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2021-3-15الاثىين 
مصادر الذراصة 

اللغىية والىحىية

دراصات صىثية 

ولهجية

 دراصات في الشعر

الجاهلي والاصالمي
الادب املقارنعلم الصىتهظرية الادب

دراصات في ثاريخ صذر 

الاصالم

مىاهج املؤرخين 

املضلمين

دراصات في ثاريخ 

العراق في العهذ 

العثماوي

دراصات في ثاريخ املغرب 

العربي الحذًث واملعاصر
مىارد مائية

التخطيط الحضري 

والاقليمي

علم الىفط 

التطىري
ارشاد خىاصبرامج ارشادًةالقياش والتقىيم

ةعلم املصطلح2021-3-18الخميط  اللغة الاهكليًز
مىهج البحث الادبي 

وثحقيق الىصىص
ة الشعر الروماوس يعلم الذاللةاللغة الاهكليًز

دراصات في ثاريخ 

العراق قبل الاصالم

هصىص ثاريخية 

ة باللغة الاهكليًز

مىهج البحث 

التاريخي ودراصة 

الىثائق

هصىص ثاريخية باللغة 

ة الاهكليًز

Studies 

Geographical Text 

in English

Modren Agiculture 

System
ثصميم ثجريبيالقياش والتقىيمالشخصيةالقياش والتقىيم

الضردًة العربيةالتفكير الىحىيدراصات لغىية2021-3-22الاثىين 
دراصة في التراث الىثري 

العربي
الصرف

املضرحية 

الاليزابيثية

دراصات في التاريخ 

دًالى في  )املحلي 

(العصىر الاصالمية 

دراصات في 

الاصتشراق

دراصات في ثاريخ 

اًران الحذًث 

واملعاصر

حركات التحذًث في 

الذولة العثماهية خالل 

القرهين الثامً عشر 

والتاصع عشر

هظريات ارشادًةعلم الىفط التطىريعلم الىفط التربىيبحار ومحيطاتمىاخ ثطبيقي
مهارات 

ارشادًة

2021-3-25الخميط 
مىهج البحث وثحقيق 

الىصىص
لغة الشعر

مىاهج الىقذ 

ومصطلحاثه

دراصات في التراث 

الشعري
مىهج البحث العلميمىهج البحث العلمي

هصىص ثاريخية باللغة 

ة الاهكليًز

دراصات في الحروب 

الصليبية

هصىص ثاريخية 

ة باللغة الاهكليًز

الحركات إلاصالحية في 

اًران خالل القرن 

التاصع عشر

دراصات في الىقل 

والتجارة
ةاملىاخ املحلي هصىص اهكليًز

علم الىفط 

الفضيىلىجي
ة ارشاد اكادًميهصىص إهكليًز

وشىء الرواًةعلم اللغة العامفلضفة املجازقضاًا هقذًة عربيةمعاوي ألابييةدراصات هحىية2021-3-29الاثىين 

هظام السراعة والري في 

الذولة العربية 

الاصالمية

دراصات في ثاريخ 

املذن الاصالمية

دراصات في ثاريخ 

اوروبا في عصر 

النهضة

دراصات في حركات 

التحرر في امريكا الجىىبية

مىاهج البحث 

والاحصاء الجغرافي

 في إدارة RSثطبيقات 

املخاطر املكاهية
ةثصميم ثجريبي هصىص اهكليًز

علم الىفط 

التربىي

هصىص 

ة اهكليًز

ة2021-4-1الخميط  اللغة الاهكليًز
دراصات متقذمة في 

حقىق الاوضان
ة اللغة الاهكليًز

دراصات متقذمة في 

حقىق الاوضان
أدب القرون الىصطىالىحى

مىهج البحث التاريخي 

وثحقيق املخطىطات
مىهج البحثعلم الىفط التربىيمىهج البحث/////

هظريات 

ارشادًة

/2021-4-5الاثىين 
ثحقيقات لغىية 

وهحىية
/

قضاًا الحذاثة في 

الشعر العربي
//

دراصات في التاريخ 

اململىكي

دًاهات العرب قبل 

الاصالم

دراصات في ثاريخ 

الىالًات املتحذة 

الامريكية

دراصات في ثاريخ ثركيا 

الحذًث واملعاصر
////دراصة جيىبىلتيكيةGISخرائط وثطبيقات 

 )لغاًة  (الضاعةالتاصعة صباحا  )ًكىن زمً الامتحان ثالث صاعات مً :    - ملىحظات
ً
(الثاهية عشر ظهرا

.الالتزام بئجراءات الضالمة العامة والىقاًة الصحية ولبط الكمامات وارثذاء القفازات املطاطية والتباعذ الاجتماعي     - 

ماجضتير لغة

الارشاد الىفس ي والتىجيه التربىي

ماجضتير ادب

الادب افيةالتاريخ الحذًثالتاريخ الاصالمياللغة علم الىفط التربىيالجغر

اليىم والتاريخ
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ة العلىم التربىية والىفضيةالتاريخاللغة الاهكليًز افيةاللغة العربية الجغر


