
 جامعة تكريت

 كلية اآلداب 

 قسم اللغة العربية/الدكتوراه/ادب

 0202/0202لعام الدراسي ل  امتحانات نهاية الكورس الثاني/الدور األول/جدول 

 

 المادة التاريخ اليوم

 نظرية األدب 02/7 ثنيناأل

 دراسات استشراقيه 09/7 الخميس

 بيئات شعرية 12/7 السبت

 حديثة مناهج نقدية 0/8 االثنين

 نكليزيةاللغة األ 5/8 الخميس

 أدبية حديثةدراسات  7/8 السبت

 فنون نثرية قديمة 9/8 االثنين

 

                                                                          
                                                             

 
 عبد محمود عبدأ.م.د.                                                                

 رئيس قسم اللغة العربية
/7/0202 



 جامعة تكريت

 كلية اآلداب 

 الدراسات العليا قسم اللغة العربية/

 ماجستيرال   

 0202/0202لعام الدراسي ل  امتحانات نهاية الكورس الثاني/الدور األول/جدول 

 

 اللغة األدب التاريخ اليوم

02/7 األثنين  دراسات نصية داللية نقد قديم 

09/7 الخميس ولغوية معجمية  مصادر تحقيق نصوص 
 وقرآنية

12/7 السبت  مادة تخصصي دراسات صرفية 

0/8 االثنين ةمصادر أدبي   أصول النحو  

5/8 الخميس  دراسات بالغية تخصصي 

9/8 االثنين  دراسات صوتية نقد حديث 

 

                                                                          
                                                             

 
 عبد محمود عبدأ.م.د.                                                                

 رئيس قسم اللغة العربية
/7/0202 



         الكورس الثاني 2021-2020الدراسي جدول االمتحانات النهائية للعام 

 دراسات عليا / ماجستير إسالمي / كلية اآلداب / قسم التاريخ 

 

 

 مالحظات : 

 يبدا االمتحان الساعة التاسعة صباحا . -1
 يغلق الهاتف النقال غلفا ً تاماً ويسلم الى مراقب القاعة االمتحانية قبل دخول القاعة. -2
 سب والمظهر الالئق للطالب الجامعي .التزام الطالب بالزي المنا -3

 قراءة التعليمات االمتحانية الموجودة في الغالف الخارجي للدفتر االمتحاني . -4
 .التباعد االجتماعي ، لبس الكمامة ،  تطبيق اجراءات السالمة -5

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانية

 المادة التاريخ اليوم
 

 7 /26 االثنين
 

 االستشراق

 7 /29 الخميس
 

 مدن اسالمية

 7 /31 السبت
 

 نظم اسالمية

 8 /2 االثنين
 

 تاريخ المغرب واالندلس

 8 /5 الخميس
 

 مادة تخصصية

 8 /7 السبت
 

 اللغة اإلنكليزية

 8 /9 االثنين
 

 مناهج مؤرخين



         الكورس الثاني 2021-2020جدول االمتحانات النهائية للعام الدراسي 

 / كلية اآلداب / قسم التاريخ حديثدراسات عليا / ماجستير  

 

 

 مالحظات : 

 يبدا االمتحان الساعة التاسعة صباحا . -1
 يغلق الهاتف النقال غلفا ً تاماً ويسلم الى مراقب القاعة االمتحانية قبل دخول القاعة. -2
 التزام الطالب بالزي المناسب والمظهر الالئق للطالب الجامعي . -3

 قراءة التعليمات االمتحانية الموجودة في الغالف الخارجي للدفتر االمتحاني . -4
 .التباعد االجتماعي ، لبس الكمامة ،  تطبيق اجراءات السالمة -5

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانية

 المادة التاريخ اليوم
 

 7 /26 االثنين
 

 وطن عربي

 7 /29 الخميس
 

 مادة تخصصية

 7 /31 السبت
 

 مشكالت دولية

 8 /2 االثنين
 

 تاريخ اوربا

 8 /5 الخميس
 

 عراق معاصر 

 8 /7 السبت
 

 اللغة اإلنكليزية

 8 /9 االثنين
 

 تاريخ امريكا



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة تكريت

 كمية اآلداب 

 قسم الترجمة

 جدول امتحانات الكورس الثاني لمدراسات العميا )ماجستير(

 0202-0202لمعام الدراسي 

 المادة التاريخ اليوم ت

 تحميل خطاب 06/7/0202 االثنين  .2

 الترجمة الفورية 09/7/0202 الخميس  .0

 الترجمة القانونية 32/7/0202 السبت  .3

 التداولية 5/8/0202 الخميس  .4

 نظريات الترجمة 9/8/0202 ثنيناال   .5
 

 

 

 

                                                                                                      
 رئيس قسم الترجمة

 م.د. ردينة دمحم بدع



في قسم االعالمماجستير لطلبة ال امتحان الدور األول جدول   
0202-0202للعام الدراسي   

 

 اسم المادة التاري    خ اليوم ت

 مؤسساتالادارة  02/7/0202 االثنين 2

 االعالم التفاعلي 02/7/0202 الخميس 0

 التحرير الصحفي المتقدم 32/7/0202 السبت 3

 االعالمي منهجية البحث 0/8/0202 االثنين 4

 الرأي العام 5/8/0202 الخميس 5

 اللغة االنكليزية 7/8/0202 السبت 2

 النظريات 2/8/0202 االثنين 7

 

 

 أ.د. فريد صالح فياض                                     أ.ياسين طه موسى   

 مقرر الدراسات العليا                                       رئيس قسم اإلعالم      



 
 

 

  2021:          /            /  التاريخ                                                         العذد:                                                        

 

 جمهورية العراق

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة تكريت

 كلية اآلداب

 قسم الجغرافية التطبيقية

 الدراسات العليا 

Republic Of Iraq 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

Tikrit University 

College of Arts 

 

 

            

 

  

             www.tu.edu.iq  

Email: presidents@tu.edu.iq  
tikrituniversity@hotmail.com 

 جكريث –ن محافظة صالح الدي –العراق 

 (43ص . ب:)
Iraq-Salahddin-Tikrit 
P.O. Box:(42) 
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تصميم :  م.م.  مصحب لزام  تكريت
 شوندي 

Tikrit University 

        

 

 شعبة الشؤون العلمٌة الى /

 امتحانات م/ جدول 

 تحٌة طٌبة 

 0202-0202للعام الدراسً  الثانًادناه جدول امتحانات طلبة الدراسات العلٌا / الماجستٌر للكورس 

 لقسم الجغرافٌة التطبٌقٌة ...... مع التقدٌر 

 المادة التارٌخ الٌوم ت

 موارد مائٌة  06/7/0202 االثنٌن  2

 نصوص جغرافٌة انكلٌزٌة 09/7/0202 الخمٌس 0

 تحلٌل كمً  32/7/0202 السبت 3

 منهج بحث  0/8/0202 االثنٌن 4

 اختٌاري  5/8/0202 الخمٌس 5

 عن بعدواستشعار  معلومات نظم 7/8/0202 السبت 6

 مشكالت فً جغرافٌة السكان 9/8/0202 االثنٌن 7

 

    

 

 رئٌس القسم                                                                        

 . نجٌب عبدالرحمن محمود أ.د                                                                       

                                                                      /   /0202 

 للحفظ  نسخه منه//
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