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 ملحوظات

 ) التاسعة ( صباح كل يوم امتحان ، وفي حال وافق يوم االمتحان عطلة رسمية يؤجل امتحان ذلك اليوم الى ما بعد االمتحانات .يبدأ االمتحان الساعة  .1

 .تكون االجابة بقلم الجاف او السوفت ) االزرق او االسود ( حصرا  .2

 الشخصية الخاصة به .يجلب الطالب الهوية  .3

  

 اللغة االنكليزية التاريخ والنفسية التربوية العلوم الجغرافية العربية اللغة القسم

 اليوم والتاريخ

 

 

 االدب اللغة
 الدكتوراه الماجستير

 

 علم النفس التربوي

 
 االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 الماجستير الدكتوراه الماجستير

   االسالمي التاريخ حديثال التاريخ الدكتوراه الماجستير الدكتوراه الماجستير الدكتوراه الماجستير الدكتوراه الماجستير

 11/9/2017االثنين 
مصادر الدراسة 

اللغوية 

 والنحوية

--- 
قضايا نقدية عربية 

+ قضايا الشعر 

 العربي المعاصر

 نظرية المجاز

رسم الخرائط 

 واالطالس

دراسات 

هيدرولوجية 

 متقدمة

 تصميم تجريبي القياس والتقويم ---- القياس والتقويم

دراسات في تاريخ اوربا 

في عصر النهضة + 

دراسات في تاريخ العراق 

 في العهد العثماني

نظام الزراعة والري في 

الدولة العربية اإلسالمية 

+دراسات في التاريخ 

 المملوكي

 علم الصرف ----

 --- اللغة االنكليزية 12/9/2017الثالثاء 

دراسات في الشعر 

الجاهلي واالسالمي 

 + اللغة االنكليزية

نصوص ادبية 

 باللغة االنكليزية
---- ---- 

علم النفس 

 التطويري
---- 

منهج البحث 

 التربوي
 علم اللغة ---- ---- ---- ----

 --- علم المصطلح 13/9/2017األربعاء  
االختياري + منهج 

البحث وتحقيق 

 النصوص

--- 

الطقس والمناخ 

-والرصد الجوي

دراسات في النقل 

 والتجارة

مشكالت تنمية 

 الريف والحضر

دراسات متقدمة 

في علم النفس 

 التربوي

---- 
علم النفس 

 التربوي
 احصاء متقدم

ايران دراسات في تاريخ 

 الحديث والمعاصر

دراسات في التاريخ 

المحلي ) ديالى في 

 العصور اإلسالمية (

 النحو ----

 --- --- 14/9/2017الخميس 
مناهج النقد وتحليل 

 النصوص
--- ---- ---- 

نصوص إنكليزي 

 ) فصل اول (
---- 

نصوص إنكليزي 

 ) فصل اول (
 علم الصوت ---- ---- ---- ----

 ---- --- 16/9/2017   السبت
دراسات في الشعر 

 العباسي واالندلسي
---- 

االستشعار ونظم 

المعلومات 

 –الجغرافية 

 دراسات سكانية

دراسات متقدمة 

في الجيمور 

 التطبيقي

---- ---- ---- ---- 
منهج بحث التاريخي 

 ودراسة الوثائق

نصوص تاريخية باللغة 

 اول (اإلنكليزية ) فصل 
 علم اللغة التطبيقي ----

 تحليل خطاب ---- ---- ---- ---- اإلحصاء التروي ---- نظريات الشخصية ---- --- ---- --- ---- --- 17/9/2017االحد

 ---- 18/9/2017 االثنين 
--- --- --- 

منهج البحث 

دراسات  –العلمي 

ونصوص في 

 اللغة االنكليزية

 ---- نظريات التعلم ----
علم النفس 

 المعرفي
---- 

دراسات في تاريخ اسيا 

 الحديث والمعاصر

الرحالة المسلمون في 

العصور اإلسالمية في 

 تاريخ المغرب اإلسالمي

 نحو معاصر ----

 ---- ---- --- --- --- --- 19/9/2017الثالثاء 
نصوص إنكليزي 

 ) فصل ثاني(
---- 

نصوص إنكليزي 

 ) فصل ثاني (
 تداولية ---- ---- ---- ----

 --- --- --- --- 20/9/2017 األربعاء 
دراسات 

 جيومورفولوجية
---- ---- ---- ---- ---- 

دراسات في تاريخ مصر 

والسودان الحديث           

 (1805 – 1914 ) 

دراسات في التاريخ 

الفاطمي + نصوص 

تاريخية باللغة إنكليزية 

 ) فصل ثاني (

---- 
علم اللغة النفسي 

 واالجتماعي


