
  ( 2016-2015لطلبة الدراسات العليا للعام الدراسي )  الثانيالفصل الدراسي  جدول امتحانات
 لكلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة ديالى

 

 المالحظات 

 يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحاً . .1

 يؤجل االمتحان في حالة وجود عطلة رسمية الى ما بعد آخر يوم من االمتحانات. .2

 يجلب الطالب الهوية الشخصية الخاصة به . .3

  

 

 اللغة االنكليزية التاريخ والنفسية التربوية العلوم الجغرافية العربية اللغة القسم

 اليوم والتاريخ

 

 

 الماجستير الدكتوراه
 الماجستير الدكتوراه

 

 االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 
 التربويعلم النفس 

 

 

 الماجستير الماجستير الدكتوراه

 اللغة الحديث التاريخ اإلسالمي التاريخ اإلسالمي التاريخ الماجستير الدكتوراه الماجستير الدكتوراه األدب اللغة األدب اللغة

 الثالثاء 

24-5-2016 
 النقد التطبيقي   علم الداللة

قضايا صوتي ة و 
ة  صرفي 

مناهج النقد و 
تحليل 
 الن صوص

دراسات 

ديموكرافية 

 معاصرة

دراسات 

سكانية 

 معاصرة

 احصاء متقدم
علم النفس 

 المعرفي
 احصاء متقدم

علم النفس 

 المعرفي

دراسات في تاريخ 

المشرق دويالت 

 االسالمي

دراسات في التاريخ 

 الفاطمي

دراسات في تاريخ 

 آسيا الحديث والمعاصر

علم اللغة النفسي 

 واالجتماعي

 الخميس

26-5-2016 
تحليل الن ص  
 النحوي  القديم

 نقد النقد
ة  المناهج اللساني 

 المعاصرة
التعبير 
 القرآني  

تحليل شبكات 

 النقل

الريف جغرافية 

 والحضر

ارشاد فردي 

 وجمعي
 احصاء تربوي صحة نفسية احصاء تربوي

دراسات متقدمة في 

 حقوق االنسان

دراسات في الحياة 

االجتماعية في العصر 

 العباسي

دراسات في تاريخ 

مصر والسودان 

-1805الحديث ) 

1914 ) 

علم اللغة 

 التطبيقي

 السبت

28-5-2016 
 لسانيات الن ص  

االعجاز البياني  
 القرآني  

 االختياري
ة  السردي 
ة  العربي 

دراسات متقدمة 

في حقوق 

 االنسان

دراسات 

 جيمورفولوجية
 تعليم تفكير نصوص انكليزي ارشاد مجتمع

نصوص 

 انكليزي

دراسات في تاريخ 

العراق في العهدين 

 والجالئريااليلخاني 

دراسات في تاريخ 

 المغرب االسالمي

دراسات في تاريخ 

اوربا بين الحربين 

 -1919العالميتين ) 

1939 ) 

 التداولية

 االثنين

30-5-2016 
ة  دراسات لغوي 

 قرآني ة
 التعبير القرآني   االختياري  

دراسات في 
الشعر 

العباسي  و 
 األندلسي  

دراسات في 

 الطبيعي النبات

دراسات في 

الجغرافية 

 السياسية

 حقوق االنسان
نظريات 

 الشخصية
 حقوق االنسان

نظريات 

 الشخصية

دراسات في االقتصاد 

 االسالمي

الرحالة المسلمون في 

 العصور االسالمية

دراسات في تاريخ بالد 

 1946-1920الشام ) 

) 

 تحليل خطاب

 االربعاء

1-6-2016 
ة  دراسات لغوي 

 مقارن ة
ي   األدبي ة  علم اللغة الن ص 

قضايا الشعر 
 المعاصر

تحليل مواقع 

 صناعية

دراسات في 

الصناعة 

 والتعدين

 نصوص انكليزي
ارشاد مدرسي 

 واسري
 نظريات التعلم نصوص انكليزي

دراسات في الحضارة 

 االندلسية

تاريخ دراسات في 

الفكر والعلوم العربية 

 االسالمية

دراسات في تاريخ 

 العراق المعاصر
 النحو المعاصر

 السبت

4-6-2016 
 االختياري  

ة  دراسات أدبي 
 مقارنة

نصوص لغوية 
 باللغة االنكليزية

ة  نصوص أدبي 
باللغة 
ة  االنكليزي 

مشكالت تنمية 

 الريف والحضر

دراسات في 

 الزراعة

والنبات 

 الطبيعي

علم النفس 

 جيوالفسيول
 ---- ---- ---- ---- ---- علم النفس النمو ----

 االثنين

6-6-2016 

دراسات متقدمة 
في حقوق 
 اإلنسان

دراسات متقدمة 
 في حقوق اإلنسان

 االختياري   المعجم العربي

دراسات متقدمة 

في الجيمور 

 التطبيقي

---- ---- ---- 
علم النفس 

 المدرسي
---- 

نصوص تاريخية باللغة 

 االنكليزية

نصوص تاريخية باللغة 

 االنكليزية

نصوص تاريخية باللغة 

 االنكليزية
---- 

 االربعاء

8-6-2016 
ة  نصوص لغوي 
 باللغة االنكليزي ة

ة  نصوص أدبي 
 باللغة االنكليزي ة

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 


