
0202-0202للعام الدراسي  جدول االمتحانات النهائية لقسم االعالم  

 المرحلة االولى
 نوع االمتحان الفرع اسم المادة التاري    خ اليوم

02/7/0202 االحد  حضوري مشترك فن الخبر الصحفي 
02/7/0202 االثنين  الكتروني مشترك حقوق االنسان والديمقراطية 

07/7/0202 الثالثاء  الكتروني مشترك اللغة االنكليزية 

02/7/0202 الخميس ووسائلهاالتصال الجماهيري    الكتروني مشترك 

2/8/0202 االحد  الكتروني مشترك مبادئ العالقات العامة 

0/8/0202 االثنين  الكتروني مشترك التصوير الصحفي الرقمي 

3/8/0202 الثالثاء  الكتروني مشترك التربية االعالمية 

4/8/0202 االربعاء  الكتروني مشترك مهارات الحاسوب 
2/8/0202 الخميس  الكتروني مشترك اللغة العربية 

 

 

 الثانيةالمرحلة 

 نوع االمتحان الفرع اسم المادة التاري    خ اليوم

02/7/0202 االحد  الكتروني مشترك اللغة العربية 

02/7/0202 االثنين  حضوري صحافة تحرير صحفي 
 اذاعة تحرير اذاعي

07/7/0202 الثالثاء  الكتروني مشترك اللغة االنكليزية 

08/7/0202 االربعاء  الكتروني مشترك االتصال السياسي 

02/7/0202 الخميس  الكتروني مشترك مناهج البحث العلمي 

2/8/0202 االحد  الكتروني مشترك علم النفس االجتماعي  

0/8/0202 االثنين  حضوري مشترك نظريات االتصال 
3/8/0202 الثالثاء  الكتروني صحافة تاري    خ صحافة 

اذاعياخراج   اذاعة 

4/8/0202 االربعاء  الكتروني صحافة اقتصاديات االعالم 

 اذاعة اعداد البرامج

2/8/0202 الخميس  الكتروني مشترك التقنيات الرقمية 

 

 

 



0202-0202للعام الدراسي  جدول االمتحانات النهائية لقسم االعالم  

 الثالثةالمرحلة 
نوع  الفرع اسم المادة التاري    خ اليوم

 االمتحان

02/7/0202 االحد  الكتروني مشترك اللغة االنكليزية 

02/7/0202 االثنين  الكتروني مشترك اللغة العربية 

07/7/0202 الثالثاء  حضوري مشترك الصحافة االستقصائية 
08/7/0202 االربعاء  الكتروني اذاعة الصوت وااللقاء  

02/7/0202 الخميس  الكتروني مشترك مناهج البحث االعالمي 

2/8/0202 االحد  الكتروني مشترك الرأي العام 

0/8/0202 االثنين  الكتروني صحافة صحافة دولية 

 اذاعة شبكات

3/8/0202 الثالثاء  حضوري صحافة التحرير الصحفي 
 اذاعة تحرير اذاعي

4/8/0202 االربعاء  الكتروني مشترك اخالقيات 

2/8/0202 الخميس  الكتروني مشترك تكنولوجيا المعلومات 

8/8/0202 االحد  الكتروني اذاعة االعالم الجديد 

 

 المرحلة الرابعة

 نوع االمتحان الفرع اسم المادة التاري    خ اليوم

02/7/0202 االحد  الكتروني اذاعة تقنيات اذاعية 

02/7/0202 االثنين  الكتروني مشترك تطبيقات لغوية 

 الكتروني صحافة الصحافة االلكترونية 07/7/0202 الثالثاء
الصحافة االذاعية 

 والتلفزيونية
 الكتروني اذاعة

08/7/0202 االربعاء  حضوري صحافة صحافة متخصصة 
 اذاعة سيناريو

2/8/0202 االحد  الكتروني مشترك اللغة االنكليزية 

0/8/0202 االثنين  الكتروني مشترك ادارة مؤسسات 

3/8/0202 الثالثاء  الكتروني مشترك الحرب النفسية 

4/8/0202 االربعاء  حضوري صحافة اخراج صحفي 
 اذاعة اعالن اذاعي

 

 



 2021-2020قسم التاريخ ( للعام الدراسي  -كلية اآلداب جدول امتحانات الدور االول ) 

 

 

 مالحظات : 

 في تمام الساعة التاسعة صباحا .) الحضوري + االلكتروني ( يبدأ االمتحان  -1
في االمتحان يغلق الهاتف النقال غلقاً تاماً ويسلم الى مراقب القاعة االمتحانية قبل الدخول الى القاعة  -2

 الحضوري .

 .في االمتحان التزام الطالب بالزي المناسب والمظهر الالئق للطالب الجامعي  -3

 تطبيق اجراءات السالمة ، لبس الكمامة ، التباعد االجتماعي في االمتحان الحضوري . -4

 . قراءة التعليمات االمتحانية الموجودة في الغالف الخارجي للدفتر االمتحاني -5
 دقيقة .15على الطالب ان يدخل غرفة االمتحان قبل الموعد بـ اما في االمتحان االلكتروني يجب  -6

                                                                          

 

 

نوع  المرحلة األولى اليوم والتاريخ
 االمتحان

المرحلة 
 الثانية

نوع 
 االمتحان

المرحلة 
 الثالثة

نوع 
 االمتحان

المرحلة 
 الرابعة

نوع 
 االمتحان

 7/2021 /25االحد 
 حضوري عراق قديم

 
 الكتروني عالم ثالث الكتروني فلسفة  

 7/2021 /26االثنين 
 الكتروني اللغة العربية

 
اللغة    حضوري وطن عربي

 االنكليزية

 الكتروني

 7/2021/ 27الثالثاء 
 الكتروني حاسبات

 
   حضوري عباسي  

 28/7/2021األربعاء 
  

 
المغرب 
 العربي

انتشار  الكتروني
 االسالم

 حضوري دول كبرى الكتروني

 2021 /29/7الخميس 

عصور 
 وسطى

اللغة  الكتروني
اإلنكليزية 
ونصوص 

 تاريخية

اللغة  الكتروني
 االنكليزية

   الكتروني

 8/  1االحد             
 

نظم    الكتروني سيرة نبوية
 اسالمية

عراق  الكتروني
 معاصر

 الكتروني

 8/  2االثنين           
 

   حضوري اموي  
 اندلسي

 الكتروني

 8/  3         الثالثاء
 

جغرافية 
 تاريخية

اوربا    الكتروني
 حديث

   حضوري

 8/  4االربعاء         
 

الشرق  الكتروني حقوق انسان
 القديم

وطن  الكتروني
 عربي

 حضوري فكر اسالمي الكتروني

 8/  5الخميس          
 

اللغة 
 االنكليزية

اوربا عصر  الكتروني
 النهضة

 لكترونيا
 عثماني

عباسي  الكتروني
 متأخر

 الكتروني

 8/  7السبت            
 

 ساساني
 الكتروني

 منهج بحث
عراق  لكترونيا

 حديث

تركيا  الكتروني
 وايران

 الكتروني

 8/  8االحد             
 

 
       

 8/  9االثنين        
 

عرب قبل 
 االسالم

الخالفة  الكتروني
 الراشدة

 لكترونيا
خليج 
 عربي

 الكتروني
سيرة اهل 

 البيت

 الكتروني
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 )المرحلة االولى( 0202-0202جدول االمتحانات النهائٌة للعام الدراسً 

 

 المالحظات المادة التارٌخ الٌوم

 امتحان حضوري صوت 03/7/0202 االحد

 استراحــــــــــــــــة 04/7/0202 االثنٌن

 الكترونًامتحان  محادثة 07/7/0202 الثالثاء

 امتحان الكترونً لغة عربٌة 02/7/0202 االربعاء

 امتحان الكترونً انشاء                   29/7/0202 الخمٌس

 امتحان الكترونً االنكلٌزي مدخل الى االدب 12/7/0202 السبت

 الكترونًامتحان  لغة فرنسٌة ولغة اسبانٌة 2/2/0202 االحد

 استراحــــــــــــــــة 2/2/0202 االثنٌن 

 امتحان الكترونً استٌعاب 1/2/0202 الثالثاء

 امتحان الكترونً حاسوب                            2/2/0202 االربعاء

 امتحان الكترونً وحموق انسان دٌممراطٌة 3/2/0202 الخمٌس

 الكترونًامتحان  نحو 7/2/0202 السبت

 مالحظات هامة:

 الصوت حضورٌاً فً الماعات االمتحانٌة لكلٌة االداب بجامعة تكرٌت.مادة ٌكون امتحان  .2
 . التاسعة صباحاً الساعة  03/7/0202المصادف  االحدتبدأ االمتحانات اعتباراً من ٌوم  .0
بااللوان )لمٌص ابٌض وبنطرون على جمٌع الطلبة االلتزام بارتداء الزي الموحد اثناء اداء االمتحانات والمتمثل  .1

 رصاصً او اسود او نٌلً(.
المتمثلة بارتداء الكمامة اثناء تأدٌة االمتحانات الحضورٌة وعلى جمٌع الطلبة االلتزام باجراءات الولاٌة الصحٌة  .2

 والحفاظ على مسافات التباعد االجتماعً.
 على جمٌع الطلبة جلب هوٌة الطالب اثناء اداء االمتحان . .3
 ادخال الهواتف النمالة او اي اوراق تخص المواد الدراسٌة الى الماعة االمتحانٌة.ٌمنع  .4
 على جمٌع الطلبة تطبٌك التعلٌمات اعاله وبخالفه سٌحرم الطالب من اداء االمتحان. .7
 اي محاولة للغش من لبل الطالب ستعرضة للمسائلة المانونٌة وٌعتبر راسباً للعام الدراسً. .2

 ح والتوفٌك لطلبتنا االعزاء....مع تمنٌاتنا بالنجا

 أ.د. شفاء هادي حسٌن                                                                                               
 نكلٌزٌة رئٌس لسم اللغة اال                                                                                             

                                                                                                           /7/0202 

http://www.tu.edu.iq/
mailto:tikrit.uni@tu.edu.iq
mailto:presidents@tu.edu.iq


 قسم علم االجتماع  2020/2021جدول االمتحانات النهائية للعام الدراسي 

 

- 

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى  اليوم والتاريخ

 العدد الوقت المادة العدد الوقت المادة العدد الوقت المادة العدد الوقت المادة

مدخل الخدمة   25/7االحد 
 االجتماعية

نظريات  124 10:00 عائلة 61 10:00 ريفي وحضري 69 9:00
 اجتماعية

9:00 203 

اصالح     61 9:00 طرق بحث     26/7االثنين
 مجرمين 

10:00 203 

مدخل علم   27/7الثالثاء
 االجتماع

    124 9:00 احصاء اجتماعي  61 10:00 اجتماع تربوي 69 10:00

 203 10:00 اجتماع ديني       69 10:00 حاسبات  28/7االربعاء

 203 10:00 سلوك جمعي  124 10:00 سكان  61 10:00 نصوص انكليزية 69 10:00 االنكليزيةاللغة  29/7الخميس

    124 10:00 علم االجرام  61 10:00 اجتماع اقتصادي  69 10:00 فلسفة ومنطق  31/7السبت

علم االجتماع   124 10:00 اللغة االنكليزية       1/8االحد
 السياسي 

9:00 203 

مشكالت   69 10:00 انثرو مدخل  2/8االثنين
 اجتماعية

9:00 61       

 203 10:00 تنظيم اجتماعي 124 9:00 اجتماع قانوني       3/8الثالثاء

علم النفس   69 10:00 مفاهيم انكليزية  4/8االربعاء
 االجتماعي 

10:00 61       

 203 10:00 اجتماعيضبط  124 10:00 فكر اجتماعي     69 10:00 حقوق وديمقراطية  5/8الخميس

 203 10:00 تخطيط وتنمية  124 10:00 تغير االجتماعي  61 10:00 مجتمع عراقي  69 10:00 علم النفس العام  7/8السبت

       61 10:00 اللغة االنكليزية 69 10:00 اللغة العربية 8/8االحد

 203 10:00 اللغة االنكليزية 124 10:00 انثرو ثقافية  61 10:00 انثرو اجتماعية    9/8االثنين



 ريتــامعة تكــــج

 اآلدابة ــكلي 

 أ.د. خليل خلف حسني                                                                                                                                                  

 رئيس قسم االثار                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                          /7/2021 

 0202/0202النهائيت للعام الذراس ي جذول الامتحاهاث                                                      

 الذور الاول /  آلادابقسم الاثار/ كليت 

 طالب 52/ املرحلة الرابعة طالب 62/ املرحلة الثالثة طالب 11/ املرحلة الثانية طالب 5/ األوىلاملرحلة  التاريخ اليوم ت
 / حضوريلغاث قذيمت مىاهج بحث/ الكترووي / الكتروويفىون زخرفيت لغاث/ حضوري 55/7/5251 الاحذ 1

 / الكترووياثار الشرق   / حضوريلغاث قذيمت / الكتروويفىون وعمارة 56/7/5251 الاثىين 5

 الكترووي/ فخار قذيم / حضوريلغاث قذيمت / الكتروويحضارة العراق / الكتروويجاريخ العراق 57/7/5251 الثالثاء 3

 الكترووي/ هصوص اهكليزي  / الكترووياثار الشرق  ؤلاسالميت/ الكتروويالعمارة  / الكتروويعمارة اسالميت 58/7/5251 ألاربعاء 4

 الكترووي/ والروماناليوهان  / الكتروويعصور  / الكتروويجاريخ اسالمي / الكتروويهصوص اهكليزي  59/7/52511 الخميس 5

  / الكتروويهصوص اهكليزي  / الكترووياهكليزي  هصوص / الكتروويحقوق الاوسان 31/7/5251 السبت 6

 / حضورياثار الخليج / الكتروويمساحت  / الكترووياللغت العربيت 1/8/5251 الاحذ 7

 الكترووي/ طرق جىقيب  / حضوريفىون وعمارة / الكتروويالحاسوب 5/8/5251 الاثىين 8

  / حضورياثار العراق  عصر / الكتروويعلم الاثار  3/8/5251 الثالثاء 9

  / الكتروويصياهت وجرميم   4/8/5251 ألاربعاء 12

 

 :عامة مالحعات
 .، ولغاية الساعة الحادية عشر صباحايبدأ االمتحان الحضوري الساعة التاسعة صباحا -

 يبدأ االمتحان االلكتروني الساعة العاشرة صباحا، ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا. -

 ن لجنة رسمية.ال يجوز تأجيل مادة االمتحان اال بتقرير طبي صادر م -

 .االلتزام بالزي الموحد -

 .ابراز هوية الطالب النافذة لهذا العام ال يجوز للطالب أداء االمتحان اال بعد -

 ال يسمح بإدخال الموبايل الى قاعة االمتحان. -

 يعامل االمتحان االلكتروني معاملة االمتحان الحضوري. -



 

 م2021/  2020للعام الدراسي  للغة العربيةية لقسم ائجدول االمتحانات النها

   المرحلة االولى التاريخ  اليوم 

 طالبا(  24)

المرحلة   االمتحان نوع 

 طالبا(  30)الثانية

 المرحلة الثالثة  االمتحان نوع 

 طالبا(  37)

)  المرحلة الرابعة االمتحان نوع 

 طالبا( 90

 االمتحان نوع 

 الكتروني الشعر الحديث  الكتروني النقد األدبي القديم  الكتروني الكتاب القديم   حضوري النحو 25/7/2021 األحد 

 

 الكتروني حديث ال األدبي نقدال   حضوري النحو الكتروني علوم القرآن والحديث  26/7/2021 األثنين 

   حضوري النحو الكتروني التاريخ  الكتروني التاريخ  27/7/2021 الثالثاء

تحليل النص   الكتروني العروض الكتروني حقوق االنسان  28/7/2021 األربعاء 

 القرآني

 حضوري النحو الكتروني

 الكتروني النثر الحديث  الكتروني األدب األندلسي  الكتروني اللغة االنكليزية   الكتروني الصرف  29/7/2021 الخميس 

 البالغة  الكتروني اللغة االنكليزية  31/7/2021 السبت 

 )البيان والبديع(

 الكتروني دبية المذاهب األ الكتروني الكتاب القديم  الكتروني

 الكتروني المدارس النحوية  الكتروني علم اللغة  الكتروني الفلسفة والمنطق  الكتروني البالغة ) المعاني(  2021/ 1/8 األحد 

أدب العصور  حضوري الصرف  الكتروني الحاسوب  2021/ 2/8 األثنين 

 المتأخرة 

 الكتروني فقه اللغة الكتروني

 الكتروني اللغة اإلنكليزية  حضوري األدب العباسي  الكتروني المهارات اللغوية  الكتروني االدب الجاهلي 2021/ 3/8 الثالثاء

 حضوري مقارن الدب  األ الكتروني اللغة اإلنكليزية  الكتروني األدب اإلسالمي  الكتروني مكتبة ومنهج بحث 2021/ 4/8 األربعاء 

     الكتروني مناهج التفسير   2021/ 5/8 الخميس 

         2021/ 7/8 السبت 

 :   امتحانيهتعليمات  

 . صباحا  وااللكتروني يبدأ الساعة العاشرة    ( للمراحل كافة وحسب تاريخ االمتحان للمواد الحضورية (التاسعة صباحا)ـــ يبدأ االمتحان الساعة 1

 ـــ االلتزام بلبس الكمامة والقفازات .  2

 ـــ االلتزام بالزي الموحد. 3

 د. عبد محمود عبد أ.م.                                                                                                                                        ــ جلب هوية الطالب 4



 رئيس قسم اللغة العربية 



(0202/0202) تطبٌقٌة للعام الدراسً االداب / قسم الجغرافٌة الكلٌة  –جدول امتحانات الدور االول   
 
 
 

 الٌوم والتأرٌخ المرحلة االولى نوع االمتحان المرحلة الثانٌة نوع االمتحان المرحلة الثالثة نوع االمتحان المرحلة الرابعة نوع االمتحان

03/7د   االح اسس مناخ حضوري اراضً جافه الكترونً نقل الكترونً مشكالت بٌئٌة الكترونً  

زراعٌة    الكترونً الجغرافٌة السٌاسٌة الكترونً 04/7االثنٌن    اسس جٌمور الكترونً جٌمور تطبٌقً حضوري   

07/7الثالثاء اسس خرائط الكترونً احصاء جغرافً الكترونً موراد طبٌعٌة حضوري - -  

02/7االربعاء  لغة انكلٌزٌة الكترونً مناخ تطبٌقً الكترونً جغرافٌة المدن الكترونً جغرافٌة العراق حضوري  

اقلٌمً تخطٌط الكترونً 02/7الخمٌس  حاسوب الكترونً جغرافٌة القارات الكترونً سكان الكترونً   

12/7السبت  نصوص انكلٌزي الكترونً نصوص انكلٌزٌة الكترونً جغرافٌة الطاقة الكترونً جغرافٌة الصناعة الكترونً  

2/2االحد  عربٌة عامة الكترونً اسالٌب بحث الكترونً سٌاحٌة الكترونً فكر جغرافً الكترونً  

0/2االثنٌن  حقوق انسان الكترونً  موضوعٌة خرائط حضوري - - لغة انكلٌزٌة الكترونً  

1/2الثالثاء - - لغة انكلٌزٌة الكترونً استشعار عن بعد حضوري - -  

2/  2االربعاء  - - - - لغة انكلٌزٌة الكترونً نظم معلومات حضوري  

 

  : التعلٌمات
ساسٌة . الغٌر االمتحان االلكترونً : أي المواد ة ، ا:أي المواد االساسٌتحان الحضوري االم – 2  
.حسب توقٌتات الجدول للمراحل االربعةوٌبدا االمتحان ) الحضوري( فً تمام الساعة التاسعة صباحا  – 0  
  .الجدولتوقٌتات حسب صباحا  التاسعةٌبدأ االمتحان االلكترونً الساعة -1
.اثناء تأدٌة االمتحان الحضوري الزي الموحد ب االلتزام –2  

نجٌب عبد الرحمن محمود أ.د    

                         رئٌس القسم



 جامعة تكريت 

 كلية آلداب 

 قسم  الترجمة 

النهائية / الدور االول جدول االمتحانات الحضوري و االلكترونية  

 اليوم  التاريخ  المرحلة االولى  المرحلة الثانية  المرحلة الثالثة  المرحلة الرابعة 
) حضوري ( صوت     25/7/2021  االحد 

) حضوري (  نحو الترجمة تعاقبية  النحو المقارن 26/7/2021 حقوق االنسان    االثنين 

الى العربية  الترجمة  ) حضوري ( علم اللغة الترجمة العلمية 27/7/2021 نحو   الثالثاء  

28/7/2021 استيعاب علم المعاجم  المسرحية   ) حضوري ( الترجمة االعالمية  االربعاء  

29/7/2021 انشاء  المحادثة  الترجمة االدارية والتجارية  الترجمة الفورية  الخميس  

1/8/2021 ادب  الترجمة البصرية  الترجمة الى االنكليزية  علم الداللة  االحد  

2/8/2021  نكليزيةمدخل ترجمة الى اللغة اال   رواية طرق البحث الترجمة القانونية   االثنين 

3/8/2021  مدخل ترجمة الى اللغة العربية اللغة العربية   ) حضوري ( نحو مقارن اللغة العربية   الثالثاء  

4/8/2021 اللغة العربية  الترجمة الى االنكليزية اللغة العربية   ) حضوري ( نظريات الترجمة  االربعاء  

5/8/2021 الحاسبات   الترجمة الى العربية الترجمة االدبية   الخميس  
 

صباحا  تبدأ االمتحانات الساعة التاسعة  -مالحظة :   

  حضورية امتحانات هي في اللون االحمر  ةالمؤشر موادال -            

( . 07701779482 في حال حصول أي خلل خالل االمتحان االلكتروني االتصال على الرقم )  -                             


