
جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
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المرحلةالقسمالكلية
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الدراسة
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ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستصوير تلفزيوني صباحياألولى -1االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستصوير تلفزيوني مسائياألولى -1االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسحاسبات صباحيالثانية -2االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسحاسبات مسائيالثانية -2االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساالعالم الجديد صباحيالثالثة -3االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساالعالم الجديد مسائيالثالثة -3االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستطبيقات لغوية صباحيالرابعة -4االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستطبيقات لغوية مسائيالرابعة -4االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستصوير صحفي صباحياألولى -1االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستصوير صحفي مسائياألولى -1االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسحاسبات صباحيالثانية -2االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسحاسبات مسائيالثانية -2االعالم صحافة االداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسصحافة عربية ودوليةصباحيالثالثة -3االعالم صحافة االداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسصحافة عربية ودوليةمسائيالثالثة -3االعالم صحافة االداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستطبيقات لغوية صباحيالرابعة -4االعالم صحافة االداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستطبيقات لغوية مسائيالرابعة -4االعالم صحافة االداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستاريخ الخالفة الراشدةصباحياألولى -1التاريخاالداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسشرق ادنىصباحيالثانية -2التاريخاالداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالحضارة االسالميةصباحيالثالثة -3التاريخاالداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستاريخ الدول الكبرىصباحيالرابعة -4التاريخاالداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالجيومورفولوجي صباحياألولى -1الجغرافية االداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالجيومورفولوجي مسائياألولى -1الجغرافية االداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالجيومورفولوجي صباحيالثانية -2الجغرافية االداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسجغرافية أمريكا الجنوبية صباحيالثالثة -3الجغرافية االداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسجغرافية أمريكا الجنوبية مسائيالثالثة -3الجغرافية االداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالبحار والمحيطات صباحيالرابعة -4الجغرافية االداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسمهارات تواصلصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسمهارات تواصلمسائياألولى -1اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسرواية صباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسلغة فرنسية صباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةاالداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسمسرح صباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةاالداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالبالغة صباحياألولى -1اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالعروضصباحيالثانية -2اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستحليل نص قرآني صباحيالثالثة -3اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالنقد الحديث صباحيالرابعة -4اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسمدخل االنثروبولوجياصباحياألولى -1علم االجتماعاالداب

صفحة ١ من ٥٤
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ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسمدخل انثروبولوجيامسائياألولى -1علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسارشاد مدرسيصباحيالثانية -2علم االجتماعاالداب
ص 09:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساالرشاد المدرسيمسائيالثانية -2علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستغيراجتماعيصباحيالثالثة -3علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساجتماع قانونيصباحيالرابعة -4علم االجتماعاالداب

ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسبالغة (علم البيان)صباحياألولى -1اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالبالغة (علم البيان)مسائياألولى -1اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالبالغة (علم المعاني)صباحيالثانية -2اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالبالغة (علم المعاني)مسائيالثانية -2اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستحليل نص قرآني٢صباحيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسعلم الداللةصباحيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية / القائم
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسحاسباتصباحياألولى -1علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسحاسباتمسائياألولى -1علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالسيرة النبويةصباحيالثانية -2علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالسيرة النبويةمسائيالثانية -2علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسطرائق التدريسصباحيالثالثة -3علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساالنكليزيصباحيالرابعة -4علوم القرانالتربية / القائم

ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساللغة االنكليزية صباحياألولى -1التاريخالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساحصاء تربوي صباحيالثانية -2التاريخ التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساللغة االنكليزيةصباحياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساللغة االنكليزيةمسائياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسبيئة وصحةصباحيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسبيئة وصحةمسائيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساللغة االنكليزيةصباحيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساللغة االنكليزيةمسائيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساللغة االنكليزية صباحياألولى -1اللغة العربيةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساللغة االنكليزية مسائياألولى -1اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالبيئة والصحة صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالبيئة والصحة مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساللغة االنكليزية صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساللغة االنكليزية مسائيالثالثة -3اللغة العربية التربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالحاسوبصباحياألولى -1/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالحاسوبمسائياألولى -1/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساللغة االنكليزيةصباحيالثانية -2/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساللغة االنكليزيةمسائيالثانية -2/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسطرائق التدريسصباحيالثالثة -3/التربية البدنية وعلوم الرياضة
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ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسطرائق التدريسمسائيالثالثة -3/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسعلم النفس الرياضيمسائيالثالثة -3/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسعلم النفس الرياضيصباحيالرابعة -4/التربية البدنية وعلوم الرياضة

ص 12:00:00ص 15/07/202108:00:00الخميسمناخصباحياألولى -1الجغرافيةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسجغرافية النفط والطاقةصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسجغرافية الموارد الطبيعيةصباحيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسلغة إنجليزيةصباحيالرابعة -4الجغرافيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 15/07/202108:30:00الخميساسس تربيهصباحياألولى -1الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 15/07/202108:30:00الخميساسس تربيهمسائياألولى -1الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 15/07/202108:30:00الخميساداره تربويهصباحيالثانية -2الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 15/07/202108:30:00الخميساداره تربوبهمسائيالثانية -2الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 15/07/202108:30:00الخميسطرائق تدريسصباحيالثالثة -3الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 15/07/202108:30:00الخميسطرائق تدريسمسائيالثالثة -3الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 15/07/202108:30:00الخميساللغه االنكليزيهصباحيالرابعة -4الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 15/07/202108:30:00الخميسعلم النفس النمو صباحياألولى -1اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 15/07/202108:30:00الخميسعلم النفس النمومسائياألولى -1اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 15/07/202108:30:00الخميساالرشاد التربوي صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 15/07/202108:30:00الخميساالرشاد التربوي مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 15/07/202108:30:00الخميسطرائق التدريس صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 15/07/202108:30:00الخميسطرائق التدريس مسائيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 15/07/202108:30:00الخميستيسير النحو صباحيالرابعة -4اللغة العربية التربية للبنات

ً   15/07/20219الخميسعلم النفسصباحياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   15/07/20219الخميسعلم النفسمسائياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   15/07/20219الخميساالدارة التربويةصباحيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   15/07/20219الخميساالدارة التربويةمسائيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   15/07/20219الخميساللغة االنكليزيةصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   15/07/20219الخميساللغة االنكليزيةمسائيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   15/07/20219الخميستاريخ االمريكيتينصباحيالرابعة -4التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   15/07/20219الخميستاريخ االمريكيتينمسائيالرابعة -4التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
15/07/2021912الخميسعلم اشكال سطح االرض العامصباحياألولى -1الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسعلم اشكال سطح االرض العاممسائياألولى -1الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسجغرافية اسياصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسجغرافية اسيامسائيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسجغرافية التربةصباحيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسجغرافية التربةمسائيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسبيئة وتلوثصباحيالرابعة -4الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

صفحة ٣ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

15/07/2021912الخميسبيئة وتلوثمسائيالرابعة -4الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسحرية وديمقراطيةصباحياألولى -1العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسحرية وديمقراطيةمسائياألولى -1العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميستخطيط تربويصباحيالثانية -2العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميستخطيط تربويمسائيالثانية -2العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسعلم النفس االيجابيصباحيالثالثة -3العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسعلم النفس االيجابيمسائيالثالثة -3العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميساالشراف التربويصباحيالرابعة -4العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميساالشراف التربويمسائيالرابعة -4العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسالنحوصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسالنحومسائياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسالكتابة االكاديميةصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسالكتابة االكاديميةمسائيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسعلم اللغةصباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسعلم اللغةمسائيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسالترجمةصباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسالترجمةمسائيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسالصرفصباحياألولى -1اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسالصرفمسائياألولى -1اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسعلم الصوتصباحيالثانية -2اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسعلم الصوتمسائيالثانية -2اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميساألدب االندلسيصباحيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميساألدب االندلسيمسائيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميستيسير النحوصباحيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميستيسير النحومسائيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسنحو وصرفصباحياألولى -1علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسنحو وصرفمسائياألولى -1علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسنحوصباحيالثانية -2علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسنحومسائيالثانية -2علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسنحوصباحيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسنحومسائيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
15/07/2021912الخميسنحو قرآنيصباحيالرابعة -4علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساسس تربيةصباحياألولى -1الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساسس تربيةمسائياألولى -1الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسادارة تربويةصباحيالثانية -2الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسادارة تربويةمسائيالثانية -2الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
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ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسارشاد تربويصباحيالثالثة -3الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسارشاد تربويمسائيالثالثة -3الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساحصاء رياضي ٢صباحيالرابعة -4الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساحصاء رياضي ٢مسائيالرابعة -4الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساسس تربية صباحياألولى -1الفيزياء التربية للعلوم الصرفة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساسس تربية مسائياألولى -1الفيزياء التربية للعلوم الصرفة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسادارة تربوية صباحيالثانية -2الفيزياء التربية للعلوم الصرفة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسادارة تربوية مسائيالثانية -2الفيزياء التربية للعلوم الصرفة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسارشاد وصحة نفسيةصباحيالثالثة -3الفيزياء التربية للعلوم الصرفة
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسإرشاد وصحة نفسية مسائيالثالثة -3الفيزياء التربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسفيزياء الليزرصباحيالرابعة -4الفيزياء التربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسفيزياء الليزرمسائيالرابعة -4الفيزياء التربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسأسس تربيةصباحياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسأسس تربيةمسائياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساالدارة التربويةصباحيالثانية -2الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساالدارة التربويةمسائيالثانية -2الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساالرشاد التربويمسائيالثالثة -3الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساالرشاد التربوي صباحيالثالثة -3الكيمياء التربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساسس تربيةصباحياألولى -1علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساسس تربيةمسائياألولى -1علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسادارة تربوية صباحيالثانية -2علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسادارة تربويةمسائيالثانية -2علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسارشاد تربويصباحيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسارشاد تربويمسائيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسمبادئ محاصيل صباحياألولى -1االقتصاد الزراعي الزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسمكائن واالالت زراعية صباحيالثانية -2االقتصاد الزراعي الزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستعاون زراعي صباحيالثالثة -3االقتصاد الزراعي الزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستخطيط زراعي صباحيالرابعة -4االقتصاد الزراعي الزراعة
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسالكيمياء العضويةصباحياألولى -1االنتاج الحيوانيالزراعة
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسمبادئ االلبانصباحيالثانية -2االنتاج الحيوانيالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسامراض الحيوانصباحيالثالثة -3االنتاج الحيوانيالزراعة
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسانتاج جاموسصباحيالرابعة -4االنتاج الحيوانيالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسرسم هندسيصباحياألولى -1البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسرسم هندسيمسائياألولى -1البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسمشاتل واكثارصباحيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسمشاتل واكثارمسائيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
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ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستربية نحلصباحيالثالثة -3البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستربية نحلمسائيالثالثة -3البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسانتاج نخيلصباحيالرابعة -4البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسانتاج نخيلمسائيالرابعة -4البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسورش هندسيةصباحياألولى -1علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسورش هندسيةمسائياألولى -1علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسافات مخازنصباحيالثانية -2علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسافات مخازنمسائيالثانية -2علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسخبز ومعجناتصباحيالثالثة -3علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسخبز ومعجانمسائيالثالثة -3علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستغذية عالجيةصباحيالرابعة -4علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستغذية عالجيةمسائيالرابعة -4علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسمكائن وىالت صباحيالثانية -2علوم التربة والموارد المائيةالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستصحرصباحيالرابعة -4علوم التربة والموارد المائيةالزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسكيمياء تحليليةصباحياألولى -1علوم التربة والموارد المائية الزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساقتصاديات موارد طبيعيةصباحيالثالثة -3علوم التربة والموارد المائية الزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسكيمياء ال عضوية صباحياألولى -1وقاية النبات الزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستغذية نبات صباحيالثانية -2وقاية النبات الزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميستربية نبات صباحيالثالثة -3وقاية النبات الزراعة
ص 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسحلم زراعي صباحيالرابعة -4وقاية النبات الزراعة

15/07/202109:0011:00الخميسحاسبات  صباحياألولى -1التفسيرالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميسحاسبات  صباحيالثانية -2التفسيرالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميسمكتبة ومنهج البحث صباحيالثالثة -3التفسيرالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميساخالقيات المهنةصباحيالرابعة -4التفسيرالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميسحاسباتصباحياألولى -1الحديثالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميساصول التفسيرصباحيالثانية -2الحديثالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميسحاسبات  صباحيالثالثة -3الحديثالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميسحاسباتصباحيالرابعة -4الحديثالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميسعلم النفس التربويصباحياألولى -1العقيدةالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميسحاسبات  صباحيالثانية -2العقيدةالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميسمنهج البحث والتحقيقصباحيالثالثة -3العقيدةالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميساخالقيات المهنةصباحيالرابعة -4العقيدةالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميسحاسبات  صباحياألولى -1الفقهالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميسحاسبات  مسائياألولى -1الفقهالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميسحاسبات  صباحيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميسحاسبات  مسائيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية
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15/07/202109:0011:00الخميسحاسبات  صباحيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميسحاسبات  مسائيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميساخالقيات المهنةصباحيالرابعة -4الفقهالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميساخالقيات المهنةمسائيالرابعة -4الفقهالعلوم اإلسالمية
15/07/202109:0011:00الخميسEصباحياألولى -1البيئةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميسEمسائياألولى -1البيئةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميسالحرياتصباحيالثانية -2البيئةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميسالحرياتمسائيالثانية -2البيئةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميساسالة ومعاملة مياهصباحيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميساسالة ومعاملة مياهمسائيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميسEصباحيالرابعة -4البيئةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميسEمسائيالرابعة -4البيئةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميساللغة االنكليزيةصباحياألولى -1الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميساللغة االنكليزيةمسائياألولى -1الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميسالحرياتصباحيالثانية -2الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميسالحرياتمسائيالثانية -2الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميسفسلجةصباحيالثالثة -3الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميسفسلجةمسائيالثالثة -3الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميساللغة االنكليزيةصباحيالرابعة -4الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميساللغة االنكليزيةمسائيالرابعة -4الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميسالحاسوب IIصباحياألولى -1الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية
15/07/202109:0011:00الخميسالحرياتصباحيالثانية -2الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية

ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسمدخل شريعةصباحياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسمدخل شريعةمسائياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساحوال شخصيةصباحيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساحوال شخصيةمسائيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسشركاتصباحيالثالثة -3القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسشركاتمسائيالثالثة -3القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسعمل وضمانصباحيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسعمل وضمانمسائيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساللغة العربيةصباحياألولى -1الميكانيكالهندسة
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميساللغة االنكليزية٢صباحيالثانية -2الميكانيكالهندسة
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسديمقراطيةصباحياألولى -1الهندسة المدنيةالهندسة
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميسديمقراطيةصباحيالثانية -2الهندسة المدنيةالهندسة
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميس الديمقراطيةصباحياألولى -1هندسة السدود والموارد المائية الهندسة
م 12:00:00ص 15/07/202109:00:00الخميس الديمقراطيةصباحيالثانية -2هندسة السدود والموارد المائية الهندسة

صفحة ٧ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتعالقات عامة صباحياألولى -1االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتعالقات عامة مسائياألولى -1االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتلغة إعالمية صباحيالثانية -2االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتلغة إعالمية مسائيالثانية -2االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالرأي العام صباحيالثالثة -3االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالرأي العام مسائيالثالثة -3االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتتخطيط وادارة المؤسسات الصحفية صباحيالرابعة -4االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتتخطيط وادارة المؤسسات الصحفية مسائيالرابعة -4االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتعالقات عامة صباحياألولى -1االعالم صحافة االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتعالقات عامة مسائياألولى -1االعالم صحافة االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتلغة إعالمية صباحيالثانية -2االعالم صحافة االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتلغة إعالمية مسائيالثانية -2االعالم صحافة االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالرأي العام صباحيالثالثة -3االعالم صحافة االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالرأي العام مسائيالثالثة -3االعالم صحافة االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتصحافة إلكترونية صباحيالرابعة -4االعالم صحافة االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتصحافة إلكترونية مسائيالرابعة -4االعالم صحافة االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتتاريخ العراق القديمصباحياألولى -1التاريخاالداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتعصر النهضةصباحيالثانية -2التاريخاالداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتتاريخ العراق الحديثصباحيالثالثة -3التاريخاالداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتتاريخ العراق المعاصرصباحيالرابعة -4التاريخاالداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتعلم المناخ صباحياألولى -1الجغرافية االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتعلم المناخ مسائياألولى -1الجغرافية االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتجغرافية أوربا صباحيالثانية -2الجغرافية االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحاسباتصباحيالثالثة -3الجغرافية االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحاسباتمسائيالثالثة -3الجغرافية االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاللغة اإلنجليزية صباحيالرابعة -4الجغرافية االداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتكتابةصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتكتابةمسائياألولى -1اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتطرق بحث صباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتروايةصباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةاالداب
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتمهارات لغويةصباحياألولى -1اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالكتاب القديمصباحيالثانية -2اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتعلم الداللة صباحيالثالثة -3اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاللغة اإلنكليزية صباحيالرابعة -4اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتديمقراطيةصباحياألولى -1علم االجتماعاالداب
ص 09:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتديمقراطيةمسائياألولى -1علم االجتماعاالداب

صفحة ٨ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
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يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالحاسباتصباحيالثانية -2علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالحاسباتمسائيالثانية -2علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتتقنيات بحوثصباحيالثالثة -3علم االجتماعاالداب
ص 09:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتانثرو ثقافيةصباحيالرابعة -4علم االجتماعاالداب

م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتمبادئ اقتصاد ٢صباحي األولى -1ادارة االعمال االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتمبادئ اقتصاد ٢مسائياألولى -1ادارة االعمال االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتمحاسبة متوسطة ٢صباحي الثانية -2ادارة االعمال االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتمحاسبة متوسطة ٢مسائيالثانية -2ادارة االعمال االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتمحاسبة تكاليف ٢صباحي الثالثة -3ادارة االعمال االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتمحاسبة تكاليف ٢مسائيالثالثة -3ادارة االعمال االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتحوكمة شركاتصباحي الرابعة -4ادارة االعمال االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتحوكمة شركاتمسائيالرابعة -4ادارة االعمال االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتمبادئ االحصاءصباحي األولى -1االقتصاداالدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتمبادئ االحصاءمسائياألولى -1االقتصاداالدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتقراءات اقتصادية ٢صباحي الثانية -2االقتصاداالدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتالسياسة الصناعيةصباحي الثالثة -3االقتصاداالدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتالسياسة الصناعيةمسائيالثالثة -3االقتصاداالدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتاساليب التخطيطصباحي الرابعة -4االقتصاداالدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتاساليب التخطيطمسائيالرابعة -4االقتصاداالدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتحقوق وحريات صباحي األولى -1اإلدارة العامة االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتبحوث عمليات صباحي الثانية -2اإلدارة العامة االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبترياضيات عامة ١صباحي األولى -1المحاسبة االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبترياضيات عامة ١مسائياألولى -1المحاسبة االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتبحوث عملياتصباحي الثانية -2المحاسبة االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتبحوث عملياتمسائيالثانية -2المحاسبة االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتتدقيق ورقابة ماليةصباحي الثالثة -3المحاسبة االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتتدقيق ورقابة ماليةمسائيالثالثة -3المحاسبة االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتالمعايير الدولية لالبالغ الماليصباحي الرابعة -4المحاسبة االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 17/07/202110:00:00السبتالمعايير الدولية لالبالغ الماليمسائيالرابعة -4المحاسبة االدارة واالقتصاد

ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتصرف٢صباحياألولى -1اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتصرف٢مسائياألولى -1اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاإلرشاد التربويصباحيالثانية -2اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاإلرشاد التربويمسائيالثانية -2اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاألدب األندلسي٢صباحيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاألدب المقارنصباحيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتعلم المنطقصباحياألولى -1علوم القرانالتربية / القائم

صفحة ٩ من ٥٤
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وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتعلم المنطقمسائياألولى -1علوم القرانالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاالدارة التربويةصباحيالثانية -2علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاالدارة التربويةمسائيالثانية -2علوم القرانالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالنحوصباحيالثالثة -3علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالنحوصباحيالرابعة -4علوم القرانالتربية / القائم

ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالحاسوبصباحياألولى -1التاريخالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالديمقراطية صباحيالثانية -2التاريخ التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحاسباتصباحياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحاسباتمسائياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتارشاد تربويصباحيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتارشاد تربويمسائيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحاسباتصباحيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحاسباتمسائيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالديمقراطية مسائيالثانية -2اللغة العربيةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالحاسوب صباحياألولى -1اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالحاسوبمسائياألولى -1اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالديمقراطية صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالحاسوبصباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالحاسوبمسائيالثالثة -3اللغة العربية التربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالعالجيةصباحياألولى -1/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالعالجيةمسائياألولى -1/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالعالجيةصباحيالثانية -2/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالعالجيةمسائيالثانية -2/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالفسلجةصباحيالثالثة -3/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالفسلجةمسائيالثالثة -3/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاللغة االنكليزيةمسائيالثالثة -3/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاللغة االنكليزيةصباحيالرابعة -4/التربية البدنية وعلوم الرياضة

ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتعلم النفس التربويصباحياألولى -1التاريخالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتادارة تربويةصباحيالثانية -2التاريخالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتارشاد تربويصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتاالمريكيتين صباحيالرابعة -4التاريخالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 17/07/202108:00:00السبتأشكال سطح األرضصباحياألولى -1الجغرافيةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحاسباتصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتمنهج بحثصباحيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتبحار ومحيطاتصباحيالرابعة -4الجغرافيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتاللغه االنكليزيهصباحياألولى -1الكيمياءالتربية للبنات

صفحة ١٠ من ٥٤
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ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتاللغه االنكليزيهمسائياألولى -1الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتحرياتصباحيالثانية -2الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتحرياتمسائيالثانية -2الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتتلوثصباحيالثالثة -3الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتتلوثمسائيالثالثة -3الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتكيمياء صناعيهصباحيالرابعة -4الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتقراءةصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:30:00ص 17/07/202108:30:00السبتقراءةمسائياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتمقدمة كتابةصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:00:00السبتمقدمة كتابةمسائيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:00:00السبتطرق بحثصباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:00:00السبتطرق بحثمسائيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتروايةصباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتروايةمسائيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتنصوص من االدب العربي قبل االسالم صباحياألولى -1اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتنصوص من االدب العربي قبل االسالم مسائياألولى -1اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتالعروض والقافية /٢صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتالعروض والقافية /٢مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتتحقيق النصوصصباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتتحقيق النصوص مسائيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتاالدارة التربوية صباحيالرابعة -4اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتالحاسوبصباحياألولى -1علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتاللغة االنكليزية صباحيالثانية -2علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتمناهج التفسيرصباحيالثالثة -3علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 17/07/202108:30:00السبتاللغة االنكليزية صباحيالرابعة -4علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات

ً   17/07/20219السبتمنهج البحثصباحياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   17/07/20219السبتمنهج البحثمسائياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   17/07/20219السبتاللغة االنكليزيةصباحيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   17/07/20219السبتاللغة االنكليزيةمسائيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   17/07/20219السبتاالرشاد التربويصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   17/07/20219السبتاالرشاد التربويمسائيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   17/07/20219السبتتاريخ العراق المعاصرصباحيالرابعة -4التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   17/07/20219السبتتاريخ العراق المعاصرمسائيالرابعة -4التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
17/07/2021912السبتجغرافية استرالياصباحياألولى -1الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتجغرافية استراليامسائياألولى -1الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتجغرافية نفط وطاقةصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

صفحة ١١ من ٥٤
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17/07/2021912السبتجغرافية نفط وطاقةمسائيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتجغرافية امريكيا الجنوبيةصباحيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتجغرافية امريكيا الجنوبيةمسائيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتجغرافية البحار والمحيطاتصباحيالرابعة -4الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتجغرافية البحار والمحيطاتمسائيالرابعة -4الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتاخالقيات المهنةصباحياألولى -1العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتاخالقيات المهنةمسائياألولى -1العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتتعليم مستمرصباحيالثانية -2العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتتعليم مستمرمسائيالثانية -2العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتتكنولوجيا التعليم صباحيالثالثة -3العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتتكنولوجيا التعليم مسائيالثالثة -3العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتتعليم التفكير صباحيالرابعة -4العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتتعليم التفكير مسائيالرابعة -4العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتالقراءةصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتالقراءةمسائياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتالنحوصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتالنحومسائيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتاالرشاد التربويصباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتاالرشاد التربويمسائيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتعلم اللغةصباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتعلم اللغةمسائيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتمهارات لغويةصباحياألولى -1اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتمهارات لغويةمسائياألولى -1اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتالصرفصباحيالثانية -2اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتالصرفمسائيالثانية -2اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتتحقيق نصوصصباحيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتتحقيق نصوصمسائيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتعلم الداللةصباحيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتعلم الداللةمسائيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتعلم النفس العامصباحياألولى -1علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتعلم النفس العاممسائياألولى -1علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتاإلدارة التربويةصباحيالثانية -2علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتاإلدارة التربويةمسائيالثانية -2علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتارشادصباحيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتارشادمسائيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
17/07/2021912السبتاديانصباحيالرابعة -4علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

صفحة ١٢ من ٥٤
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ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحرية و ديمقراطيةصباحياألولى -1الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحرية وديمقراطيةمسائياألولى -1الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحرية وديمقراطيةصباحيالثانية -2الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحرية وديمقراطيةمسائيالثانية -2الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتلغة انكليزيةصباحيالثالثة -3الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتتحليل رياضي ٢مسائيالثالثة -3الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتلغة انكليزيةمسائيالثالثة -3الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتمقاسات ٢صباحيالرابعة -4الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتمقاسات ٢مسائيالرابعة -4الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحرية وديمقراطية صباحياألولى -1الفيزياء التربية للعلوم الصرفة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحرية وديمقراطية مسائياألولى -1الفيزياء التربية للعلوم الصرفة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحرية وديمقراطية صباحيالثانية -2الفيزياء التربية للعلوم الصرفة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحرية وديمقراطية مسائيالثانية -2الفيزياء التربية للعلوم الصرفة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاللغة االنكليزية صباحيالثالثة -3الفيزياء التربية للعلوم الصرفة
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاللغة االنكليزية مسائيالثالثة -3الفيزياء التربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالحرية والديمقراطيةمسائياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالحرية والديمقراطيةصباحيالثانية -2الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالحرية والديمقراطيةمسائيالثانية -2الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالتلوثصباحيالثالثة -3الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالتلوثمسائيالثالثة -3الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالكيمياء الحياتية/٢صباحيالرابعة -4الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالكيمياء الحياتية/٢مسائيالرابعة -4الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالحرية والديمقراطيةصباحياألولى -1الكيمياء التربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحرياتصباحياألولى -1علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحرياتمسائياألولى -1علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاالنكليزيصباحيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتانكليزيمسائيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتصحة عامةصباحيالرابعة -4علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتصحة عامةمسائيالرابعة -4علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتمبادئ االنتاج الحيوانيصباحياألولى -1البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتمبادئ االنتاج الحيوانيمسائياألولى -1البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتارشادصباحيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتارشادمسائيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتنباتات طبية وعطريةصباحيالثالثة -3البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
م 05:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتنباتات طبية وعطريةمسائيالثالثة -3البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتتقانات احيائيةصباحيالرابعة -4البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

صفحة ١٣ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتتقانات احيائيةمسائيالرابعة -4البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
17/07/202109:0011:00السبتالديمقراطية صباحياألولى -1التفسيرالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتعلم المنطق صباحيالثانية -2التفسيرالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتانكليزيصباحيالثالثة -3التفسيرالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتانكليزيصباحيالرابعة -4التفسيرالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتانكليزيصباحياألولى -1الحديثالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتمكتبة (٢)صباحيالثانية -2الحديثالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتانكليزيصباحيالثالثة -3الحديثالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتانكليزيصباحيالرابعة -4الحديثالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتتالوة وحفظصباحياألولى -1العقيدةالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتعلم نفس النموصباحيالثانية -2العقيدةالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتانكليزيصباحيالثالثة -3العقيدةالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتحفظ القرانصباحيالرابعة -4العقيدةالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتانكليزيصباحياألولى -1الفقهالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتانكليزيمسائياألولى -1الفقهالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتعلم نفسصباحيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتعلم نفسمسائيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتانكليزيصباحيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتانكليزيمسائيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتانكليزيصباحيالرابعة -4الفقهالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبتانكليزيمسائيالرابعة -4الفقهالعلوم اإلسالمية
17/07/202109:0011:00السبترياضيات IIصباحياألولى -1البيئةالعلوم التطبيقية
17/07/202109:0011:00السبترياضيات IIمسائياألولى -1البيئةالعلوم التطبيقية
17/07/202109:0011:00السبتاحياء مجهرية IIصباحيالثانية -2البيئةالعلوم التطبيقية
17/07/202109:0011:00السبتاحياء مجهرية IIمسائيالثانية -2البيئةالعلوم التطبيقية
17/07/202109:0011:00السبتمنهج بحثصباحيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية
17/07/202109:0011:00السبتمنهج بحثمسائيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية
17/07/202109:0011:00السبتنظم معلومات جغرافيةصباحيالرابعة -4البيئةالعلوم التطبيقية
17/07/202109:0011:00السبتنظم معلومات جغرافيةمسائيالرابعة -4البيئةالعلوم التطبيقية
17/07/202109:0011:00السبترياضيات IIصباحياألولى -1الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
17/07/202109:0011:00السبترياضيات IIمسائياألولى -1الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
17/07/202109:0011:00السبتكيمياء حياتيةصباحيالثانية -2الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
17/07/202109:0011:00السبتكيمياء حياتيةمسائيالثانية -2الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
17/07/202109:0011:00السبتمناعةصباحيالثالثة -3الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
17/07/202109:0011:00السبتمناعةمسائيالثالثة -3الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
17/07/202109:0011:00السبتتقانات نانوصباحيالرابعة -4الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

صفحة ١٤ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١
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قسم شؤون الطلبة والتسجيل
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االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

17/07/202109:0011:00السبتتقانات نانومسائيالرابعة -4الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
17/07/202109:0011:00السبتحقوق االنسانصباحياألولى -1الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية
17/07/202109:0011:00السبتتقنيات النانوصباحيالثانية -2الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية

ص 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاللغة العربية صباحياألولى -1العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتالحاسوبصباحيالثانية -2العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتمنظمات دولية صباحيالثالثة -3العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتمنهج بحثصباحيالرابعة -4العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحاسوبصباحياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحاسوبمسائياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحاسوبصباحيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحاسوبمسائيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاصول بحثصباحيالثالثة -3القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاصول بحثمسائيالثالثة -3القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتتنفيذصباحيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتتنفيذمسائيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتDemocracyصباحياألولى -1الكهرباءالهندسة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتEngineering Drawingصباحياألولى -1الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتDemocracyصباحيالثانية -2الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبت Petrochemical Industries IIصباحيالثالثة -3الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتEnglish IVصباحيالرابعة -4الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتحرياتصباحياألولى -1الميكانيكالهندسة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتبرمجةصباحيالثانية -2الميكانيكالهندسة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتمهارات قيادةصباحيالثالثة -3الميكانيكالهندسة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاللغة العربيةصباحياألولى -1الهندسة المدنيةالهندسة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتانشاء المبانيصباحيالثانية -2الهندسة المدنيةالهندسة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتاالقتصاد الهندسيصباحيالثالثة -3الهندسة المدنيةالهندسة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبتمواد مختارة من هندسة الجيوتكنكصباحيالرابعة -4الهندسة المدنيةالهندسة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبت اللغة االنكليزية٢صباحيالثانية -2هندسة السدود والموارد المائية الهندسة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبت اللغة االنكليزية٣صباحيالثالثة -3هندسة السدود والموارد المائية الهندسة
م 12:00:00ص 17/07/202109:00:00السبت اللغة االنكليزية٤صباحيالرابعة -4هندسة السدود والموارد المائية الهندسة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدانكليزي صباحياألولى -1االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدانكليزي مسائياألولى -1االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدنظريات االتصال صباحيالثانية -2االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدنظريات االتصال مسائيالثانية -2االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدسيناريو صباحيالرابعة -4االعالم إذاعة وتلفزيون االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدسيناريو مسائيالرابعة -4االعالم إذاعة وتلفزيون االداب

صفحة ١٥ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني
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وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدلغة انكليزية صباحياألولى -1االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدلغة انكليزية مسائياألولى -1االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدنظريات األتصال صباحيالثانية -2االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدنظريات االتصال مسائيالثانية -2االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدإدارة مؤسسات اعالمية صباحيالرابعة -4االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدإدارة المؤسسات الصحفية مسائيالرابعة -4االعالم صحافة االداب
12:00ظهراً 9:00صباحاً 25/07/2021االحدتاريخ العصور الوسطىصباحياألولى -1التاريخاالداب
12:00ظهراً 9:00صباحاً 25/07/2021االحدانكليزيصباحيالثانية -2التاريخاالداب
12:00ظهراً 9:00صباحاً 25/07/2021األحدانكليزيصباحيالثالثة -3التاريخاالداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالفكر الجغرافي صباحياألولى -1الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالفكر الجغرافي مسائياألولى -1الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداللغة اإلنجليزية صباحيالثانية -2الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدجغرافية السكان صباحيالثالثة -3الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدجغرافية السكان مسائيالثالثة -3الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالنظريات الدولية صباحيالرابعة -4الجغرافية االداب
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتلفظ صباحياألولى -1اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتلفظ مسائياألولى -1اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدلغة فرنسية صباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدترجمة صباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدشعر صباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةاالداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدمنهج البحث والتحقيقصباحياألولى -1اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدعلم الصوتصباحيالثانية -2اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدأدب العصور المتأخرة صباحيالثالثة -3اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتحليل نص قرآني صباحيالرابعة -4اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدفلسفةصباحياألولى -1علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدفلسفةمسائياألولى -1علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدهيدوايصباحيالثانية -2علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدهيدوايمسائيالثانية -2علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداصالح مجرمينصباحيالثالثة -3علم االجتماعاالداب

م 01:00:00ص 25/07/202110:00:00االحدمبادئ احصاءصباحي األولى -1المحاسبة االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 25/07/202110:00:00االحدمبادئ احصاءمسائياألولى -1المحاسبة االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 25/07/202110:00:00االحدتطبيقات محاسبيةصباحي الثانية -2المحاسبة االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 25/07/202110:00:00االحدتطبيقات محاسبيةمسائيالثانية -2المحاسبة االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 25/07/202110:00:00االحدمصادر طبيعيةصباحي الثالثة -3المحاسبة االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 25/07/202110:00:00االحدمصادر طبيعيةمسائيالثالثة -3المحاسبة االدارة واالقتصاد
م 01:00:00ص 25/07/202110:00:00االحدنظم معلومات محاسبيةصباحي الرابعة -4المحاسبة االدارة واالقتصاد

صفحة ١٦ من ٥٤
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م 01:00:00ص 25/07/202110:00:00االحدنظم معلومات محاسبيةمسائيالرابعة -4المحاسبة االدارة واالقتصاد
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالحاسباتصباحياألولى -1اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالحاسباتمسائياألولى -1اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالصوت اللغويصباحيالثانية -2اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالصوت اللغويمسائيالثانية -2اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتحقيق النصوصصباحيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدإدارة تربويةصباحيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية / القائم
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدعلوم الحديثصباحياألولى -1علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدعلوم الحديثمسائياألولى -1علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدمباحث في علوم القرانصباحيالثانية -2علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدمباحث في علوم القرانمسائيالثانية -2علوم القرانالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدفقه المعامالتصباحيالثالثة -3علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداالديانصباحيالرابعة -4علوم القرانالتربية / القائم

ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدعلم نفس النمو صباحياألولى -1التاريخالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداالرشاد التربوي والنفسي صباحيالثانية -2التاريخ التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالقياس والتقويم صباحيالثالثة -3العلوم العامة التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالمنتخب من كتب االدبصباحياألولى -1اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالمنتخب من كتب االدب مسائياألولى -1اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالصوت صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالصوت مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالقياس والتقويم مسائيالثالثة -3اللغة العربية التربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداالسعافاتصباحياألولى -1/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداالسعافاتمسائياألولى -1/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالبايوميكانيكصباحيالثانية -2/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالبايوميكانيكمسائيالثانية -2/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالتعلم الحركيصباحيالثالثة -3/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالتعلم الحركيمسائيالثالثة -3/التربية البدنية وعلوم الرياضة

ص 11:00:00ص 25/07/202108:30:00االحدعصر الخالفة صباحياألولى -1التاريخالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 25/07/202108:30:00االحدوربا عصر النهضةصباحيالثانية -2التاريخالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 25/07/202108:30:00االحدفلسفة التاريخصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 25/07/202108:30:00االحددويالت وامارات اسالميةصباحيالرابعة -4التاريخالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 25/07/202108:00:00االحدكيمياء العضويهصباحياألولى -1الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 25/07/202108:30:00االحدالعضويهمسائياألولى -1الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 25/07/202108:30:00االحداللغه االنكليزيهصباحيالثانية -2الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 25/07/202108:30:00االحداللغه االنكليزيهمسائيالثانية -2الكيمياءالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالنحو والصرف صباحياألولى -1علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات

صفحة ١٧ من ٥٤
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ً   25/07/20219االحداوربا عصور وسطىصباحياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   25/07/20219االحداوربا عصور وسطىمسائياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   25/07/20219االحدالحضارة االسالميةصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
ً   25/07/20219االحدالحضارة االسالميةمسائيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا
25/07/2021912االحداقاليم جافةصباحياألولى -1الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
25/07/2021912االحداقاليم جافةمسائياألولى -1الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
25/07/2021912االحداللغة االنكليزيةصباحيالرابعة -4الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
25/07/2021912االحداللغة االنكليزيةمسائيالرابعة -4الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
25/07/2021912االحدعلم الحاسوبصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
25/07/2021912االحدعلم الحاسوبمسائياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
25/07/2021912االحدالنحوصباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
25/07/2021912االحدالنحومسائيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدلغة انكليزيةصباحياألولى -1الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدلغة انكليزيةمسائياألولى -1الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدحاسبات ١صباحيالثانية -2الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدحاسبات ١مسائيالثانية -2الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتحليل رياضي ٢صباحيالثالثة -3الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتحليل رياضي ٢مسائيالثالثة -3الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالكيمياء التحليلية /٢صباحياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالكيمياء التحليلية/٢مسائياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالفيزياءصباحيالثانية -2الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالفيزياءمسائيالثانية -2الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداللغة االنكليزيةصباحيالثالثة -3الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداللغة االنكليزيةمسائيالثالثة -3الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداالنكليزيصباحياألولى -1علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدانكليزيمسائياألولى -1علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدمناعةصباحيالرابعة -4علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدمناعةمسائيالرابعة -4علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدمبادئ أقتصاد/٢صباحياألولى -1االقتصاد الزراعي الزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدمبادئ ألبان صباحيالثانية -2االقتصاد الزراعي الزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداقتصاد كلي/٢صباحيالثالثة -3االقتصاد الزراعي الزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتحليل أسعار صباحيالرابعة -4االقتصاد الزراعي الزراعة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداالحصاء صباحياألولى -1االنتاج الحيوانيالزراعة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدمحاصيل العلف و المراعي صباحيالثانية -2االنتاج الحيوانيالزراعة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتكنلوجيا منتجات الدواجنصباحيالثالثة -3االنتاج الحيوانيالزراعة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدعلم االحياء الجزيئيصباحيالرابعة -4االنتاج الحيوانيالزراعة

صفحة ١٨ من ٥٤
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ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداالقتصاد الزراعيصباحياألولى -1البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداالقتصاد الزراعيمسائياألولى -1البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدادغال وطرق مكافحتهاصباحيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدادغال وطرق مكافحتهامسائيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتربية نباتصباحيالثالثة -3البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتربية نباتمسائيالثالثة -3البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداسمدة وخصوبة تربةصباحيالرابعة -4البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداسمدة وخصوبة تربهمسائيالرابعة -4البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدانتاج حيوانيصباحياألولى -1المحاصيل الحقليةالزراعة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدانتاج حيوانيمسائياألولى -1المحاصيل الحقليةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدادارة مزارعصباحيالثانية -2المحاصيل الحقليةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدادارة مزارعمسائيالثانية -2المحاصيل الحقليةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتربية نحلصباحيالثالثة -3المحاصيل الحقليةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتربية نحلمسائيالثالثة -3المحاصيل الحقليةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداجهاد بيئيمسائيالرابعة -4المحاصيل الحقليةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداجهاد بيئيصباحيالرابعة -4المحاصيل الحقلية الزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداحصاءصباحياألولى -1علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداالحصاءمسائياألولى -1علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدادارة معاملصباحيالثانية -2علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدادارة معاملمسائيالثانية -2علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدمنتجان البان سائلةصباحيالثالثة -3علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدمنتجات حليب سائلة مسائيالثالثة -3علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدسيطرة نوعيةصباحيالرابعة -4علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدسيطرة نوعيةمسائيالرابعة -4علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدانتاج فاكهةصباحياألولى -1علوم التربة والموارد المائيةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدفسلجة نبات صباحيالثانية -2علوم التربة والموارد المائيةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتغذية نبات صباحيالرابعة -4علوم التربة والموارد المائيةالزراعة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتحسس نائيصباحيالثالثة -3علوم التربة والموارد المائية الزراعة
م 12:30:00ص 25/07/202109:30:00االحدPharmacognosy Iصباحيالثانية -2-الصيدلة
م 12:30:00ص 25/07/202109:30:00االحدPharmacognosy IIIصباحيالثالثة -3-الصيدلة
م 12:30:00ص 25/07/202109:30:00االحدPharmaceutical Biotechnologyصباحيالخامسة -5-الصيدلة
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدااليض الحيويصباحيالثانية -2التقنيات االحيائيةالعلوم
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداحصاء واحتمالية٢صباحيالثالثة -3الرياضياتالعلوم
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالثرموداينمك٢صباحيالثانية -2الفيزياءالعلوم
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدفيزياء النانوصباحيالرابعة -4الفيزياءالعلوم
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالكيمياء البيئيةصباحيالثانية -2الكيمياءالعلوم

صفحة ١٩ من ٥٤
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م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالكيمياء البيئيةمسائيالثانية -2الكيمياءالعلوم
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدكيمياء االطيافصباحيالرابعة -4الكيمياءالعلوم
ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدكيمياء-٢صباحياألولى -1جيولوجيالعلوم

25/07/202109:0011:00االحدالنحو صباحياألولى -1العقيدةالعلوم اإلسالمية
25/07/202109:0011:00االحدالنحو صباحيالثانية -2العقيدةالعلوم اإلسالمية
25/07/202109:0011:00االحدالنحو صباحيالثالثة -3العقيدةالعلوم اإلسالمية
25/07/202109:0011:00االحدعلم االجتماع الدينيصباحيالرابعة -4العقيدةالعلوم اإلسالمية
25/07/202109:0011:00االحدنحو وصرفصباحياألولى -1الفقهالعلوم اإلسالمية
25/07/202109:0011:00االحدنحو وصرفمسائياألولى -1الفقهالعلوم اإلسالمية
25/07/202109:0011:00االحدنحو صباحيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية
25/07/202109:0011:00االحدنحومسائيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية
25/07/202109:0011:00االحدنحوصباحيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية
25/07/202109:0011:00االحدنحومسائيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية
25/07/202109:0011:00االحدنحوصباحيالرابعة -4الفقهالعلوم اإلسالمية
25/07/202109:0011:00االحدنحومسائيالرابعة -4الفقهالعلوم اإلسالمية
25/07/202109:0011:00االحدالسالمة واألمن كيميائيصباحياألولى -1البيئةالعلوم التطبيقية
25/07/202109:0011:00االحدالسالمة واألمن كيميائيمسائياألولى -1البيئةالعلوم التطبيقية
25/07/202109:0011:00االحدعلم المناخصباحيالثانية -2البيئةالعلوم التطبيقية
25/07/202109:0011:00االحدعلم المناخمسائيالثانية -2البيئةالعلوم التطبيقية
25/07/202109:0011:00األحدثقافة صحيةصباحيالثانية -2الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
25/07/202109:0011:00األحدثقافة صحيةمسائيالثانية -2الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
25/07/202109:0011:00األحدأجهزةIIصباحيالثالثة -3الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
25/07/202109:0011:00األحدأجهزةIIمسائيالثالثة -3الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية
25/07/202109:0011:00االحدعلوم الحياةصباحياألولى -1الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية

ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداجرام وعقابصباحياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداجرام وعقابمسائياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدمالية عامةصباحيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدمالية عامةمسائيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدقضاء اداريصباحيالثالثة -3القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدقضاء اداريمسائيالثالثة -3القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحددولي انسانيصباحيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحددولي انسانيمسائيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00األحدPhysics IIصباحياألولى -1الكهرباءالهندسة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00األحدPhysics IIصباحيالثانية -2الكهرباءالهندسة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00األحدElectronics IIصباحيالثالثة -3الكهرباءالهندسة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00األحدDigital Electronicsصباحيالرابعة -4الكهرباءالهندسة

صفحة ٢٠ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدPhysics IIصباحياألولى -1الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدPhysics IIصباحيالثانية -2الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدTechnology of Natural Gasصباحيالثالثة -3الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحد- Eng. Ethics & Skillsصباحيالرابعة -4الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدفيزياء٢صباحياألولى -1الميكانيكالهندسة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدفيزياء٢صباحيالثانية -2الميكانيكالهندسة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتحليالت عدديةصباحيالثالثة -3الميكانيكالهندسة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدفيزياء ٢صباحياألولى -1الهندسة المدنيةالهندسة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدفيزياء ٢صباحيالثانية -2الهندسة المدنيةالهندسة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتحليالت عددية هندسيةصباحيالثالثة -3الهندسة المدنيةالهندسة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالفيزياء٢صباحيالثانية -2هندسة السدود والموارد المائية الهندسة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالفيزياء٢صباحيالثانية -2هندسة السدود والموارد المائية الهندسة
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدنوعية المياهصباحيالثالثة -3هندسة السدود والموارد المائية الهندسة

25/07/202109:0011:00االحدعربيصباحياألولى -1طب االسنانطب االسنان
ظهرا 12:00صباحا 25/07/20219:00االحدمبادئ الشبكاتصباحياألولى -1أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
ظهرا 12:00صباحا 25/07/20219:00االحداساسيات تكنولوجيا المعلومات٢صباحيالثانية -2أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
ظهرا 12:00صباحا 25/07/20219:00االحدقواعد بيانات موزعةصباحيالثالثة -3أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
25/07/202109:0012:00االحدرياضيات ٢صباحياألولى -1علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
25/07/202109:0012:00االحدرياضيات ٢مسائياألولى -1علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
25/07/202109:0012:00االحدالتحليل العدديصباحيالثانية -2علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
25/07/202109:0012:00االحدالتحليل العدديمسائيالثانية -2علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
25/07/202109:0012:00االحدانترنت االشياءصباحيالثالثة -3علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
25/07/202109:0012:00االحدانترنت االشياءمسائيالثالثة -3علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
25/07/202109:0012:00االحدبرمجة الويب صباحيالرابعة -4علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
25/07/202109:0012:00االحدبرمجة الويب مسائيالرابعة -4علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
ظهرا 12:00صباحا 25/07/20219:00االحدمبادء نظم المعلوماتصباحياألولى -1نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
ظهرا 12:00صباحا 25/07/20219:00االحدتحليل عدديصباحيالثانية -2نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
ظهرا 12:00صباحا 25/07/20219:00االحدنظم دعم القرارصباحيالثالثة -3نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
ظهرا 12:00صباحا 25/07/20219:00االحدتنقيب البياناتصباحيالرابعة -4نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

12:00ظهراً 9:00صباحاً 26/07/2021االثنينحاسباتصباحيالثانية -2التاريخاالداب
م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينكتابة صباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةاالداب

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالديمقراطيةصباحياألولى -1اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالديمقراطيةمسائياألولى -1اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينطرائق التدريسصباحيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية / القائم
م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينعلم النفسصباحياألولى -1علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينعلم النفس العاممسائياألولى -1علوم القرانالتربية / القائم

صفحة ٢١ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالنحو والصرفصباحيالثانية -2علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالنحو والصرفمسائيالثانية -2علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناالرشادصباحيالثالثة -3علوم القرانالتربية / القائم

ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينجغرافية الخرائط صباحياألولى -1التاريخ التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناللغة االنكليزية صباحيالثانية -2التاريخ التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينعلم نفس النمو صباحياألولى -1اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينعلم نفس النمو مسائياألولى -1اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالعروضصباحيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالعروضمسائيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينطرائق التدريسصباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 26/07/202109:11:00االثنينطرائق التدريسمسائيالثالثة -3اللغة العربية التربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 26/07/202108:30:00االثنينعلم النفس التربويصباحياألولى -1علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 26/07/202108:30:00االثنيناالدارة التربوية صباحيالثانية -2علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 26/07/202108:30:00االثنيناالرشاد التربويصباحيالثالثة -3علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 26/07/202108:30:00االثنينفقه الجناياتصباحيالرابعة -4علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات

26/07/2021912االثنين تاريخ العراق والوطن العربي القديمصباحياألولى -1الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
26/07/2021912االثنين تاريخ العراق والوطن العربي القديممسائياألولى -1الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
26/07/2021912االثنيناللغة االنكليزيةصباحيالثانية -2العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
26/07/2021912االثنيناللغة االنكليزيةمسائيالثانية -2العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية
26/07/2021912االثــنيناألدب المقارنصباحيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
26/07/2021912االثــنيناألدب المقارنمسائيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينحشرات صباحيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة
م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينحشراتمسائيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينتطبيقات الحاسوب صباحياألولى -1االقتصاد الزراعي الزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينعناية وخزن  صباحيالثانية -2االقتصاد الزراعي الزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناللغة االنكليزية صباحيالرابعة -4االقتصاد الزراعي الزراعة
م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالحاسوبصباحياألولى -1االنتاج الحيواني الزراعة
م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناللغة االنكليزية صباحيالثالثة -3االنتاج الحيواني الزراعة
م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناللغة االنكليزية صباحيالرابعة -4االنتاج الحيواني الزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناللغة االنكليزية صباحيالثالثة -3اآلقتصاد الزراعي الزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينحاسوب ٢صباحياألولى -1البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينحاسوب ٢مسائياألولى -1البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينتشريح نباتصباحيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينتشريح نباتمسائيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينلغة انكليزية ٣صباحيالثالثة -3البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناللغة االنكليزية٣مسائيالثالثة -3البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

صفحة ٢٢ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناللغة االنكليزية ٤صباحيالرابعة -4البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينانكليزي ٤مسائيالرابعة -4البستنة وهندسة الحدائقالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينحاسوب صباحياألولى -1المحاصيل الحقليةالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينحاسوبمسائياألولى -1المحاصيل الحقليةالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناحياء مجهريةصباحيالثانية -2المحاصيل الحقليةالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناحياء مجهريةمسائيالثانية -2المحاصيل الحقليةالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناللغة االنكليزيةصباحيالثالثة -3المحاصيل الحقليةالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناللغة االنكليزيةمسائيالثالثة -3المحاصيل الحقليةالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناللغة االنكليزيةصباحيالرابعة -4المحاصيل الحقليةالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناللغة االنكليزيةمسائيالرابعة -4المحاصيل الحقليةالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالحاسباتصباحياألولى -1علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينحاسباتصباحيالثالثة -3علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناللغة االنكليزيةمسائيالثالثة -3علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناللغة االنكليزيصباحيالرابعة -4علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناللغة االنكليزيةمسائيالرابعة -4علوم االغذيةالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينحاسوبصباحياألولى -1علوم التربة والموارد المائيةالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينارشاد زراعيصباحيالثانية -2علوم التربة والموارد المائيةالزراعة
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينانكليزيصباحيالثالثة -3علوم التربة والموارد المائيةالزراعة

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينانكليزي ٤ صباحيالرابعة -4علوم التربة والموارد المائيةالزراعة

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينحاسوب٢صباحياألولى -1وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينحاسوب ٢ صباحيالثانية -2وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينلغة انكليزية ٣صباحيالثالثة -3وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينلغة انكليزية ٤صباحيالرابعة -4وقاية النبات الزراعة

12:00م9:00ص26/07/2021االثنيناخالق طبيةصباحيالرابعة -4عامالطب

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينفيزياء حياتيةصباحياألولى -1التقنيات االحيائيةالعلوم

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالكيمياء التناسقيةصباحيالثالثة -3الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالكيمياء التناسقيةمسائيالثالثة -3الكيمياءالعلوم

م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينتصنيف فطرياتصباحيالرابعة -4علوم الحياةالعلوم

26/07/202109:0011:00االثنينتحليالت بكتيريولوجيةصباحيالرابعة -4الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

26/07/202109:0011:00االثنينتحليالت بكتيريولوجيةمسائيالرابعة -4الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينديمقراطيةصباحياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينديمقراطيةمسائياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينانكليزيصباحيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية

صفحة ٢٣ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينانكليزيمسائيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينانكليزيصباحيالثالثة -3القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينانكليزيمسائيالثالثة -3القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينتحقيق وطب عدليصباحيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينتحقيق وطب عدليمسائيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينFEMصباحيالرابعة -4الميكانيكالهندسة

م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينمشروع التخرج ٢صباحيالرابعة -4الهندسة المدنيةالهندسة

م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينمشروع التخرج صباحيالرابعة -4هندسة السدود والموارد المائية الهندسة

26/07/202109:0011:00االثنينطب المجتمعصباحيالرابعة -4طب االسنانطب االسنان

ظهرا 12:00صباحا 26/07/20219:00االثنينخوارزمياتصباحيالثانية -2أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءتربية إعالمية ورقمية صباحياألولى -1االعالم إذاعة وتلفزيون االداب

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءتربية إعالمية ورقمية مسائياألولى -1االعالم إذاعة وتلفزيون االداب

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءفن االلقاء والصوتمسائيالثانية -2االعالم إذاعة وتلفزيون االداب

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءتربية إعالمية ورقمية صباحياألولى -1االعالم صحافة االداب

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءتربية إعالمية ورقمية مسائياألولى -1االعالم صحافة االداب

12:00ظهراً 9:00صباحاً 27/07/2021الثالثاءعربيصباحياألولى -1التاريخاالداب

12:00ظهراً 9:00صباحاً 27/07/2021الثالثاءمغرب واندلسصباحيالثانية -2التاريخاالداب

12:00ظهراً 9:00صباحاً 27/07/2021الثالثاءفلسفة التاريخصباحيالثالثة -3التاريخاالداب

12:00ظهراً 9:00صباحاً 27/07/2021الثالثاءتاريخ افريقياصباحيالرابعة -4التاريخاالداب

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحاسباتصباحياألولى -1الجغرافية االداب

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحاسباتمسائياألولى -1الجغرافية االداب

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحاسوبصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةاالداب

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحاسوب مسائياألولى -1اللغة االنكليزيةاالداب

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءمهارات تواصل صباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةاالداب

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءلغة فرنسية صباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةاالداب

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءترجمة صباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةاالداب

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالحرياتصباحياألولى -1اللغة العربية االداب

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاللغة االنكليزيةصباحيالثانية -2اللغة العربية االداب

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءتحليل نصوص أدبيةصباحيالثالثة -3اللغة العربية االداب

صفحة ٢٤ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالمدارس النحوية صباحيالرابعة -4اللغة العربية االداب

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالحاسباتصباحياألولى -1علم االجتماعاالداب

ص 09:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالحاسباتمسائياألولى -1علم االجتماعاالداب

ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالتربية االسالميةصباحياألولى -1التاريخ التربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالتربية البيئية والصحية صباحيالثانية -2التاريخ التربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءعلم الحديثمسائياألولى -1اللغة العربيةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاالرشاد التربوي صباحيالثانية -2اللغة العربيةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءعلم الحديثصباحياألولى -1اللغة العربية التربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاالرشاد التربويمسائيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحقوق االنسانصباحياألولى -1/التربية البدنية وعلوم الرياضة

ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحقوق االنسانمسائياألولى -1/التربية البدنية وعلوم الرياضة

ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالحاسوبصباحيالثانية -2/التربية البدنية وعلوم الرياضة

ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالحاسوبمسائيالثانية -2/التربية البدنية وعلوم الرياضة

ص 11:00:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءمنهج بحثصباحياألولى -1التاريخالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءاوربا في القرن التاسع عشرصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءعالم معاصرصباحيالرابعة -4التاريخالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءعلم النفس التربويصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءعلم النفس التربويمسائياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءادارة تربويةصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 27/07/202108:00:00الثالثاءاداراة تربوية مسائيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 27/07/202108:00:00الثالثاءاستماع ومحادثةصباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 27/07/202108:00:00الثالثاءاستماع ومحادثةمسائيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءاستماع ومحادثهصباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءاستماع ومحادئهمسائيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءاسس تربيةصباحياألولى -1علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءاسس تربيةمسائياألولى -1علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءادارة تربويةصباحيالثانية -2علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءادارة تربويةمسائيالثانية -2علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءطرائق تدريسصباحيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للبنات

صفحة ٢٥ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 11:30:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءطرائق تدريسمسائيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءصحة عامةصباحيالرابعة -4علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءصحة عامةمسائيالرابعة -4علوم الحياةالتربية للبنات

27/07/2021912الثالثاءاالنشاءصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية

27/07/2021912الثالثاءاالنشاءمسائياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية

27/07/2021912الثالثاءاالدارة التربويةصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية

27/07/2021912الثالثاءاالدارة التربويةمسائيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية

27/07/2021912الثالثاءمنهج البحثصباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية

27/07/2021912الثالثاءمنهج البحثمسائيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية

27/07/2021912الثالثاءاستماع وتحدثصباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية

27/07/2021912الثالثاءاستماع وتحدثمسائيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية

27/07/2021912الثـالثاءالديمقراطيةصباحياألولى -1اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

27/07/2021912الثـالثاءالديمقراطيةمسائياألولى -1اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءفيزياء ٢صباحياألولى -1الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءفيزياء ٢مسائياألولى -1الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحاسبات متقدم ٢صباحيالثانية -2الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحاسبات متقدم ٢مسائيالثانية -2الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاحتمالية ٢صباحيالثالثة -3الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاحتمالية ٢مسائيالثالثة -3الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالكيمياء العضوية/٢صباحياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالكيمياء العضوية/٢مسائياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالكيمياء العضوية/٢صباحيالثالثة -3الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالكيمياء العضوية/٢مسائيالثالثة -3الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاختياريصباحيالرابعة -4علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاختياريمسائيالرابعة -4علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءمبادئ ارشاد صباحياألولى -1االقتصاد الزراعي الزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحرية وديمقراطية صباحيالثانية -2االقتصاد الزراعي الزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءإقتصاديات بيئة صباحيالرابعة -4االقتصاد الزراعي الزراعة

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحرية و ديمقراطيةصباحيالثانية -2االنتاج الحيوانيالزراعة

صفحة ٢٦ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالرياضياتصباحياألولى -1االنتاج الحيواني الزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءكيمياء عضويةصباحياألولى -1البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءكيمياء عضويةمسائياألولى -1البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحرية وديمقراطيةصباحيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحرية وديمقراطيةمسائيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءامراض نباتات بستنيةصباحيالثالثة -3البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءامراض نباتات بستنيةمسائيالثالثة -3البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاللغة العربيةصباحياألولى -1المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاللغة العربيةمسائياألولى -1المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحرية وديمقراطيةصباحيالثانية -2المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحرية وديمقراطيةمسائيالثانية -2المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءمحاصيل بقولصباحيالثالثة -3المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءمحاصيل بقولمسائيالثالثة -3المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاللغة العربيةصباحياألولى -1المحاصيل الحقلية الزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءمبادئ انتاج حيوانيصباحياألولى -1علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءمبادئ انتاج حيوانيمسائياألولى -1علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءعربيصباحيالثانية -2علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءعربيمسائيالثانية -2علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00االثنينالحاسباتمسائياألولى -1علوم االغذية الزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحرية وديمقراطيةصباحيالثانية -2علوم التربة والموارد المائيةالزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءرياضيات صباحياألولى -1وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحرية وديمقراطية صباحيالثانية -2وقاية النبات الزراعة

م 12:30:00ص 27/07/202109:30:00الثالثاءMedical Microbiology IIصباحيالثانية -2-الصيدلة

م 12:30:00ص 27/07/202109:30:00الثالثاءMedical Ethicsصباحيالثالثة -3-الصيدلة

م 12:30:00ص 27/07/202109:30:00الثالثاءPharmacoeconomicصباحيالخامسة -5-الصيدلة

12:00م9:00ص27/07/2021الثالثاءاللغة االنكليزيةصباحيالثانية -2عامالطب

12:00م9:00ص27/07/2021الثالثاءطفيلياتصباحيالثالثة -3عامالطب

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالسيطرة البايولوجيةصباحيالثانية -2التقنيات االحيائيةالعلوم

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالحريات والديقراطيةصباحياألولى -1الرياضياتالعلوم

صفحة ٢٧ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاللغة االنكليزية٣صباحيالثالثة -3الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءفيزياء حديثهصباحيالثانية -2الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءلغة عربيةصباحياألولى -1جيولوجيالعلوم

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءطرق بحثصباحيالثالثة -3جيولوجيالعلوم

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحقوق انسانصباحياألولى -1علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحقوق انسانمسائياألولى -1علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءمنهج بحثصباحيالثالثة -3علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءمنهج بحثمسائيالثالثة -3علوم الحياةالعلوم

27/07/202109:0011:00الثالثاءعلوم القرانصباحياألولى -1العقيدةالعلوم اإلسالمية

27/07/202109:0011:00الثالثاءالبالغةصباحيالثانية -2العقيدةالعلوم اإلسالمية

27/07/202109:0011:00الثالثاءتفسير تحليليصباحيالثالثة -3العقيدةالعلوم اإلسالمية

27/07/202109:0011:00الثالثاءمنطقصباحياألولى -1الفقهالعلوم اإلسالمية

27/07/202109:0011:00الثالثاءمنطقمسائياألولى -1الفقهالعلوم اإلسالمية

27/07/202109:0011:00الثالثاءمنطقصباحيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية

27/07/202109:0011:00الثالثاءمنطقمسائيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية

27/07/202109:0011:00الثالثاءطرائق تدريسصباحيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية

27/07/202109:0011:00الثالثاءطرائق تدريسمسائيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية

27/07/202109:0011:00الثالثاءاصول فقهصباحيالرابعة -4الفقهالعلوم اإلسالمية

27/07/202109:0011:00الثالثاءاصول فقهمسائيالرابعة -4الفقهالعلوم اإلسالمية

27/07/202109:0011:00الثالثاءاحياء مجهرية Iصباحياألولى -1البيئةالعلوم التطبيقية

27/07/202109:0011:00الثالثاءاحياء مجهرية Iمسائياألولى -1البيئةالعلوم التطبيقية

27/07/202109:0011:00الثالثاءعلم المياه IIصباحيالثانية -2البيئةالعلوم التطبيقية

27/07/202109:0011:00الثالثاءعلم المياه IIمسائيالثانية -2البيئةالعلوم التطبيقية

27/07/202109:0011:00الثالثاءمعادالت تفاضليةصباحيالثانية -2الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

27/07/202109:0011:00الثالثاءمعادالت تفاضليةمسائيالثانية -2الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

27/07/202109:0011:00الثالثاءEصباحياألولى -1الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية

27/07/202109:0011:00الثالثاءالحاسبات IIIصباحيالثانية -2الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية

ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءعربيصباحياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءعربيمسائياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية

صفحة ٢٨ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءنظم سياسيةصباحيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءنظم سياسيةمسائيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءEngineering Drawingصباحياألولى -1الكهرباءالهندسة

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءFundamentals of Electronics IIصباحيالثانية -2الكهرباءالهندسة

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءComputer Networksصباحيالثالثة -3الكهرباءالهندسة

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءEnglish IVصباحيالرابعة -4الكهرباءالهندسة

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءEngineering Mechanicsصباحياألولى -1الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءChemical Industries IIصباحيالثانية -2الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءEnglish IIIصباحيالثالثة -3الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءIndustrial Safetyصباحيالرابعة -4الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاسس الهندسة الكهربائيةصباحياألولى -1الميكانيكالهندسة

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءمعادنصباحيالثانية -2الميكانيكالهندسة

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاللغة االنكليزية٣صباحيالثالثة -3الميكانيكالهندسة

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالجيولوجيا الهندسيةصباحياألولى -1هندسة السدود والموارد المائية الهندسة

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءتكنلوجيا الخرسانةصباحيالثانية -2هندسة السدود والموارد المائية الهندسة

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاالحصاء الهندسيصباحيالثالثة -3هندسة السدود والموارد المائية الهندسة

ظهرا 12:00صباحا 27/07/20219:00الثالثاءالرياضيات٢صباحياألولى -1أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 27/07/20219:00الثالثاءالرياضيات٢صباحيالثانية -2أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 27/07/20219:00الثالثاءمعالجة اإلشارات الرقمية٢صباحيالثالثة -3أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

27/07/202109:0012:00الثالثاءالهياكل المتقطعةصباحياألولى -1علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

27/07/202109:0012:00الثالثاءالهياكل المتقطعةمسائياألولى -1علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

27/07/202109:0012:00الثالثاءالهياكل المتقطعةصباحيالثانية -2علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

27/07/202109:0012:00الثالثاءالهياكل المتقطعةمسائيالثانية -2علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

27/07/202109:0012:00الثالثاءهندسة البرامجياتصباحيالثالثة -3علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

27/07/202109:0012:00الثالثاءهندسة البرامجياتمسائيالثالثة -3علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

27/07/202109:0012:00الثالثاءاللغة االنكليزية ٤صباحيالرابعة -4علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

27/07/202109:0012:00الثالثاءاللغة االنكليزية ٤مسائيالرابعة -4علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 27/07/20219:00الثالثاءهياكل متقطعهصباحياألولى -1نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 27/07/20219:00الثالثاءهياكل متقطعه(مقاصة)صباحيالثانية -2نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

صفحة ٢٩ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ظهرا 12:00صباحا 27/07/20219:00الثالثاءنظم ادارة المعلوماتصباحيالثالثة -3نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 27/07/20219:00الثالثاءانكليزيصباحيالرابعة -4نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءلغة عربية صباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةاالداب

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءالمهارات اللغوية ٢صباحياألولى -1اللغة العربيةالتربية / القائم

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءالمهارات اللغوية٢مسائياألولى -1اللغة العربيةالتربية / القائم

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءالنحو والصرفصباحياألولى -1علوم القرانالتربية / القائم

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءالنحو والصرفمسائياألولى -1علوم القرانالتربية / القائم

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءاالنكليزيصباحيالثالثة -3علوم القرانالتربية / القائم

ص 11:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءاصول التربية صباحياألولى -1التاريخ التربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءجغرافية القارات (العالم الجديد )صباحيالثانية -2التاريخ التربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءالمعجم العربي صباحياألولى -1اللغة العربية التربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءالمعجم العربي مسائياألولى -1اللغة العربية التربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 28/07/202108:30:00االربعاءعلم المنطقصباحياألولى -1علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 28/07/202108:30:00االربعاءعلم التفسيرصباحيالثانية -2علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات

28/07/2021912االربعاءحريات وديموقراطيةصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

28/07/2021912االربعاءحريات وديموقراطيةمسائيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

28/07/2021912االربعاءطرائق البحث الجغرافيصباحيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

28/07/2021912االربعاءطرائق البحث الجغرافيمسائيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

28/07/2021912االربعاءاالرشاد التربويصباحيالثانية -2اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

28/07/2021912االربعاءاالرشاد التربويمسائيالثانية -2اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

28/07/2021912االربعاءطرائق تدريسصباحيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

28/07/2021912االربعاءطرائق تدريسمسائيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

28/07/2021912االربعاءاللغة االنكليزيةصباحيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

28/07/2021912االربعاءاللغة االنكليزيةمسائيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءتصنيف نباتصباحيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءتصنيف نباتمسائيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءوقاية نبات صباحياألولى -1االقتصاد الزراعي الزراعة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءمجتمع ريفي صباحيالثانية -2االقتصاد الزراعي الزراعة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءكيمياء حيويةصباحيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

صفحة ٣٠ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءكيمياء حيويةمسائيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءمبادئ تربةصباحياألولى -1المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءمبادئ تربةمسائياألولى -1المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءري وبزلصباحيالثانية -2المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءري وبزلمسائيالثانية -2المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءامراض نباتصباحيالثالثة -3المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءامراض نباتمسائيالثالثة -3المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءادارة مراعيصباحيالرابعة -4المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءادارة مراعيمسائيالرابعة -4المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءالرياضياتصباحياألولى -1علوم التربة والموارد المائيةالزراعة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءوقاية نباتصباحيالثانية -2علوم التربة والموارد المائيةالزراعة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءملوحة التربةصباحيالثالثة -3علوم التربة والموارد المائيةالزراعة

12:00م9:00ص28/07/2021االربعاءبايو سيفتيصباحياألولى -1عامالطب

12:00م9:00ص28/07/2021االربعاءاجنةصباحيالثانية -2عامالطب

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءحاسباتصباحياألولى -1التقنيات االحيائيةالعلوم

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءتحليل عددي٢صباحيالثانية -2الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءتحليل دالي٢صباحيالرابعة -4الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءاشباه موصالت٢صباحيالثالثة -3الفيزياءالعلوم

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءبرمجة ٢صباحياألولى -1الكيمياءالعلوم

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءبرمجة ٢مسائياألولى -1الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءلغة انكليزيةصباحيالرابعة -4جيولوجيالعلوم

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءانكليزيصباحيالثانية -2علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءانكليزيمسائيالثانية -2علوم الحياةالعلوم

28/07/202109:0011:00االربعاءEصباحيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية

28/07/202109:0011:00االربعاءEمسائيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية

ص 11:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءتاريخ القانونصباحياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءتاريخ القانونمسائياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءاللغة االنكليزية٤صباحيالرابعة -4الميكانيكالهندسة

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00األربعاءمواد البناءصباحياألولى -1الهندسة المدنيةالهندسة

صفحة ٣١ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00األربعاءمهارات اإلدارة والقيادةصباحيالرابعة -4الهندسة المدنيةالهندسة

28/07/202109:0011:00االربعاءحقوقصباحياألولى -1طب االسنانطب االسنان

28/07/202109:0011:00االربعاءمادة سنيةصباحيالثانية -2طب االسنانطب االسنان

28/07/202109:0012:00االربعاءاللغة االنكليزية ٢صباحيالثانية -2علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

28/07/202109:0012:00االربعاءاللغة االنكليزية ٢مسائيالثانية -2علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 28/07/20219:00االربعاءانكليزيصباحيالثانية -2نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسديمقراطية صباحياألولى -1االعالم إذاعة وتلفزيون االداب

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسديمقراطية مسائياألولى -1االعالم إذاعة وتلفزيون االداب

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسلغة انكليزية صباحيالثانية -2االعالم إذاعة وتلفزيون االداب

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسلغة انكليزية مسائيالثانية -2االعالم إذاعة وتلفزيون االداب

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسديمقراطية صباحياألولى -1االعالم صحافة االداب

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسديمقراطية مسائياألولى -1االعالم صحافة االداب

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسلغة انكليزية صباحيالثانية -2االعالم صحافة االداب

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسلغة انكليزية مسائيالثانية -2االعالم صحافة االداب

12:00ظهراً 9:00صباحاً 29/07/2021الخميستاريخ الحضارات صباحياألولى -1التاريخاالداب

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسجغرافية أفريقيا صباحياألولى -1الجغرافية االداب

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسجغرافية أفريقيا مسائياألولى -1الجغرافية االداب

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسلغة فرنسية صباحياألولى -1اللغة االنكليزيةاالداب

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسلغة فرنسية مسائياألولى -1اللغة االنكليزيةاالداب

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالصرفصباحياألولى -1اللغة العربية االداب

ص 09:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسهيدوايصباحياألولى -1علم االجتماعاالداب

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسهيدوايمسائياألولى -1علم االجتماعاالداب

م 01:00:00ص 29/07/202110:00:00الخميسالحاسوب ٢صباحي األولى -1المحاسبة االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 29/07/202110:00:00الخميسالحاسوب ٢مسائياألولى -1المحاسبة االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 29/07/202110:00:00الخميسرياضيات عامة٢صباحي الثانية -2المحاسبة االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 29/07/202110:00:00الخميسرياضيات عامة٢مسائيالثانية -2المحاسبة االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 29/07/202110:00:00الخميساللغة االنكليزيةصباحي الرابعة -4المحاسبة االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 29/07/202110:00:00الخميساللغة االنكليزيةمسائيالرابعة -4المحاسبة االدارة واالقتصاد

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسعلم النفس العامصباحياألولى -1اللغة العربيةالتربية / القائم

صفحة ٣٢ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسعلم النفس العاممسائياألولى -1اللغة العربيةالتربية / القائم

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسمدخل الى الفقهصباحياألولى -1علوم القرانالتربية / القائم

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسمدخل الى الفقهمسائياألولى -1علوم القرانالتربية / القائم

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساالعجاز القرانيصباحيالثالثة -3علوم القرانالتربية / القائم

ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسمنهج البحث التاريخيصباحياألولى -1التاريخالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالتربية االسالمية صباحياألولى -1اللغة العربيةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالتربية االسالمية مسائياألولى -1اللغة العربية التربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالسباحةصباحياألولى -1/التربية البدنية وعلوم الرياضة

ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالسباحةمسائياألولى -1/التربية البدنية وعلوم الرياضة

ص 11:00:00ص 29/07/202108:30:00الخميسعرب قبل االسالمصباحياألولى -1التاريخالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 29/07/202108:30:00الخميسالدولة االمويةصباحيالثانية -2التاريخالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 29/07/202108:30:00الخميسحضارة عربية اسالمية (نظم)صباحيالثالثة -3التاريخالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 29/07/202108:30:00الخميسالديمقراطية صباحياألولى -1اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 29/07/202108:30:00الخميسالديمقراطية مسائياألولى -1اللغة العربية التربية للبنات

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسعلم النفس التربويصباحياألولى -1علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات

ً   29/07/20219الخميسالديمقراطيةصباحياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ً   29/07/20219الخميسالديمقراطيةمسائياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ً   29/07/20219الخميستاريخ اورباصباحيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ً   29/07/20219الخميستاريخ اوربامسائيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ً   29/07/20219الخميستاريخ التحديثصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ً   29/07/20219الخميستاريخ التحديثمسائيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

29/07/2021912الخميسجغرافية تنمية وتخطيطصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

29/07/2021912الخميسجغرافية تنمية وتخطيطمسائيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

29/07/2021912الخميسدراسات وتطبيقات حضريةصباحيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

29/07/2021912الخميسدراسات وتطبيقات حضريةمسائيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

29/07/2021912الخميسمناهج البحث العلميصباحيالثالثة -3العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية

29/07/2021912الخميسمناهج البحث العلميمسائيالثالثة -3العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية

29/07/2021912الخميسالنحوصباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية

29/07/2021912الخميسالنحومسائيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية

صفحة ٣٣ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسحاسبات ٢صباحياألولى -1الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسحاسبات ٢مسائياألولى -1الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسهندسة ٢صباحيالثانية -2الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسهندسة ٢مسائيالثانية -2الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالرياضياتصباحياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالرياضياتمسائياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالرياضياتصباحيالثانية -2الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالرياضياتمسائيالثانية -2الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميستطبيقات الحاسوب صباحيالثانية -2االقتصاد الزراعي الزراعة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسمبادئ المحاصيل الحقليةصباحياألولى -1االنتاج الحيوانيالزراعة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالحاسوبصباحيالثانية -2االنتاج الحيوانيالزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالحاسوب٤صباحيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسحاسوب٤مسائيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسانتاج فاكهة نفضيةصباحيالثالثة -3البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسانتاج فاكهة نفضيةمسائيالثالثة -3البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساقتصاد زراعيصباحياألولى -1المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساقتصاد زراعيمسائياألولى -1المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسحاسوبصباحيالثانية -2المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسحاسوبمسائيالثانية -2المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسمبادئ تربةصباحياألولى -1علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسمبادئ تربةمسائياألولى -1علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسحاسباتصباحيالثانية -2علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسحاسباتمسائيالثانية -2علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسجيولوجيصباحياألولى -1علوم التربة والموارد المائيةالزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالحاسوبصباحيالثانية -2علوم التربة والموارد المائيةالزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسمبادئ تربة صباحياألولى -1وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسحاسوب٤صباحيالثانية -2وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسادغال وطرق مكافحتها صباحيالثالثة -3وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسحشرات بساتين صباحيالرابعة -4وقاية النبات الزراعة

صفحة ٣٤ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

م 12:30:00ص 29/07/202109:30:00الخميسBiochemistry IIصباحيالثالثة -3-الصيدلة

12:00م9:00ص29/07/2021الخميساساسيات مصطلحات طبيةصباحياألولى -1عامالطب

12:00م9:00ص29/07/2021الخميسعيونصباحيالخامسة -5عامالطب

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسحاسبات٢صباحياألولى -1الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسنظرية البيانات٢صباحيالثالثة -3الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالكترونياتصباحيالثانية -2الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالكترونياتصباحيالثانية -2الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالفيزياء الطبيةصباحيالرابعة -4الفيزياءالعلوم

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسبرمجة ٣صباحيالثانية -2الكيمياءالعلوم

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسبرمجةمسائيالثانية -2الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساللغة االنكليزيةصباحيالرابعة -4الكيمياءالعلوم

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسحرياتصباحياألولى -1علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسحرياتمسائياألولى -1علوم الحياةالعلوم

29/07/202109:0011:00الخميسالسيرة النبويةصباحياألولى -1العقيدةالعلوم اإلسالمية

29/07/202109:0011:00الخميسمدخل قانونصباحياألولى -1الفقهالعلوم اإلسالمية

29/07/202109:0011:00الخميسمدخل قانونمسائياألولى -1الفقهالعلوم اإلسالمية

29/07/202109:0011:00الخميسعلم كالمصباحيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية

29/07/202109:0011:00الخميسعلم كالممسائيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية

29/07/202109:0011:00الخميساصول دعوة وخطابةصباحيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية

29/07/202109:0011:00الخميساصول دعوة وخطابةمسائيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية

29/07/202109:0011:00الخميس تخطيط واقتصاد بيئيصباحيالرابعة -4البيئةالعلوم التطبيقية

29/07/202109:0011:00الخميس تخطيط واقتصاد بيئيمسائيالرابعة -4البيئةالعلوم التطبيقية

29/07/202109:0011:00الخميس االحصاءصباحياألولى -1الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية

ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00االثنينانكليزيصباحياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسانكليزيمسائياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسانكليزيصباحيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسانكليزيمسائيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسComputer Programmingصباحيالثانية -2الكهرباءالهندسة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسEnglish IIIصباحيالثالثة -3الكهرباءالهندسة

صفحة ٣٥ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسCalculus IIصباحياألولى -1الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسEngineering Materialsصباحيالثانية -2الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميس Engineering Economyصباحيالثالثة -3الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسSenior Design Project IIصباحيالرابعة -4الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسعلوم حاسباتصباحياألولى -1الميكانيكالهندسة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساقتصاد هندسيصباحيالثالثة -3الميكانيكالهندسة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميس الرسم الهندسيصباحياألولى -1هندسة السدود والموارد المائية الهندسة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميس مقاومة الموادصباحيالثانية -2هندسة السدود والموارد المائية الهندسة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميس تصاميم الخرسانة المسلحةصباحيالثالثة -3هندسة السدود والموارد المائية الهندسة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميس تصاميم الخرسانة المسلحة للمنشات الهيدروليكيةصباحيالرابعة -4هندسة السدود والموارد المائية الهندسة

29/07/202109:0011:00الخميسحرياتصباحيالثانية -2طب االسنانطب االسنان

29/07/202109:0011:00الخميسادويةصباحيالثالثة -3طب االسنانطب االسنان

ظهرا 12:00صباحا 29/07/20219:00الخميساللغة العربيةصباحياألولى -1أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 29/07/20219:00الخميساللغة االنكليزيةصباحيالثانية -2أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

29/07/202109:0012:00الخميساللغة العربيةصباحياألولى -1علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

29/07/202109:0012:00الخميساللغة العربيةمسائياألولى -1علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

29/07/202109:0012:00الخميسبرمجة االلعابصباحيالثانية -2علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

29/07/202109:0012:00الخميسبرمجة االلعابمسائيالثانية -2علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

29/07/202109:0012:00الخميسامنية الحاسبةصباحيالرابعة -4علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

29/07/202109:0012:00الخميسامنية الحاسبةمسائيالرابعة -4علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 29/07/20219:00الخميساللغة العربيةصباحياألولى -1نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 29/07/20219:00الخميستصميم صفحات االنترنيتصباحيالثانية -2نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 29/07/20219:00الخميسهندسة البرامجياتصباحيالثالثة -3نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 29/07/20219:00الخميستجارة الكترونيهصباحيالرابعة -4نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

12:00ظهراً 9:00صباحاً 31/07/2021السبتانكليزيصباحياألولى -1التاريخاالداب

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتالحاسوبصباحياألولى -1اللغة العربية االداب

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبتاحصاء الدارة االعمالصباحي األولى -1ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبتاحصاء الدارة االعمالمسائياألولى -1ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبت تطبيقات حاسوب ٢صباحي الثانية -2ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

صفحة ٣٦ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبت تطبيقات حاسوب ٢مسائيالثانية -2ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبتاللغة االنكليزيةصباحي الثالثة -3ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبتاللغة االنكليزيةمسائيالثالثة -3ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبتادارة التفاوضصباحي الرابعة -4ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبتادارة التفاوضمسائيالرابعة -4ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبتمبادئ المحاسبةصباحي األولى -1االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبتمبادئ المحاسبةمسائياألولى -1االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبتاالحصاء االقتصادي ٢صباحي الثانية -2االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبتالسياسة الماليةصباحي الثالثة -3االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبتالسياسة الماليةمسائيالثالثة -3االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبتمؤسسات التمويلصباحي الرابعة -4االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبتمؤسسات التمويلمسائيالرابعة -4االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبتمبادئ المحاسبةصباحي األولى -1اإلدارة العامة االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 31/07/202110:00:00السبترياضيات لإلدارة صباحي الثانية -2اإلدارة العامة االدارة واالقتصاد

ص 11:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتاصول التربية مسائياألولى -1اللغة العربية التربية االساسية - حديثة

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتعلم النفسصباحياألولى -1الجغرافيةالتربية للبنات

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتالديمقراطية والحريات العامةصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للبنات

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتجغرافية التربةصباحيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للبنات

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتجغرافية اجتماعيةصباحيالرابعة -4الجغرافيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 31/07/202108:30:00السبتمهارات لغويةصباحياألولى -1اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 31/07/202108:30:00السبتمهارات لغوية مسائياألولى -1اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 31/07/202108:30:00السبتالبالغة والتطبيق /٤صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 31/07/202108:30:00السبتالبالغة والتطبيق / ٤مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 31/07/202108:30:00السبتاالدب االندلسي /٢صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 31/07/202108:30:00السبتاالدب االندلسي /٢مسائيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 31/07/202108:30:00السبتاالدب المقارن صباحيالرابعة -4اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:30:00ص 31/07/202108:30:00السبتاللغة االنكليزيةصباحياألولى -1علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 31/07/202108:30:00السبتاللغة االنكليزيةمسائياألولى -1علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 31/07/202108:30:00السبتاللغة االنكليزيةصباحيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للبنات

صفحة ٣٧ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 11:30:00ص 31/07/202108:30:00السبتاللغة االنكليزيةمسائيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 31/07/202108:30:00السبتالفقه اإلسالمي صباحياألولى -1علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتعلم المنطقصباحياألولى -1علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 31/07/202108:30:00السبتالنحو والصرف صباحيالثانية -2علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 31/07/202108:30:00السبتفقه المعامالتصباحيالثالثة -3علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات

31/07/2021912السبتاالستشعار عن بعدصباحياألولى -1الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

31/07/2021912السبتاالستشعار عن بعدمسائياألولى -1الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

31/07/2021912السبتعلم النفس العامصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية

31/07/2021912السبتعلم النفس العاممسائياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية

31/07/2021912السبتمقدمة في طرائق التدريسصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية

31/07/2021912السبتمقدمة في طرائق التدريسمسائيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية

31/07/2021912الســبت البالغةصباحياألولى -1اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

31/07/2021912الســبت البالغةمسائياألولى -1اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

31/07/2021912الســبت فقه اللغةصباحيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

31/07/2021912الســبت فقه اللغةمسائيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتكيمياء حيويةصباحياألولى -1المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتكيمياء حيويةمسائياألولى -1المحاصيل الحقليةالزراعة

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتكيمياء تحليلية صباحيالثانية -2وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتتقانات احيائية صباحيالثالثة -3وقاية النبات الزراعة

12:00م9:00ص31/07/2021السبتاللغة العربية  اللغة االنكليزيةصباحياألولى -1عامالطب

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتاحصاء حياتيصباحياألولى -1التقنيات االحيائيةالعلوم

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتتفاضل وتكامل متقدم٢صباحيالثانية -2الرياضياتالعلوم

م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتالكيمياء العضوية ١صباحياألولى -1الكيمياءالعلوم

م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتالكيمياء العضوية ١مسائياألولى -1الكيمياءالعلوم

م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتاحياء مجهرية صناعيةصباحيالرابعة -4علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتArabic Languageصباحياألولى -1الكهرباءالهندسة

م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتDigital Techniques Iصباحيالثانية -2الكهرباءالهندسة

م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتEngineering Numerical Methodsصباحيالثالثة -3الكهرباءالهندسة

م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتEngineering Project IIصباحيالرابعة -4الكهرباءالهندسة

صفحة ٣٨ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتArabic Languageصباحياألولى -1الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة

م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبترسم هندسيصباحياألولى -1الميكانيكالهندسة

م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتمشروع تخرج٢صباحيالرابعة -4الميكانيكالهندسة

م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتالرسم الهندسيصباحياألولى -1الهندسة المدنيةالهندسة

م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتعلوم الحاسوبصباحياألولى -1هندسة السدود والموارد المائية الهندسة

ظهرا 12:00صباحا 31/07/20219:00السبتالتصميم المنطقي٢صباحياألولى -1أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 31/07/20219:00السبتتحليل عدديصباحيالثانية -2أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

31/07/202109:0012:00السبتالمعالجات المايكرويةصباحياألولى -1علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

31/07/202109:0012:00السبتالمعالجات المايكرويةمسائياألولى -1علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 31/07/20219:00السبترياضيات٢صباحياألولى -1نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدحاسبات صباحياألولى -1االعالم إذاعة وتلفزيون االداب

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدحاسبات مسائياألولى -1االعالم إذاعة وتلفزيون االداب

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدحاسبات صباحياألولى -1االعالم صحافة االداب

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدحاسبات مسائياألولى -1االعالم صحافة االداب

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدتأريخ العراق صباحياألولى -1الجغرافية االداب

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدتأريخ العراق مسائياألولى -1الجغرافية االداب

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدحريات صباحياألولى -1اللغة االنكليزيةاالداب

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدحريات مسائياألولى -1اللغة االنكليزيةاالداب

ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالشرق االدنى القديمصباحياألولى -1التاريخ التربية االساسية - حديثة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدأوروباصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 01/08/202108:30:00االحدحرية وديمقراطيةصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 01/08/202108:30:00االحدحرية وديمقراطيةمسائياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

01/08/2021912االحد لغة انكليزيةصباحياألولى -1العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية

01/08/2021912االحد لغة انكليزيةمسائياألولى -1العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية

01/08/2021912االحدعلوم الحديثصباحياألولى -1علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

01/08/2021912االحدعلوم الحديثمسائياألولى -1علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

01/08/2021912االحدعلوم قرآنصباحيالثانية -2علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

01/08/2021912االحدعلوم قرآنمسائيالثانية -2علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

01/08/2021912االحدإنكليزيصباحيالرابعة -4علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

صفحة ٣٩ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحداسسس الرياضيات ٢صباحياألولى -1الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحداسس الرياضيات ٢مسائياألولى -1الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدمغناطيسية صباحياألولى -1الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدمغناطيسية مسائياألولى -1الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدفيزياء الجوصباحيالثانية -2الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدفيزياء الجومسائيالثانية -2الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالكتروداينمك صباحيالرابعة -4الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالكتروداينمك مسائيالرابعة -4الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدعلم االحياءصباحياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدعلم االحياءمسائياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالكيمياء التحليليةصباحيالثانية -2الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالكيمياء التحليليةمسائيالثانية -2الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدعلم النباتصباحياألولى -1علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدعلم النباتمسائياألولى -1علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:30:00ص 01/08/202109:30:00االحدComputer Sciencesصباحياألولى -1-الصيدلة

م 12:30:00ص 01/08/202109:30:00االحدComputer Sciencesصباحيالثانية -2-الصيدلة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالحاسباتصباحيالثانية -2التقنيات االحيائيةالعلوم

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالتفاضل والتكامل٢صباحياألولى -1الرياضياتالعلوم

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحداللغة العربيةصباحياألولى -1علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحداللغة العربيةمسائياألولى -1علوم الحياةالعلوم

01/08/202109:0011:00االحد النحو صباحياألولى -1التفسيرالعلوم اإلسالمية

01/08/202109:0011:00االحد نحو وصرفصباحياألولى -1الحديثالعلوم اإلسالمية

01/08/202109:0011:00االحد اسباب ورود الحديثصباحيالرابعة -4الحديثالعلوم اإلسالمية

01/08/202109:0011:00االحد علوم الحديثصباحياألولى -1العقيدةالعلوم اإلسالمية

01/08/202109:0011:00االحد حفظ القرآنصباحياألولى -1الفقهالعلوم اإلسالمية

01/08/202109:0011:00االحد حفظ القرآنمسائياألولى -1الفقهالعلوم اإلسالمية

01/08/202109:0011:00االحد كيمياء عضويةصباحياألولى -1البيئةالعلوم التطبيقية

01/08/202109:0011:00االحد كيمياء عضويةمسائياألولى -1البيئةالعلوم التطبيقية

01/08/202109:0011:00االحدادارة ومعالجة مخلفات صلبة IIصباحيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية

صفحة ٤٠ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

01/08/202109:0011:00االحدادارة ومعالجة مخلفات صلبة IIمسائيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية

01/08/202109:0011:00األحدكيمياء عضويةصباحياألولى -1الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

01/08/202109:0011:00األحدكيمياء عضويةمسائياألولى -1الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدتاريخ العالقاتصباحياألولى -1العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالعراق المعاصرصباحيالثانية -2العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحداسيا وافريقياصباحيالثالثة -3العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالفكر االسالمي صباحيالرابعة -4العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

01/08/202109:0011:00االحدحاسباتصباحياألولى -1طب االسنانطب االسنان

12:00ظهراً 9:00صباحاً 02/08/2021االثنينديمقراطيةصباحياألولى -1التاريخاالداب

ص 11:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينعلم النفس النموصباحياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينعلم النفس النمومسائياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 02/08/202108:30:00االثنينرياضياتصباحياألولى -1الكيمياءالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 02/08/202108:30:00االثنينرياضياتمسائياألولى -1الكيمياءالتربية للبنات

02/08/2021912االثنين برامجيات ونظم حاسوبصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

02/08/2021912االثنين برامجيات ونظم حاسوبمسائيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

02/08/2021912االثنين االرشاد والصحة النفسيةصباحيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

02/08/2021912االثنين االرشاد والصحة النفسيةمسائيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

02/08/2021912االثنينعلم النفس التربويصباحيالثانية -2العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية

02/08/2021912االثنينعلم النفس التربويمسائيالثانية -2العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية

02/08/2021912 االثــــنين علم نفس النموصباحياألولى -1اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

02/08/2021912 االثــــنين علم نفس النمومسائياألولى -1اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

02/08/2021912االثــــنيناللغة انكليزيةصباحيالثانية -2اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

02/08/2021912االثــــنيناللغة انكليزيةمسائيالثانية -2اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

02/08/2021912االثــــنينعلم لغةصباحيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

02/08/2021912االثــــنينعلم لغةمسائيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينكيمياء حياتية صباحيالثانية -2علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينكيمياء حياتيةمسائيالثانية -2علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:30:00ص 02/08/202109:30:00االثنينEnglish Language IIIصباحيالثالثة -3-الصيدلة

12:00م9:00ص02/08/2021االثنينحقوق انسانصباحياألولى -1عامالطب

صفحة ٤١ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

12:00م9:00ص02/08/2021االثنينطب عدليصباحيالرابعة -4عامالطب

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينحاسبات متقدم٢صباحيالثانية -2الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينتحليل عقدي٢صباحيالرابعة -4الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينحريه وديمقراطيهصباحياألولى -1الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنيننمذجه ومحاكاةصباحيالثالثة -3الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنيناللغة العربيةصباحياألولى -1الكيمياءالعلوم

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنيناللغة العربيةمسائياألولى -1الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينمنهج بحثصباحيالثالثة -3الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينمنهج بحثمسائيالثالثة -3الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينفيزياء-٢صباحيالثانية -2جيولوجيالعلوم

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينجيوكيمياء استكشافيةصباحيالرابعة -4جيولوجيالعلوم

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينحاسبات ٢صباحيالثانية -2علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينحاسبات ٢مسائيالثانية -2علوم الحياةالعلوم

ص 11:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينحاسوبصباحياألولى -1العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينالقانون الدولي العامصباحيالثانية -2العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينعالقات اقتصادية دولية صباحيالثالثة -3العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنيناالنكليزيصباحيالرابعة -4العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية

ظهرا 12:00صباحا 02/08/20219:00االثنينالرياضيات المتقطعةصباحياألولى -1أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ص 11:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاللغة العربيةصباحياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاللغة العربيةمسائياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءديمقراطيةصباحيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 03/08/202109:11:00الثالثاءديمقراطيةمسائيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 03/08/202109:11:00الثالثاءاللغة العربيةصباحيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاللغة العربيةمسائيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءأسترالياصباحياألولى -1الجغرافيةالتربية للبنات

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءلغة إنجليزيةصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للبنات

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءجغرافية أمريكا الجنوبيةصباحيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 03/08/202108:30:00الثالثاءرياضيات(مقاصه)صباحيالثانية -2الكيمياءالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 03/08/202108:30:00الثالثاءرياضيات(مقاصه)صباحيالثانية -2الكيمياءالتربية للبنات

صفحة ٤٢ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 11:30:00ص 03/08/202108:30:00الثالثاءصوتصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 03/08/202108:30:00الثالثاءصوتمسائياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 03/08/202108:00:00الثالثاءشعرصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 03/08/202108:00:00الثالثاءشعرمسائيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 03/08/202108:00:00الثالثاءشعرصباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 03/08/202108:30:00الثالثاءشعرمسائيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 03/08/202108:30:00الثالثاءعلم اللغةصباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 03/08/202108:30:00الثالثاءعلم اللغةمسائيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 03/08/202108:30:00الثالثاءحرياتصباحياألولى -1علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 03/08/202108:30:00الثالثاءحرياتمسائياألولى -1علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 03/08/202108:30:00الثالثاءال فقريات ٢صباحيالثانية -2علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 03/08/202108:30:00الثالثاءال فقريات ٢مسائيالثانية -2علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 03/08/202108:30:00الثالثاءتصنيف نباتصباحيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 03/08/202108:30:00الثالثاءتصنيف نباتمسائيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 03/08/202108:30:00الثالثاءاختياريصباحيالرابعة -4علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 03/08/202108:30:00الثالثاءاختياريمسائيالرابعة -4علوم الحياةالتربية للبنات

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءالحاسوبصباحياألولى -1علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات

03/08/2021912الثالثاءتربية بيئيةصباحياألولى -1العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية

03/08/2021912الثالثاءتربية بيئيةمسائياألولى -1العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية

03/08/2021912الثالثاءالحاسوبصباحياألولى -1علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

03/08/2021912الثالثاءالحاسوبمسائياألولى -1علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

03/08/2021912الثالثاءاعجازصباحيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

03/08/2021912الثالثاءاعجازمسائيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءجبر خطي ٢صباحياألولى -1الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءجبر خطي ٢مسائياألولى -1الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 11:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاللغة االنجليزية صباحياألولى -1الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 11:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاللغة االنجليزية مسائياألولى -1الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءفيزياء صحيةصباحيالثانية -2الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءفيزياء صحيةمسائيالثانية -2الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

صفحة ٤٣ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءمؤكانيك احصائيصباحيالثالثة -3الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءميكانيك احصائيمسائيالثالثة -3الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءتقنية النانوصباحيالرابعة -4الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءتقنية النانومسائيالرابعة -4الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاللغة االنكليزيةصباحياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاللغة االنكليزيةمسائياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءكيمياء عضويةصباحياألولى -1علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءكيمياء عضويةمسائياألولى -1علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:30:00ص 03/08/202109:30:00الثالثاءHuman Anatomyصباحياألولى -1-الصيدلة

م 12:30:00ص 03/08/202109:30:00الثالثاءArabic Languageصباحيالثانية -2-الصيدلة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءحرية و ديمقراطيةصباحيالثانية -2التقنيات االحيائيةالعلوم

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءالفيزياء٢صباحياألولى -1الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءالفيزياء النووية ٢صباحيالرابعة -4الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءكيمياء المذيبات الالمائيةصباحيالرابعة -4الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءفيزياء-٢صباحياألولى -1جيولوجيالعلوم

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءميكانيك صخورصباحيالثالثة -3جيولوجيالعلوم

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءوراثة عامصباحيالثالثة -3علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءوراثة عاممسائيالثالثة -3علوم الحياةالعلوم

03/08/202109:0011:00الثالثاءالصرف صباحياألولى -1التفسيرالعلوم اإلسالمية

03/08/202109:0011:00الثالثاءمبادى علم الرجالصباحياألولى -1الحديثالعلوم اإلسالمية

03/08/202109:0011:00الثالثاءفقه الحديثصباحيالرابعة -4الحديثالعلوم اإلسالمية

03/08/202109:0011:00الثالثاءتحليالت مرضية IIصباحيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية

03/08/202109:0011:00الثالثاءتحليالت مرضية IIمسائيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية

03/08/202109:0011:00الثالثاءعلوم الحياة IIصباحياألولى -1الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

03/08/202109:0011:00الثالثاءعلوم الحياة IIمسائياألولى -1الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

ص 11:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاالنكليزيصباحياألولى -1العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءحكومات محلية صباحيالثانية -2العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاالنكليزيصباحيالثالثة -3العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءنظم اقليميةصباحيالرابعة -4العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية

صفحة ٤٤ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

03/08/202109:0011:00الثالثاءطب اسنان االطفالصباحيالخامسة -5طب االسنانطب االسنان

ص 11:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالتربية االسالمية ٢صباحياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالتربية االسالمية ٢مسائياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ً   04/08/20219االربعاءالجغرافيةصباحياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ً   04/08/20219االربعاءالجغرافيةمسائياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

04/08/2021912االربعاءعلم النفس التربويصباحياألولى -1الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

04/08/2021912االربعاءعلم النفس التربويمسائياألولى -1الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

04/08/2021912االربعـــاءاالدارة التربويةصباحيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

04/08/2021912االربعـــاءاالدارة التربويةمسائيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

04/08/2021912األربعاءإنكليزيصباحيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

04/08/2021912األربعاءإنكليزيمسائيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

ص 11:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءبرمجةصباحيالثانية -2الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 11:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءبرمجةمسائيالثانية -2الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءاحصاء حياتيصباحيالثانية -2علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءاحصاء حياتيمسائيالثانية -2علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

12:00م9:00ص04/08/2021االربعاءجراحةصباحيالثالثة -3عامالطب

12:00م9:00ص04/08/2021االربعاءنفسيةصباحيالخامسة -5عامالطب

ص 11:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءسالمة و امن حيويصباحياألولى -1التقنيات االحيائيةالعلوم

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالكيمياء العامهصباحياألولى -1الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءبصريات٢صباحيالثالثة -3الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءتطبيقات الكيمياء الصناعيةصباحيالثالثة -3الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءتطبيقات الكيمياء الصناعيةمسائيالثالثة -3الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءهيدرولوجيصباحيالثانية -2جيولوجيالعلوم

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءانكليزيصباحيالرابعة -4علوم الحياةالعلوم

ص 11:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءحقوق االنسانصباحياألولى -1العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءاالنكليزيصباحيالثانية -2العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءنظم امريكا واورباصباحيالرابعة -4العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

م 01:00:00ص 05/08/202110:00:00الخميسمبادئ حاسوب ٢صباحي األولى -1ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 05/08/202110:00:00الخميسمبادئ حاسوب ٢مسائياألولى -1ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

صفحة ٤٥ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

م 01:00:00ص 05/08/202110:00:00الخميس اللغة االنكليزية صباحي الثانية -2ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 05/08/202110:00:00الخميس اللغة االنكليزية مسائيالثانية -2ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 05/08/202110:00:00الخميس بحوث العملياتصباحي الثالثة -3ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 05/08/202110:00:00الخميس بحوث العملياتمسائيالثالثة -3ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 05/08/202110:00:00الخميساللغة االنكليزيةصباحي الرابعة -4ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 05/08/202110:00:00الخميساللغة االنكليزيةمسائيالرابعة -4ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

ص 11:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسعلم النبات العامصباحياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسعلم النبات العاممسائياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميساحصاء تربويصباحيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميساحصاء تربويمسائيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسحشراتصباحيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسعضوية ٢صباحيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسفيزياء الفلكصباحيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسحشراتمسائيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسعضوية ٢مسائيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 05/08/202108:30:00الخميسحاسباتصباحياألولى -1التاريخالتربية للبنات

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسحاسوبصباحياألولى -1الجغرافيةالتربية للبنات

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميستقنيات حديثةصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 05/08/202108:30:00الخميساحياء عامهصباحياألولى -1الكيمياءالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 05/08/202108:30:00الخميساحياء عامهمسائياألولى -1الكيمياءالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 05/08/202108:30:00الخميسكتابة انشاءصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 05/08/202108:00:00الخميسكتابة انشاءمسائياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 05/08/202108:00:00الخميسنحوصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 05/08/202108:00:00الخميسنحومسائيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 05/08/202108:30:00الخميساختباراتصباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 05/08/202108:30:00الخميساختباراتمسائيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 05/08/202108:30:00الخميسالبالغة والتطبيق /٢صباحياألولى -1اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 05/08/202108:30:00الخميسالبالغة والتطبيق /٢مسائياألولى -1اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 05/08/202108:30:00الخميستحليل النص القرآن /٢صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات

صفحة ٤٦ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 11:00:00ص 05/08/202108:30:00الخميستحليل النص القرآني /٢ مسائيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 05/08/202108:30:00الخميسفقه اللغة /٢صباحيالرابعة -4اللغة العربية التربية للبنات

ً   05/08/20219الخميسمنهج البحثصباحيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ً   05/08/20219الخميسمنهج البحثمسائيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

05/08/2021912الخميسمدخل الى الفقهصباحياألولى -1علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

05/08/2021912الخميسمدخل الى الفقهمسائياألولى -1علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسجبر خطيصباحياألولى -1الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسجبر خطيمسائياألولى -1الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسجبر خطيصباحيالثانية -2الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسجبر خطيمسائيالثانية -2الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسميكانيك كميصباحيالثالثة -3الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسميكانيك كميمسائيالثالثة -3الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسحاسباتصباحياألولى -1علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسحاسباتمسائياألولى -1علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:30:00ص 05/08/202109:30:00الخميسMedical Physicsصباحياألولى -1-الصيدلة

م 12:30:00ص 05/08/202109:30:00الخميسEnglish Language IVصباحيالرابعة -4-الصيدلة

12:00م9:00ص05/08/2021الخميسأمراضصباحيالرابعة -4عامالطب

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميساللغة االنكليزية١صباحياألولى -1الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسجسيمات اوليهصباحيالرابعة -4الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميساللغة االنكليزيةصباحيالثانية -2الكيمياءالعلوم

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميساللغة االنكليزيةمسائيالثانية -2الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسحريلتصباحياألولى -1جيولوجيالعلوم

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسلغة انكليزبةصباحيالثالثة -3جيولوجيالعلوم

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسحاسباتصباحياألولى -1علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسحاسباتمسائياألولى -1علوم الحياةالعلوم

05/08/202109:0011:00الخميسأسس التربيةصباحياألولى -1التفسيرالعلوم اإلسالمية

05/08/202109:0011:00الخميسالنحو صباحيالثانية -2التفسيرالعلوم اإلسالمية

05/08/202109:0011:00الخميسالنحو صباحيالثالثة -3التفسيرالعلوم اإلسالمية

05/08/202109:0011:00الخميسفقه العباداتصباحياألولى -1الحديثالعلوم اإلسالمية

صفحة ٤٧ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

05/08/202109:0011:00الخميسنحو  صباحيالثانية -2الحديثالعلوم اإلسالمية

05/08/202109:0011:00الخميسأديانصباحيالثالثة -3الحديثالعلوم اإلسالمية

05/08/202109:0011:00الخميساخالقيات المهنةصباحيالرابعة -4الحديثالعلوم اإلسالمية

05/08/202109:0011:00الخميسكهربائية ومغناطيسيةصباحياألولى -1الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

05/08/202109:0011:00الخميسكهربائية ومغناطيسيةمسائياألولى -1الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

ص 11:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسمباديء االقتصادصباحياألولى -1العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسنظم سياسية عربيةصباحيالثانية -2العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

05/08/202109:0011:00الخميسانكليزيصباحياألولى -1طب االسنانطب االسنان

م 01:00:00ص 07/08/202110:00:00السبتالقراءات االقتصادسة ٢صباحي األولى -1االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 07/08/202110:00:00السبتالقراءات االقتصادسة ٢مسائياألولى -1االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 07/08/202110:00:00السبتالفكر االقتصاديصباحي الثانية -2االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 07/08/202110:00:00السبتالسياسة الزراعيةصباحي الثالثة -3االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 07/08/202110:00:00السبتالسياسة الزراعيةمسائيالثالثة -3االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 07/08/202110:00:00السبتاقتصاديات الطاقةصباحي الرابعة -4االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 07/08/202110:00:00السبتاقتصاديات الطاقةمسائيالرابعة -4االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 07/08/202110:00:00السبترياضيات لإلدارة صباحي األولى -1اإلدارة العامة االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 07/08/202110:00:00السبتحاسوب Excel 2صباحي الثانية -2اإلدارة العامة االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 07/08/202110:00:00السبتحقوق انسانصباحي األولى -1المحاسبة االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 07/08/202110:00:00السبتحقوق انسانمسائياألولى -1المحاسبة االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 07/08/202110:00:00السبتحقوق انسانصباحي الثانية -2المحاسبة االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 07/08/202110:00:00السبتحقوق انسانمسائيالثانية -2المحاسبة االدارة واالقتصاد

ص 11:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتالسالمة واالمن المختبريمسائياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتقياس وتقويمصباحيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتقياس وتقويممسائيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتالسالمة واالمن المختبريصباحياألولى -1العلوم العامة التربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 07/08/202108:30:00السبتديمقراطيةصباحياألولى -1التاريخالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 07/08/202108:30:00السبتجغرافية الوطن العربيصباحيالثانية -2التاريخالتربية للبنات

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتتاريخ العراق والوطن العربي القديمصباحياألولى -1الجغرافيةالتربية للبنات

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتإدارة تربويةصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للبنات

صفحة ٤٨ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتإرشاد تربويصباحيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 07/08/202108:30:00السبتاللغة االنكليزية صباحياألولى -1اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 07/08/202108:30:00السبتاللغة االنكليزية مسائياألولى -1اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 07/08/202108:30:00السبتعلوم القرآن والحديث الشريف صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 07/08/202108:30:00السبتعلوم القرآن والحديث الشريفمسائيالثانية -2اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 07/08/202108:30:00السبتاللغة االنكليزية صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 07/08/202108:30:00السبتاللغة االنكليزية مسائيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 07/08/202108:30:00السبتعلم الداللة صباحيالرابعة -4اللغة العربية التربية للبنات

ص 11:30:00ص 07/08/202108:30:00السبتكيمياء عضويةصباحياألولى -1علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 07/08/202108:30:00السبتالكيمياء العضويةمسائياألولى -1علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 07/08/202108:30:00السبتفسلجة حيوانصباحيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للبنات

ص 11:30:00ص 07/08/202108:30:00السبتفسلجة حيوانمسائيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للبنات

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتالفقه اإلسالمي صباحياألولى -1علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات

ً   07/08/20219السبتعرب قبل االسالمصباحياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ً   07/08/20219السبتعرب قبل االسالممسائياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ً   07/08/20219السبتتاريخ االندلسصباحيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ً   07/08/20219السبتتاريخ االندلسمسائيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ً   07/08/20219السبتتاريخ اسياصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ً   07/08/20219السبتتاريخ اسيامسائيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

07/08/2021912السبتاللغة االنكليزيةصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

07/08/2021912السبتاللغة االنكليزيةمسائيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

07/08/2021912السبـــتالعروضصباحيالثانية -2اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

07/08/2021912السبـــتالعروضمسائيالثانية -2اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

07/08/2021912السبـــتتحليل نصصباحيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

07/08/2021912السبـــتتحليل نصمسائيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية

07/08/2021912السبتفقهصباحيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

07/08/2021912السبتفقهمسائيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

12:00م9:00ص07/08/2021السبتانسجةصباحيالثانية -2عامالطب

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتاللغة العربيةصباحياألولى -1التقنيات االحيائيةالعلوم

صفحة ٤٩ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتميكانيك٢صباحياألولى -1الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتعلم االرضصباحياألولى -1الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتعلم االرضمسائياألولى -1الكيمياءالعلوم

م 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتطفيلياتصباحيالثانية -2علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتطفيلياتمسائيالثانية -2علوم الحياةالعلوم

07/08/202109:0011:00السبتالتالوة والحفظصباحياألولى -1التفسيرالعلوم اإلسالمية

07/08/202109:0011:00السبتبالغة القرآن صباحيالثانية -2التفسيرالعلوم اإلسالمية

07/08/202109:0011:00السبتالعقائد صباحيالثالثة -3التفسيرالعلوم اإلسالمية

07/08/202109:0011:00السبتحقوقصباحياألولى -1الحديثالعلوم اإلسالمية

07/08/202109:0011:00السبتعقيدةصباحيالثانية -2الحديثالعلوم اإلسالمية

07/08/202109:0011:00السبتحفظ القرآنصباحيالثالثة -3الحديثالعلوم اإلسالمية

ص 11:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتمدخل القانونصباحياألولى -1العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

07/08/202109:0011:00السبتطب باطنيصباحيالرابعة -4طب االسنانطب االسنان

ص 11:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالسالمة واالمن المختبريصباحياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

ص 11:00:00ص 08/08/202109:00:00االحداصول تربيةمسائياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة

08/08/2021912االحدتعليم ثانوي وادارة تربويةصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

08/08/2021912االحدتعليم ثانوي وادارة تربويةمسائيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

08/08/2021912االحداقتصاديات التعليمصباحيالثالثة -3العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية

08/08/2021912االحداقتصاديات التعليممسائيالثالثة -3العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم اإلنسانية

08/08/2021912االحدمنطقصباحياألولى -1علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

08/08/2021912االحدمنطقمسائياألولى -1علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

08/08/2021912االحدأصول بحثصباحيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

08/08/2021912االحدأصول بحثمسائيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالقريات٢صباحيالثانية -2علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالفقريات٢مسائيالثانية -2علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:30:00ص 08/08/202109:30:00االحدCommunication Skillsصباحيالرابعة -4-الصيدلة

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحداسس الرياضيات٢صباحياألولى -1الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحداحصاء جيولوجيصباحياألولى -1جيولوجيالعلوم

م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحداحصاء حياتيصباحياألولى -1علوم الحياةالعلوم

صفحة ٥٠ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحداحصاء حياتيمسائياألولى -1علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدتلوث بيئيصباحيالثالثة -3علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدتلوث بيئيمسائيالثالثة -3علوم الحياةالعلوم

08/08/202109:0011:00االحدطرائق التدريس صباحيالثالثة -3التفسيرالعلوم اإلسالمية

08/08/202109:0011:00االحداصول البحث ومكتبةصباحياألولى -1الحديثالعلوم اإلسالمية

08/08/202109:0011:00االحدحفظ القران ١صباحيالثانية -2الحديثالعلوم اإلسالمية

08/08/202109:0011:00االحدنظم اسالميةصباحيالثالثة -3الحديثالعلوم اإلسالمية

08/08/202109:0011:00االحدفسلجةصباحيالثانية -2طب االسنانطب االسنان

م 01:00:00ص 09/08/202110:00:00االثنيناللغة العربيةصباحي األولى -1االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 09/08/202110:00:00االثنيناللغة العربيةمسائياألولى -1االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 09/08/202110:00:00االثنينSpssصباحي الثانية -2االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 09/08/202110:00:00االثنيناقتصاديات المعرفةصباحي الثالثة -3االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 09/08/202110:00:00االثنيناقتصاديات المعرفةمسائيالثالثة -3االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 09/08/202110:00:00االثنيناللغة االنكليزيةصباحي الرابعة -4االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 09/08/202110:00:00االثنيناللغة االنكليزيةمسائيالرابعة -4االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 09/08/202110:00:00االثنينحاسوب Word 2صباحي األولى -1اإلدارة العامة االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 09/08/202110:00:00االثنينالمحاسبة الحكوميةصباحي الثانية -2اإلدارة العامة االدارة واالقتصاد

ص 11:00:00ص 09/08/202108:30:00االثنينلغة انكليزيةصباحياألولى -1التاريخالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 09/08/202108:30:00االثنينحضارات العالم القديمصباحيالثانية -2التاريخالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 09/08/202108:30:00االثنينلغة انكليزيةصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للبنات

ص 11:00:00ص 09/08/202108:30:00االثنينالنحوصباحيالثالثة -3علوم القران والتربية االسالمية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 09/08/202108:30:00االثنينالنحو والصرف صباحياألولى -1علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 09/08/202108:30:00االثنينفقه العبادات صباحيالثانية -2علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات

ص 11:00:00ص 09/08/202108:30:00االثنيناساليب التفسير صباحيالرابعة -4علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات

ً   09/08/20219االثنينالحاسباتصباحياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ً   09/08/20219االثنينالحاسباتمسائياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ً   09/08/20219االثنينحضارات العالم القديمصباحيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ً   09/08/20219االثنينحضارات العالم القديممسائيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ً   09/08/20219االثنينفلسفة التاريخصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

صفحة ٥١ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

ً   09/08/20219االثنينفلسفة التاريخمسائيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية ظهرا 12صباحا

ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينمعادالت تفاضليةصباحيالثانية -2الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينمعادالت تفاضليةمسائيالثانية -2الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنيننظرية مجاميغ صباحيالثالثة -3الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنيننظرية مجاميع مسائيالثالثة -3الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

م 12:30:00ص 09/08/202109:30:00االثنينHuman Rightsصباحياألولى -1-الصيدلة

12:00م9:00ص09/08/2021االثنينجلديةصباحيالخامسة -5عامالطب

ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنيناللغة العربيةصباحياألولى -1الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينالديمقراطيةصباحياألولى -1الكيمياءالعلوم

م 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينالديمقراطيةمسائياألولى -1الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينجيولوجيا تركيبيةصباحيالثانية -2جيولوجيالعلوم

م 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينمجاميع نباتيةصباحيالثانية -2علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينمجاميع نباتيةمسائيالثانية -2علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينالمضادات الحيويةصباحيالرابعة -4علوم الحياةالعلوم

م 01:00:00ص 10/08/202110:00:00الثالثاءالمراسالت التجاريةصباحي األولى -1ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 10/08/202110:00:00الثالثاءالمراسالت التجاريةمسائياألولى -1ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 10/08/202110:00:00الثالثاءبحوث تسويقصباحي الثانية -2ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 10/08/202110:00:00الثالثاءبحوث تسويقمسائيالثانية -2ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 10/08/202110:00:00الثالثاءدراسات  الجدوىصباحي الثالثة -3ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 10/08/202110:00:00الثالثاءدراسات  الجدوىمسائيالثالثة -3ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

12:00م9:00ص10/08/2021الثالثاءحاسباتصباحياألولى -1عامالطب

12:00م9:00ص10/08/2021الثالثاءطب مجتمعصباحيالثالثة -3عامالطب

12:00م9:00ص10/08/2021الثالثاءاشعةصباحيالخامسة -5عامالطب

ص 12:00:00ص 10/08/202109:00:00الثالثاءبرمجة٤صباحيالثانية -2الفيزياءالعلوم

م 12:00:00ص 10/08/202109:00:00الثالثاءالمعادالت التفاضليةصباحيالثانية -2الكيمياءالعلوم

م 12:00:00ص 10/08/202109:00:00الثالثاءالمعادالت التفاضليةمسائيالثانية -2الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 10/08/202109:00:00الثالثاءحاسوبصباحياألولى -1جيولوجيالعلوم

م 12:00:00ص 10/08/202109:00:00الثالثاءالفيزياءصباحياألولى -1علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 10/08/202109:00:00الثالثاءالفيزياءمسائياألولى -1علوم الحياةالعلوم

صفحة ٥٢ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

م 01:00:00ص 11/08/202110:00:00االربعاءحقوق وحرياتصباحي األولى -1ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 11/08/202110:00:00االربعاءحقوق وحرياتمسائياألولى -1ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 11/08/202110:00:00االربعاءرياضياتصباحي الثانية -2ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 11/08/202110:00:00االربعاءرياضياتمسائيالثانية -2ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 11/08/202110:00:00االربعاءاللغة االنكليزيةصباحي األولى -1االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 11/08/202110:00:00االربعاءاللغة االنكليزيةمسائياألولى -1االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 11/08/202110:00:00االربعاءاللغة العربيةصباحي الثانية -2االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 11/08/202110:00:00االربعاءاللغة االنكليزيةصباحي الثالثة -3االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 11/08/202110:00:00االربعاءاللغة االنكليزيةمسائيالثالثة -3االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 11/08/202110:00:00االربعاءEviewsصباحي الرابعة -4االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 11/08/202110:00:00االربعاءEviewsمسائيالرابعة -4االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 11/08/202110:00:00األربعاءقراءات Eصباحي الثانية -2اإلدارة العامة االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 11/08/202110:00:00االربعاءمالية عامةصباحي الثانية -2المحاسبة االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 11/08/202110:00:00االربعاءمالية عامةمسائيالثانية -2المحاسبة االدارة واالقتصاد

م 12:30:00ص 11/08/202109:30:00االربعاءGeneral Toxicologyصباحيالرابعة -4-الصيدلة

ص 12:00:00ص 11/08/202109:00:00االربعاءبرمجه٢صباحياألولى -1الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 11/08/202109:00:00االربعاءالليزرصباحيالثالثة -3الفيزياءالعلوم

م 01:00:00ص 12/08/202110:00:00الخميسالمراسالت التجاريةصباحي الثانية -2ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 12/08/202110:00:00الخميسالمراسالت التجاريةمسائيالثانية -2ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 12/08/202110:00:00الخميستطبيقات الحاسوبصباحي األولى -1االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 12/08/202110:00:00الخميستطبيقات الحاسوبمسائياألولى -1االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 01:00:00ص 12/08/202110:00:00الخميساللغة االنكليزيةصباحي الثانية -2االقتصاداالدارة واالقتصاد

م 12:30:00ص 12/08/202109:30:00الخميسOrganic Chemistry Iصباحياألولى -1-الصيدلة

12/08/202109:0011:00الخميس تقويم االسنانصباحيالخامسة -5طب االسنانطب االسنان

12:00م9:00ص14/08/2021السبتفسلجةصباحياألولى -1عامالطب

14/08/202109:0011:00السبتفيزياء طبيةصباحياألولى -1طب االسنانطب االسنان

14/08/202109:0011:00السبتانسجة عامةصباحيالثانية -2طب االسنانطب االسنان

14/08/202109:0011:00السبتاشعةصباحيالثالثة -3طب االسنانطب االسنان

14/08/202109:0011:00السبتجراحة عامةصباحيالرابعة -4طب االسنانطب االسنان

صفحة ٥٣ من ٥٤



جدول االمتحانات االلكترونية لكليات جامعة االنبار
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

          جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
اسم المادة

يوم 
االمتحان

وقت نهاية االمتحانوقت بدء االمتحانتأريخ االمتحان

12:00م9:00ص17/08/2021الثالثاءاطفالصباحيالسادسة -6عامالطب

12:00م9:00ص22/08/2021االحدنسائيةصباحيالسادسة -6عامالطب

صفحة ٥٤ من ٥٤


