
  جامعة تكريت

  الثانيجدول االمتحانات النهائية للدراسات العليا الفصل                      كلية اآلداب 

 الدور األول  1010-1029للعام الدراسي دكتوراه / أدب /              قسم اللغة العربية 

 

 المالحظات المادة اليوم التأريخ 

  نظرية االدب 0202 /41/6االحد    

  دراسات ادبية حديثة 47/6/0202  االربعاء

  فنون نثرية 0202/ 04/6  حداال

  بيئات شعرية 01/6/0202  االربعاء 

  مناهج نقدية حديثة 02/6/0202  حداال

  دراسات استشراقية  6/0202/ 02  االثنين

  ة نكليزيالااللغة  0/7/0202 الخميس

 

 :االمتحانات تعليمات

 .ظهرا الواحدة الساعة االمتحان يبدأ-2

 .االمتحان تأدية اثناء الموحد الزي ارتداء-3

 .االلكترونية(Google  Classroom) منصة طريق عن االمتحان يكون-3

 .الدخول تسجيل ليتم دقائق بعشر االمتحان موعد بدء قبل الطلبة تواجد -4

  

 
 محمود عبدأ.م.د. عبد                                               

 رئيس القسم                                               

                                 12/5/1010 
 

 



 

للع���ام الدراس���ي  الث���اني الماجس���تير ج���دول االمتحان���ات النهائي���ة للدراس���ات العلي���ا الفص���ل    
، جامع��������ة تكري��������ت / كلي��������ة اآلداب / قس��������م الجغرافي��������ة   ال��������دور األول  ۲۰۱۹-۲۰۲۰

 التطبيقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليمات االمتحانات:

 يبدأ االمتحان الساعة الواحدة ظهرا.-۱

 الموحد اثناء تأدية االمتحان.ارتداء الزي -۳

 )االلكترونية.Google  Classroomيكون االمتحان عن طريق منصة (-۳

 تواجد الطلبة قبل بدء موعد االمتحان بعشر دقائق ليتم تسجيل الدخول. -٤

 

 

 نجيب عبد الرحمن أ. د.                             
 رئيس القسم                                                 
                                 ۳/٦/۲۰۲۰ 

 المادة اليوم و التاريخ  ت

 مشكالت سكانية  ۱٤/٦/۲۰۲۰ االحد ۱

 منهج بحث  ۱۷/٦/۲۰۲۰االربعاء  ۲

 نصوص انكليزي  ٦/۲۰۲۰/ ۱۸الخميس  ۳

 احصاء كمي  ۲۱/٦/۲۰۲۰االحد ٤

 موارد مائية  ۲٥/٦/۲۰۲۰ الخميس  ٥

 استشعار عن بعد  ۲۹/٦/۲۰۲۰ االثنين  ٦

 االختيارية  ۲/۷/۲۰۲۰الخميس  ۷



 

 الكورس الثاني -جذول الذراصاث العليا الواجضتير

 لقضن االعالم 9191-9103للعام الذراصي  

 

 الوادة التاريخ اليوم

 ادارة هؤصضاث 9191-6-01 االحذ

 نظرياث االتصال 9191-6-01 االربعاء

 الراي العام 9191-6-90 االحذ

 هناهج البحث العلوي 9191-6-91 االربعاء

 االعالم التفاعلي 9191-6-92 االحذ

 اللغت االنكليزيت 9191-6-01 الثالثاء

 تحرير صحفي واراعي هتقذم 9191-1-9 الخويش
 

 



 الدراسات العليا الكورس الثاني لقسم التاريخ / التاريخ احلديث/ ماجستريامتحانات جدول 

 9191-9102للعام الدراسي 

 انخارٌخ انمادة

 41/6/0202 االحذ أوربا
 46/6/0202انثالثاء  مشكالث دونٍت

 41/6/0202انخمٍس  وطه عربً

 02/6/0202انسبج  عراق معاصر

 00/6/0202االثىٍه  حارٌخ أمٍركا

 01/6/0202األربعاء  اخخٍاري

 02/6/0202انسبج  إوكهٍزٌتنغت 

 

 التعليوات االهتحانية

 مىعذ االمخحان انساعت انىاحذة بعذ انظهر. -

 ارحذاء انزي انمىحذ. -

 االنكخرووٍت. Google Classroomق مىصت ٌكىن االمخحان عه طرٌ -

 عهى انمىصت نبذء حسجٍم انذخىل. ر دقائقحىاجذ انطهبت قبم بذء االمخحان بعش -

 

 

 

 

 رئيس القسن                                                              

 أ.م.د. جودت جالل كاهل                                                              

                                                                /6/0202 



 جامعة تكريت

  الثانيجدول االمتحانات النهائية للدراسات العليا الفصل   كلية اآلداب                   

 الدور األول  1010-1029للعام الدراسي  الماجستير قسم اللغة العربية              

 

 تعليمات االمتحانات:

 يبدأ االمتحان الساعة الواحدة ظهرا.-2

 ارتداء الزي الموحد اثناء تأدية االمتحان.-3

 (االلكترونية.Google  Classroomيكون االمتحان عن طريق منصة )-3

 تواجد الطلبة قبل بدء موعد االمتحان بعشر دقائق ليتم تسجيل الدخول. -4

 

 

 أ.م.د. عبد محمود عبد                            

 رئيس القسم                                                 

                                 12/6/1010 
 

 المادة الفرع المادة الفرع اليوم و التاريخ  ت

 اصول النحو اللغة نصوصتحقيق  اآلدب 24/6/1010 االحد 2

 الصوت اللغة مصادر ادبية اآلدب 22/6/1010الخميس 1

 البالغة اللغة دراسات نقدية اآلدب 6/1010/ 11ثنيناال 3

 المعجم اللغة تخصصي اآلدب 15/6/1010 الخميس 4

 الداللة اللغة دراسات صرفية اآلدب 19/6/1010 الثنينا 5

 التخصصي اللغة نقدية حديثةدراسات  اآلدب 1/7/1010 الخميس 6



 جامعة تكريت 

 لكية الاداب 

/ادلراسات العلياقسم الرتمجة  

                     راسات العليا دلا الثاينالكورس  الالكرتوين جدول امتحاانت

2019/2020راي للعام ادل )ماجس تري(        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                مالحظات :       

 يبدأ  الامتحان الساعة الواحدة ظهرا .  -1

 جيب عىل الطالب ارتداء الزي الرمسي اثناء تأ دية الامتحان. -2

 (. Google Classroomجيرى الامتحان عن طريق الربانمج الالكرتوين )  -3

 من بدأ  الامتحان عرشة دقائقادلخول اىل الربانمج اعاله قبل يكون التوجد و  -4

  ليمت تسجيل حضورمك . 
                

 

 م.إحسان مضر محمودأ.                                                    
 رئيس قسم الترجمة                                                      

                                                          2/6/2020 

 المادة التاريخ اليوم ت

 خطاب تحليل  14/6/2020 االحد 1

 نظريات الترجمة 18/6/2020 الخميس  2

 الترجمة القانونية 21/6/2020 االحد 3

 تداوليةال 25/6/2020 الخميس  4

 الترجمة الفورية 28/6/2020 االحد  5


