
 الدور الثاني القسام كلية االداب  / متحانات النهائية االلكترونيةل االجداو

 

 قســــم االعـــالم 

 المرحلة الرابعة            المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى اليوم والتاريخ

 وتلفزٌوناذاعة  صحافة اذاعة وتلفزٌون صحافة اذاعة وتلفزٌون صحافة اذاعة وتلفزٌون صحافة

 العاللات  8/9/2222  الخمٌس
 العامة 

 العاللات 
 العامة 

       اللغة العربٌة اللغة العربٌة

 علم النفس  اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة 11/9/2222  االحد
  االعالمً 

 علم النفس 
 االعالمً 

 تطبٌمات لغوٌة   تطبٌمات لغوٌة   شبكات   صحافة دولٌة 

 مهارات  مهارات الحاسوب 12/9/2222  االثنٌن
 الحاسوب

 االتصال 
 السٌاسً

 االتصال 
 السٌاسً

 اللغة االنكلٌزٌة  اللغة االنكلٌزٌة  اللغة العربٌة  ة العربٌة اللغ

 اللغة  اللغة العربٌة اللغة العربٌة 13/9/2222 الثالثاء
  االنكلٌزٌة

 اللغة 
 االنكلٌزٌة 

   اللغة االنكلٌزٌة   اللغة االنكلٌزٌة

 حموق االنسان 14/9/2222 االربعاء
 والدٌممراطٌة

 حموق االنسان 
 والدٌممراطٌة

   االخراج االذاعً  
 

  

 

 روابط االمتحان النهائي 

 الرابط المرحلة

 mhk-zjaz-https://meet.google.com/uxy االولى

 mhk-zjaz-https://meet.google.com/uxy الثانية

 mhk-zjaz-https://meet.google.com/uxy الثالثة

 mhk-zjaz-https://meet.google.com/uxy الرابعة
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  االجتماع قســـم 

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثاني  المرحلة االولى  اليوم والتاريخ 

    انكلٌزٌة لغة  8/9/2222  الخمٌس

  عائلة  مجتمع عرالً  ومنطك فلسفة  11/9/2222  االحد

 سلون جمعً  تغٌر اجتماعً  اجتماع التصادي  حاسبات  12/9/2222  االثنٌن

 اجتماع دٌنً  سكان  لغة انكلٌزٌة  لغة عربٌة  13/9/2222 الثالثاء

 لغة انكلٌزٌة  لغة انكلٌزٌة  علم النفس االجتماعً  علم النفس  14/9/2222 االربعاء

   نصوص انكلٌزٌة  حموق ودٌممراطٌة  15/9/2222الخمٌس  

 

 روابط االمتحان النهائي 

 الرابط المرحلة

 qmj-xesa-https://meet.google.com/nex االولى

 czc-befx-https://meet.google.com/ity الثانية

 zdm-bjwz-https://meet.google.com/doa الثالثة

 vub-wobz-https://meet.google.com/nvq الرابعة
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 الــتــرجــــمة قســـم 

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثاني  المرحلة االولى  اليوم والتاريخ 

    انشاء 8/9/2222  الخمٌس

 الترجمة العلمٌة  المسرحٌة  رواٌة  ادب  12/9/2222السبت  

  طرق البحث  اللغة الفرنسٌة  استٌعاب  11/9/2222  االحد

  الترجمة الى االنكلٌزٌة   حموق االنسان  12/9/2222  االثنٌن

  اللغة العربٌة   حاسوب  13/9/2222 الثالثاء

  اللغة الفرنسٌة   اللغة الفرنسٌة  14/9/2222 االربعاء

    اللغة العربٌة  15/9/2222الخمٌس  

    اللغة االسبانٌة  11/9/2222السبت   

 

 روابط االمتحان النهائي 

 الرابط المرحلة

 cgs-cmaw-https://meet.google.com/pmq االولى

 kky-iyyg-https://meet.google.com/gsg الثانية

 

 gfr-twyh-https://meet.google.com/jus الثالثة

 

 cek-kfkk-/wvnhttps://meet.google.com الرابعة
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 الـجــغــرافــية قســـم 

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثاني  المرحلة االولى  اليوم والتاريخ 

    لغة انكلٌزٌة  5/9/2222االثنٌن  

     6/9/2222الثالثاء  

    لغة عربٌة  1/9/2222االربعاء 

     8/9/2222الخمٌس  

    حموق ودٌممراطٌة  11/9/2222االحد   

     2222 /9 / 12االثنٌن  

    حاسوب  13/9/2222الثالثاء  

 

 

 روابط االمتحان النهائي 

 الرابط المرحلة

 jvd-xqys-https://meet.google.com/xis االولى
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