جدول االمتحانات النهائية االلكتروني في كلية اآلداب
للعام الدراسي  ( 2020-2019الدور االول )
اليوم والتأريخ
االحد
2020/7/5
الثالثاء
2020/7/7
الخميس
2020/7/9
االحد
2020/7/12
الثالثاء
2020/7/14
الخميس
2020/7/16
االحد
2020/7/19
الثالثاء
2020/7/21
الخميس
2020/7/23
االحد
2020/7/26

قسم الترجمة
المرحلة االولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

مدخل ترجمة الى العربية

النحو

علم اللغة

نظريات ترجمة

مدخل ترجمة الى االنكليزية

علم المعاجم

الترجمة االدارية

النحو المقارن

تلفظ

الرواية

ترجمة إلى العربية

علم الداللة

نصوص ادبية

ترجمة الى العربية

النحو المقارن

ترجمة علمية

أنشاء

ترجمة الى االنكليزية

طرائق بحث

الترجمة القانونية

الحاسبات

اللغة العربية

المسرحية

الترجمة االعالمية

استيعاب

المحادثة

ترجمة إلى االنكليزية

اللغة العربية

النحو

الترجمة البصرية

اللغة العربية

الترجمة األدبية

اللغة العربية

-

الترجمة التعاقبية

ترجمة فورية +بحث

حقوق انسان

-

-

-

ج

مالحظات للطلبة الممتحنين :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

يكون موعد االمتحان الساعة العاشرة صباحا .
يجب على الطالب ارتداء الزي الرسمي اثناء تأدية االمتحان.
يجرى االمتحان عن طريق منصة البرنامج االلكتروني (  .) Google Classroomويجب على الطالب تنزيل برنامج Google meet
يكون التوجد والدخول الى البرنامج اعاله قبل خمسة عشر دقيقة من بدأ االمتحان ليتم تسجيل حضوركم .
مايخص مواد الترجمة يمنع منعا باتا ترجمة النص عن طريق .Google Translator
على جميع الطلبة االلتزام بالتعليمات االمتحانية الموجودة داخل الصف االلكتروني.
االلتزام بوقت الخروج من االمتحان ويعتبر الطالب راسبا ً في الدرس الذي أمتحن فيه اذا تأخر عن وقت ارسال االجابة.
على جميع الطلبة الدخول الى الصف االلكتروني في اسرع وقت.

أ.م احسان مرض محمود
رئيس قسم الرتمجة

جدول االمتحانات النهائية االلكتروني في كلية اآلداب
للعام الدراسي  ( 2020-2019الدور االول )
اليوم والتأريخ
االحد
2020/7/5
الثالثاء
2020/7/7
الخميس
2020/7/9
االحد
2020/7/12
الثالثاء
2020/7/14
الخميس
2020/7/16
االحد
2020/7/19
الثالثاء
2020/7/21
الخميس
2020/7/23

قسم الجغرافية التطبيقية
المرحلة االولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

أسس مناخ

خرائط موضوعية

جغرافية الزراعة

جغرافية السياسية

حقوق انسان

ُمناخ تطبيقي

سكان

مشكالت بيئية

خرائط

اراضي جافة

طاقة

جغرافية العراق

حاسوب

جيمور تطبيقي

موارد طبيعية

تخطيط اقليمي

أسس جيمور

جغرافية العامة للقارات

مدن

فكر جغرافي

عربية عامة

احصاء جغرافي

جغرافية النقل

جغرافية الصناعة

-

اساليب بحث

اللغة االنكليزية

نظم المعلومات الجغرافية

-

اللغة االنكليزية

استشعار عن بعد

اللغة االنكليزية

-

-

سياحية

-

مالحظات للطلبة الممتحنين :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

يكون موعد االمتحان الساعة العاشرة صباحا .
يجب على الطالب ارتداء الزي الرسمي اثناء تأدية االمتحان.
يجرى االمتحان عن طريق منصة البرنامج االلكتروني (  .) Google Classroomويجب على الطالب تنزيل برنامج Google meet
يكون التوجد والدخول الى البرنامج اعاله قبل خمسة عشر دقيقة من بدأ االمتحان ليتم تسجيل حضوركم .
على جميع الطلبة االلتزام بالتعليمات االمتحانية الموجودة داخل الصف االلكتروني.
االلتزام بوقت الخروج من االمتحان ويعتبر الطالب راسبا ً في الدرس الذي أمتحن فيه اذا تأخر عن وقت ارسال االجابة.
على جميع الطلبة الدخول الى الصف االلكتروني في اسرع وقت.
أ.د .نجيب عبدالرحمن محمود
رئيس قسم الجغرافية التطبيقية

جدول االمتحانات النهائية االلكتروني في كلية اآلداب
للعام الدراسي  ( 2020-2019الدور االول )
اليوم والتأريخ

قسم التأريخ
المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

المرحلة االولى

أوربا حديث

دول كبرى

عراق حديث

عباسي متأخر

يونان ورومان

لغة انكليزية

تركيا وايران

حقوق انسان

خالفة راشدة

خليج عربي

فكر اسالمي

ساساني وبيزنطي

شرق قديم

عباسي مبكر

عراق معاصر

---------

----------

عثماني

----------

حاسبات

مغرب عربي

انتشار االسالم

عالم ثالث

عصور وسطى

اموي

نظم اسالمية

اندلسي

لغة عربية

اوربا عصر النهضة

وطن عربي

سيرة اهل البيت

---------

منهج بحث

فلسفة التاريخ

لغة انكليزية

االحد
2020/7/5

سيرة نبوية

الثالثاء
2020/7/7

لغة انكليزية

الخميس
2020/7/9

جغرافية تاريخية

االحد
2020/7/12
الثالثاء
2020/7/14
االربعاء
2020/7/15
الخميس
2020/7/16
االحد
2020/7/19
الثالثاء
2020/7/21
الخميس
2020/7/23

المرحلة الثانية
نصوص انكليزية
وطن عربي

مالحظات للطلبة الممتحنين :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

يكون موعد االمتحان الساعة العاشرة صباحا .
يجب على الطالب ارتداء الزي الرسمي اثناء تأدية االمتحان .صورة الطالب تكون بالزي الموحد حتماً.
يجرى االمتحان عن طريق منصة البرنامج االلكتروني (  .) Google Classroomويجب على الطالب تنزيل برنامج Google meet
يكون التوجد والدخول الى البرنامج اعاله قبل خمسة عشر دقيقة من بدأ االمتحان ليتم تسجيل حضوركم .
على جميع الطلبة االلتزام بالتعليمات االمتحانية الموجودة داخل الصف االلكتروني.
االلتزام بوقت الخروج من االمتحان ويعتبر الطالب راسبا ً في الدرس الذي أمتحن فيه اذا تأخر عن وقت ارسال االجابة.
االجابة على الورقة االمتحانية الرسمية للقسم مع واجهة الدفتر مع ترقيم الصفحات .
على جميع الطلبة الدخول الى الصف االلكتروني في اسرع وقت.

أ.م.د جودت كامل
رئيس قسم التأريخ

جدول االمتحانات النهائية االلكتروني في كلية اآلداب
للعام الدراسي  ( 2020-2019الدور االول )
اليوم والتأريخ
االحد
2020/7/5
الثالثاء
2020/7/7
الخميس
2020/7/9
االحد
2020/7/12
الثالثاء
2020/7/14
الخميس
2020/7/16
االحد
2020/7/19
الثالثاء
2020/7/21
الخميس
2020/7/23

قسم االجتماع
المرحلة االولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

مدخل الخدمة االجتماعية

طرق بحث

فكر اجتماعي

نظريات اجتماعية

مدخل علم االنسان

علم االجتماع التربوي

تغير اجتماعي

اصالح مجرمين

علم النفس العام

مشكالت اجتماعية

االحصاء االجتماعي

ضبط اجتماعي

اللغة االنكليزية

علم النفس ااالجتماعي

انثرو بولوجيا ثقافية

اللغة االنكليزية

حاسبات

اللغة ااالنكليزية

سكان

سلوك جمعي

حقوق وديمقراطية

مجتمع عراقي

علم االجتماع القانوني

تخطيط وتنمية

------

علم االجتماع االقتصادي

اللغة االنكليزية

علم االجتماع الديني

------

انثروبولوجيا اجتماعية

علم االجرام

علم االجتماع السياسي

------

ريفي وحضري

علم االجتماع العائلة

تنظيم اجتماعي

مالحظات للطلبة الممتحنين :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

يكون موعد االمتحان الساعة العاشرة صباحا .
يجب على الطالب ارتداء الزي الرسمي اثناء تأدية االمتحان.
يجرى االمتحان عن طريق منصة البرنامج االلكتروني (  .) Google Classroomويجب على الطالب تنزيل برنامج Google meet
يكون التوجد والدخول الى البرنامج اعاله قبل خمسة عشر دقيقة من بدأ االمتحان ليتم تسجيل حضوركم .
على جميع الطلبة االلتزام بالتعليمات االمتحانية الموجودة داخل الصف االلكتروني.
االلتزام بوقت الخروج من االمتحان ويعتبر الطالب راسبا ً في الدرس الذي أمتحن فيه اذا تأخر عن وقت ارسال االجابة.
على جميع الطلبة الدخول الى الصف االلكتروني في اسرع وقت.

د .هيمث فيصل عيل
رئيس قسم الاجامتع

جدول االمتحانات النهائية االلكتروني في كلية اآلداب
للعام الدراسي  ( 2020-2019الدور االول )

اليوم والتأريخ
االحد
2020/7/5
الثالثاء
2020/7/7
الخميس
2020/7/9
االحد
2020/7/12
الثالثاء
2020/7/14
الخميس
2020/7/16
االحد
2020/7/19
الثالثاء
2020/7/21
الخميس
2020/7/23

قسم االثار
المرحلة االولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

عــراق قديــم

عمارة اسالمية

صيانة وترميم

لغات قديمة

حقوق انسان

علم االثار

نصوص انكليزي

اثار الشرق

عربي

فنون قديمة

مساحة ورسم

فخار قديم

نصوص انكليزي

لغات قديمة

لغات قديمة

اثار الخليج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ اسالمي

عصور ما قبل التاريخ

يونان ورومان

===========

فنون زخرفية

اثار الشرق

طرق تنقيب

حضارة قديمة

اثار فترة االحتالل

نصوص انكليزي

نصوص انكليزي

منهج بحث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=========

مالحظات للطلبة الممتحنين:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

يكون موعد االمتحان الساعة العاشرة صباحا .
يجب على الطالب ارتداء الزي الرسمي اثناء تأدية االمتحان.
يجرى االمتحان عن طريق منصة البرنامج االلكتروني (  .) Google Classroomويجب على الطالب تنزيل برنامج Google meet
يكون التوجد والدخول الى البرنامج اعاله قبل خمسة عشر دقيقة من بدأ االمتحان ليتم تسجيل حضوركم .
على جميع الطلبة االلتزام بالتعليمات االمتحانية الموجودة داخل الصف االلكتروني.
االلتزام بوقت الخروج من االمتحان ويعتبر الطالب راسبا ً في الدرس الذي أمتحن فيه اذا تأخر عن وقت ارسال االجابة.
على جميع الطلبة الدخول الى الصف االلكتروني في اسرع وقت.

د .نزار فاضل حسني
رئيس قسم الااثر

جدول االمتحانات النهائية االلكتروني في كلية اآلداب
للعام الدراسي  ( 2020-2019الدور االول )

اليوم والتأريخ
االحد
2020/7/5
الثالثاء
2020/7/7
الخميس
2020/7/9
االحد
2020/7/12
الثالثاء
2020/7/14
الخميس
2020/7/16
االحد
2020/7/19
الثالثاء
2020/7/21
االربعاء
2020/7/22
الخميس
2020/7/23
مالحظات للطلبة الممتحنين:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

قسم اللغة العربية
المرحلة االولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

علوم القرآن

البالغة
النحو

النحو

النحو

ادب اندلسي

فقه اللغة

حقوق االنسان

االدب االسالمي

ادب العصور

نثر حديث

الحاسوب

مكتبة ومنهج بحث

كتاب قديم

شعر حديث

الصرف

فلسفة

اللغة االنكليزية

تاريخ قبل االسالم

ادب عباسي
علم اللغة

مذاهب ادبية

البالغة

نقد حديث

----------

حقوق االنسان

نقد قديم

مدارس نحوية

----------

الحاسوب

اللغة االنكليزية

ادب مقارن

----------

اللغة االنكليزية

----------

----------

----------

الصرف

تحليل نص

اللغة االنكليزية

يكون موعد االمتحان الساعة العاشرة صباحا .
يجب على الطالب ارتداء الزي الرسمي اثناء تأدية االمتحان.
يجرى االمتحان عن طريق منصة البرنامج االلكتروني (  .) Google Classroomويجب على الطالب تنزيل برنامج Google meet
يكون التوجد والدخول الى البرنامج اعاله قبل خمسة عشر دقيقة من بدأ االمتحان ليتم تسجيل حضوركم .
على جميع الطلبة االلتزام بالتعليمات االمتحانية الموجودة داخل الصف االلكتروني.
االلتزام بوقت الخروج من االمتحان ويعتبر الطالب راسباً في الدرس الذي أمتحن فيه اذا تأخر عن وقت ارسال االجابة.
على جميع الطلبة الدخول الى الصف االلكتروني في اسرع وقت.

د .عبد محمود عبد
رئيس قسم اللغة العربية

جدول االمتحانات النهائية االلكتروني في كلية اآلداب
للعام الدراسي  ( 2020-2019الدور االول )

قسم االعالم
المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

اليوم

المرحلة االولى

الصحافة

االذاعة

االحد 2020-7-5

تصوير صحفي

تحرير صحفي

تحرير اذاعي

الثالثاء 2020-7-7

اتصال الجماهيري

علم النفس االعالمي

الخميس 2020-7-9

العالقات

اللـــــــــغة العربية

االحد 2020-7-12

التربية االعالمية

االتصال السياسي

الثالثاء 2020-7-14

لغة عربية

اللــــــــــــغة االنكليزي

الخميس 2020-7-16

حاسبات

مناهج البحث العلمي

االحد 2020-7-19
الثالثاء 2020-7-21

الصحافة

الـــــــرأي العـــــــــام
صحافة دولية

تكنولوجيا المعلومات
تحرير صحفي

تاريخ صحافة

اخراج اذاعي

السبت 2020-7-25

اعالن اذاعي

اللـــــــــــغة االنكليزية
صحافة متخصصة

اعالم متخصص

الحرب النفسية

اللغة االنكليزي

اللغة العربية

التقنيات

صحافة الكترونية

تحرير اذاعي

اقتصاديات

االذاعة
ادارة المؤسسات

اعالم جديد

اعداد برامج

الخميس 2020-7-23

الصحافة

منــــــــــاهج البحث االعالمي

الصحافة االستقصائية

نظريات االتصـــــــــال

االحد 2020-7-26

االذاعة

المرحلة الرابعة

اللــــــــــغة العربية
اخراج صحفي

سيناريو
تقنيات اذاعية

االخــــــــــالقيـــــــات
صوت والقاء
شبكات

محالظات للطلبة الممتحنيين:
 -1يكون موعد االمتحان الساعة  10.00صباحا الى  12:00ظهرا للمرحلة االولى والمرحلة الثالثة.
 -2يكون موعد االمتحان الساعة  11.00صباحا الى 1:00بعد الظهر للمرحلة الثانية والمرحلة الرابعة.
 -3يجب على الطالب ارتداء الزي الرسمي اثناء تأدية االمتحان.
 -4يجرى االمتحان عن طريق منصة البرنامج االلكتروني (  .) Google Classroomويجب على الطالب تنزيل برنامج Google meet
 -5يكون التوجد والدخول الى البرنامج اعاله قبل خمسة عشر دقيقة من بدأ االمتحان ليتم تسجيل حضوركم .
 -6على جميع الطلبة االلتزام بالتعليمات االمتحانية الموجودة داخل الصف االلكتروني.
 -7االلتزام بوقت الخروج من االمتحان ويعتبر الطالب راسبا ً في الدرس الذي أمتحن فيه اذا تأخر عن وقت ارسال االجابة.
 -8على جميع الطلبة الدخول الى الصف االلكتروني في اسرع وقت.
 -9على الطلبة جميعا تفعيل االيميل الجامعي(ليس الشخصي) .كون الدعوة لدخول الصف االمتحاني ستكون عليه.

