطلبات االمتحان من قرطاسیة .....الخ وتكون اإلجابة بقلم الجاف األزرق حصرا -3
 حرم الطالب من أداء االمتحانعلى جمیع الطلبة االلتزام بالزي الموحد وبخالفھ سی -4
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 2021-2020 الدراسي للعام)  العربیة اللغة(  قسم)  الدكتوراه/ ماجستیر(  العلیا للدراسات االول للكورس النھائي االمتحان جدول                     
 
 
 الماجستیر/ لغة الماجستیر/ أدب الدكتوراه/ لغة الدكتوراه/ أدب التأریخ الیوم
 دراسات صوتیة دراسات لغویة أدبیة أثر القراءات في الدرس اللغوي مناھج نقدیة قدیمة 25/7/2021 األحد
 طرائق التدریس طرائق التدریس نقد لغوي روایة ومسرحیة 27/7/2021 الثالثاء
 أصول النحو قضایا أدبیة قدیمة نحو النص قراءة جدیدة في نص أدبي قدیم 29/7/2021 الخمیس
 تخصصیة تخصصیة معاني األبنیة دراسات أدبیة حدیثة 1/8/2021 األحد
 تحقیق النصوص حدیثةمصادر أدبیة  التخصصیة تخصصیة 3/8/2021 الثالثاء
 مصادر لغویة وقرآنیة تحقیق النص اللھجات العربیة دراسات بالغیة أسلوبیة 5/8/2021 الخمیس
 قضایا مجمعیة مناھج نقدیة حدیثة التعبیر القرآني مصادر أدبیة قدیمة 8/8/2021 األحد
   العامل النحوي  10/8/2021 اإلثنین

 
 

 * مالحظات مھمة:
 الساعة الثامنة والنصف صباحا وینتھي الساعة الحادیة عشر والنصف صباحا.یبدأ االمتحان  -1
 جلب كافة متطلبات السالمة الصحیة الكمامة والكفوف -2
 جلب كافة متطلبات االمتحان من قرطاسیة .....الخ وتكون اإلجابة بقلم الجاف األزرق حصرا -3

 سیحرم الطالب من أداء االمتحانعلى جمیع الطلبة االلتزام بالزي الموحد وبخالفھ  -4      
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 ) م2021-2020( الدراسي للعام اإلسالمیة والتربیة القرآن علوم قسم) الدكتوراهو الماجستیر ( العلیا للدراسات/  الثاني للكورس/  النھائي االمتحان جدول

 
 دكتوراه/ألفقھ وأصولھ    دكتوراه/أصول الدین   ماجستیر التاریخ الیوم

 المادة المادة المادة
 نقود   شبھات حول القرآن   فقھ مقارن   م 25/7/2021 األحد  

 قواعد فقھیة   التعبیر القرآني  أدیان  م 27/7/2021 الثالثاء   
 اللغة اإلنكلیزیة  اللغة اإلنكلیزیة   األعجاز  م 29/7/2021 الخمیس  
 جنایات   تیارات فكریة  مناھج مفسرین  م 1/8/2021 األحد   
 أصول البحث   أصول البحث  طرائق التدریس   م 3/8/2021 الثالثاء  

 مناھج الفقھاء   شبھات حول السنة  اللغة اإلنكلیزیة  م 5/8/2021 الخمیس   
 مواریث (مقارن)  غریب الحدیث  مناھج محدثین   م 8/8/2021 األحد 

 اختیاریة  اختیاریة    م 10/8/2021 الثالثاء 
 * مالحظات مھمة :

 . یبدأ االمتحان الساعة الثامنة ونصف صباحا وینتھي الساعة الحادیة ونصف صباحاً. 1
 . جلب كافة متطلبات السالمة الصحیة الكمامة والكفوف. 2
 . اإلجابة تكون بالقلم الجاف األزرق حصراً. 3
 . االلتزام بالزي الموحد. 4
 . یمنع دخول الھاتف النقال إلى قاعة االمتحان. 5
 
 

 
 
 
 
 
 

            


