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ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتخبر( فن التقرير اإلذاعي )صباحياألولى -1االعالم إذاعة االداب
ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنيناتصال جماهيري صباحياألولى -1االعالم إذاعة االداب
ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتالتحقيق االذاعي صباحيالثانية -2االعالم إذاعة االداب
ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنيناالتصال السياسي صباحيالثانية -2االعالم إذاعة االداب
ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءمناهج البحث العلمي صباحيالثانية -2االعالم إذاعة االداب
ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتاإلخراج االذاعي صباحيالثانية -2االعالم إذاعة االداب
ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالتقرير والمراسلة صباحيالثالثة -3االعالم إذاعة االداب
ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالتحقيقات الصحفصباحيالثالثة -3االعالم إذاعة االداب
ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءمناهج البحث االعالمي صباحيالثالثة -3االعالم إذاعة االداب
ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسأخالقيات اإلعالم صباحيالثالثة -3االعالم إذاعة االداب
ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتاالعالن التلفزيوني صباحيالرابعة -4االعالم إذاعة االداب
ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينالتقنيات االذاعيةصباحيالرابعة -4االعالم إذاعة االداب
ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالحرب النفسية صباحيالرابعة -4االعالم إذاعة االداب
ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتخبر( فن التقرير الصحفي)صباحياألولى -1االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنيناتصال جماهيري صباحياألولى -1االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتالتحقيق الصحفي صباحيالثانية -2االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنيناالتصال السياسي صباحيالثانية -2االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءمناهج البحث العلمي صباحيالثانية -2االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالعمود الصحفيصباحيالثالثة -3االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالصحافة االستقصائية صباحيالثالثة -3االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءمناهج البحث االعالمي صباحيالثالثة -3االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسأخالقيات اإلعالم صباحيالثالثة -3االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتاالعالن الصحفي صباحيالرابعة -4االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنيناإلخراج الصحفي صباحيالرابعة -4االعالم صحافة االداب
ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالحرب النفسية صباحيالرابعة -4االعالم صحافة االداب
12:00ظهراً 9:00صباحاً 07/08/2021السبتتاريخ العرب قبل االسالمصباحياألولى -1التاريخاالداب
ً  09/08/20219:00االثنينمنهج البحث التاريخيصباحياألولى -1التاريخاالداب 12:00ظهراً صباحا
ً  31/07/20219:00السبتتاريخ الدولة العثمانيةصباحيالثانية -2التاريخاالداب 12:00ظهراً صباحا
ً  02/08/20219:00االثنينتاريخ الدولة االمويةصباحيالثانية -2التاريخاالداب 12:00ظهراً صباحا
ً  04/08/20219:00االربعاءتاريخ اسياصباحيالثانية -2التاريخاالداب 12:00ظهراً صباحا
ً  08/08/20219:00األحدتاريخ البالد العربيةصباحيالثانية -2التاريخاالداب 12:00ظهراً صباحا
ً  29/07/20219:00الخميستاريخ انتشار االسالمصباحيالثالثة -3التاريخاالداب 12:00ظهراً صباحا
ً  01/08/20219:00األحد تاريخ اوربا الحديثصباحيالثالثة -3التاريخاالداب 12:00ظهراً صباحا
ً  03/08/20219:00الثالثاءتاريخ البالد العربية المعاصرصباحيالثالثة -3التاريخاالداب 12:00ظهراً صباحا
ً  05/08/20219:00الخميستاريخ الدولة العباسيةصباحيالثالثة -3التاريخاالداب 12:00ظهراً صباحا
ً  31/07/20219:00السبتتاريخ االمريكيتينصباحيالرابعة -4التاريخاالداب 12:00ظهراً صباحا
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ً  02/08/20219:00االثنينتجارب تحديث عالميةصباحيالرابعة -4التاريخاالداب 12:00ظهراً صباحا
ً  04/08/20219:00االربعاءالتحديث في الدول االسالميةصباحيالرابعة -4التاريخاالداب 12:00ظهراً صباحا
ً  08/08/20219:00األحد تاريخ الفكر االسالميصباحيالرابعة -4التاريخاالداب 12:00ظهراً صباحا
ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتالخرائط الطوبوغرافيةصباحياألولى -1الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتالخرائط الطوبوغرافيةمسائياألولى -1الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينالمساحة العامة صباحياألولى -1الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينالمساحة العامة مسائياألولى -1الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسجغرافية الزراعة صباحيالثانية -2الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدأساليب كمية صباحيالثانية -2الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءجغرافية النقل صباحيالثانية -2الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميساستشعار عن بعد صباحيالثانية -2الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتجغرافية المدن صباحيالثالثة -3الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتجغرافية المدن مسائيالثالثة -3الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينالموارد المائية صباحيالثالثة -3الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينالموارد المائية مسائيالثالثة -3الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالتغيرات المناخية صباحيالثالثة -3الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالتغيرات المناخية مسائيالثالثة -3الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالطاقة المتجددة صباحيالثالثة -3الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالطاقة المتجددة مسائيالثالثة -3الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسنظريات الموقع الصناعي صباحيالرابعة -4الجغرافية االداب
ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسالمشكالت البيئية صباحيالرابعة -4الجغرافية االداب
م 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتنحوصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتنحومسائياألولى -1اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينمقدمة مسرح صباحياألولى -1اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينمقدمة مسرح مسائياألولى -1اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتمسرحصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنيننحو صباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءصوت صباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدشعر صباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتلغة صباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينشعر صباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءرواية صباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدنحو صباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسمسرح صباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدنقد ادبيصباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةاالداب
م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءنحو صباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةاالداب
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م 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتلغة صباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةاالداب
ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتالنحوصباحياألولى -1اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنيناألدب الجاهليصباحياألولى -1اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساألدب اإلسالمي صباحيالثانية -2اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالنحوصباحيالثانية -2اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءالبالغة صباحيالثانية -2اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسالصرفصباحيالثانية -2اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساألدب العباسي صباحيالثالثة -3اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالنحوصباحيالثالثة -3اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاألدب األندلسي صباحيالثالثة -3اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسالنقد القديمصباحيالثالثة -3اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتالشعر الحديث صباحيالرابعة -4اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينالنحوصباحيالرابعة -4اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالنثر الحديث صباحيالرابعة -4اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحداألدب المقارنصباحيالرابعة -4اللغة العربية االداب
ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتمدخل الخدمة االجتماعيةصباحياألولى -1علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتمدخل الخدمة االجتماعيةمسائياألولى -1علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينمدخل علم االجتماعمسائياألولى -1علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينمدخل علم االجتماع االجتماعصباحياألولى -1علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسمناهج بحثصباحيالثانية -2علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسمناهج بحثمسائيالثانية -2علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالمشكالت االجتماعيةصباحيالثانية -2علم االجتماعاالداب
م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالمشكالت االجتماعيةمسائيالثانية -2علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءعلم االجتماع االقتصاديصباحيالثانية -2علم االجتماعاالداب
م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءعلم االجتماع االقتصاديمسائيالثانية -2علم االجتماعاالداب
ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسعلم االجتماع الحضريصباحيالثانية -2علم االجتماعاالداب
م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسعلم االجتماع الحضريمسائيالثانية -2علم االجتماعاالداب
م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتاالحصاء التطبيقيصباحيالثالثة -3علم االجتماعاالداب
م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينعلم االجتماع الثقافيصباحيالثالثة -3علم االجتماعاالداب
م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءعلم اجتماع المرأةصباحيالثالثة -3علم االجتماعاالداب
م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالفكر االجتماعيصباحيالثالثة -3علم االجتماعاالداب
م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالنظريات االجتماعيةصباحيالرابعة -4علم االجتماعاالداب
م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالضبط االجتماعيصباحيالرابعة -4علم االجتماعاالداب
م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءالحركات االجتماعيةصباحيالرابعة -4علم االجتماعاالداب
م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسالتنمية االجتماعيةصباحيالرابعة -4علم االجتماعاالداب

م 03:00م 26/07/202112:00االثنينمبادئ ادارة ٢صباحي األولى -1ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
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م 03:00م 26/07/202112:00االثنينمبادئ ادارة ٢مسائياألولى -1ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
م 03:00م 29/07/202112:00الخميس مبادي محاسبة ٢صباحي األولى -1ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
م 03:00م 29/07/202112:00الخميس مبادي محاسبة ٢مسائياألولى -1ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 26/07/202108:30االثنينالسلوك التنظيميصباحي الثانية -2ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 26/07/202108:30االثنينالسلوك التنظيميمسائيالثانية -2ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 29/07/202108:30الخميس راس المال الفكريصباحي الثانية -2ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 29/07/202108:30الخميس راس المال الفكريمسائيالثانية -2ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 03/08/202108:30الثالثاء ادارة امداداتصباحي الثانية -2ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 03/08/202108:30الثالثاء ادارة امداداتمسائيالثانية -2ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 08/08/202108:30االحدالتجارة االلكترونيةصباحي الثانية -2ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 08/08/202108:30االحدالتجارة االلكترونيةمسائيالثانية -2ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 26/07/202108:30االثنينالتفكير االستراتيجيصباحي الثالثة -3ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 26/07/202108:30االثنينالتفكير االستراتيجيمسائيالثالثة -3ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 29/07/202108:30الخميس ادارة تامينصباحي الثالثة -3ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 29/07/202108:30الخميس ادارة تامينمسائيالثالثة -3ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 03/08/202108:30الثالثاء ادارة مالية ٢صباحي الثالثة -3ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 03/08/202108:30الثالثاء ادارة مالية ٢مسائيالثالثة -3ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 08/08/202108:30االحدادارة مشاريع ٢صباحي الثالثة -3ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 08/08/202108:30االحدادارة مشاريع ٢مسائيالثالثة -3ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 26/07/202108:30االثنينادارة المعرفةصباحي الرابعة -4ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 26/07/202108:30االثنينادارة المعرفةمسائيالرابعة -4ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 29/07/202108:30الخميسادارة الجودةصباحي الرابعة -4ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 29/07/202108:30الخميسادارة الجودةمسائيالرابعة -4ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 03/08/202108:30الثالثاءادارة محفظة استثماريةصباحي الرابعة -4ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 03/08/202108:30الثالثاءادارة محفظة استثماريةمسائيالرابعة -4ادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد
م 03:00م 25/07/202112:00االحدمبادئ االقتصادصباحياألولى -1االقتصاداإلدارة واالقتصاد
م 03:00م 25/07/202112:00االحدمبادئ االقتصادمسائياألولى -1االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 25/07/202108:30االحدمصارفصباحيالثانية -2االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 28/07/202108:30األربعاءاالقتصاد الجزئيصباحيالثانية -2االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 02/08/202108:30االثنينرياضيات لالقتصاديين٢صباحيالثانية -2االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 05/08/202108:30الخميسحسابات قومية٢صباحيالثانية -2االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 25/07/202108:30االحداالقتصاد الكليصباحيالثالثة -3االقتصاداإلدارة واالقتصاد
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ص 11:30ص 25/07/202108:30االحداالقتصاد الكليمسائيالثالثة -3االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 28/07/202108:30األربعاءالسياسة الدوليةصباحيالثالثة -3االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 28/07/202108:30األربعاءالسياسة الدوليةمسائيالثالثة -3االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 02/08/202108:30االثنيناالقتصاد الرياضي٢صباحيالثالثة -3االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 02/08/202108:30االثنيناالقتصاد الرياضي٢مسائيالثالثة -3االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 05/08/202108:30الخميسالسياسة التنمويةصباحيالثالثة -3االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 05/08/202108:30الخميسالسياسة التنمويةمسائيالثالثة -3االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 25/07/202108:30االحدالسياسة النقديةصباحيالرابعة -4االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 25/07/202108:30االحدالسياسة النقديةمسائيالرابعة -4االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 28/07/202108:30األربعاءالقياسي٢صباحيالرابعة -4االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 28/07/202108:30األربعاءالقياسي٢مسائيالرابعة -4االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 02/08/202108:30االثنينتقييم األداءصباحيالرابعة -4االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 02/08/202108:30االثنينتقييم األداءمسائيالرابعة -4االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 05/08/202108:30الخميسبحوث عملياتصباحيالرابعة -4االقتصاداإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 05/08/202108:30الخميسبحوث عملياتمسائيالرابعة -4االقتصاداإلدارة واالقتصاد
م 03:00م 25/07/202112:00االحد قراءات Eصباحياألولى -1اإلدارة العامة اإلدارة واالقتصاد
م 03:00م 28/07/202112:00األربعاء مبادئ اإلدارة العامة صباحياألولى -1اإلدارة العامة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 25/07/202108:30االحد النظم السياسيةصباحيالثانية -2اإلدارة العامة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 28/07/202108:30األربعاءتشريعات الخدمة المدنية صباحيالثانية -2اإلدارة العامة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 02/08/202108:30االثنينالعالقات العامةصباحيالثانية -2اإلدارة العامة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 05/08/202108:30الخميسعلم النفس اإلداريصباحيالثانية -2اإلدارة العامة اإلدارة واالقتصاد
م 03:00م 27/07/202112:00الثالثاءمحاسبة مالية ٢ (وجبة٢)صباحي األولى -1المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
م 03:00م 27/07/202112:00الثالثاءمحاسبة مالية ٢ (وجبة٢)مسائياألولى -1المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
م 03:00م 01/08/202112:00االحدقراءات ومراسالت محاسبية E(وجبة٢)صباحي األولى -1المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
م 03:00م 01/08/202112:00االحدقراءات ومراسالت محاسبية E(وجبة٢)مسائياألولى -1المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 27/07/202108:30الثالثاءمحاسبة وحدات غير ربحيةصباحي الثانية -2المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 27/07/202108:30الثالثاءمحاسبة وحدات غير ربحيةمسائيالثانية -2المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 01/08/202108:30االحدمحاسبة متوسطة Eصباحي الثانية -2المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 01/08/202108:30االحدمحاسبة متوسطة Eمسائيالثانية -2المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 04/08/202108:30االربعاءمحاسبة حكومية ٢صباحي الثانية -2المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 04/08/202108:30االربعاءمحاسبة حكومية ٢مسائيالثانية -2المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 09/08/202108:30االثنينمحاسبة متوسطة ٢صباحي الثانية -2المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
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ص 11:30ص 09/08/202108:30االثنينمحاسبة متوسطة ٢مسائيالثانية -2المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 27/07/202108:30الثالثاءنظام محاسبي موحد ٢صباحي الثالثة -3المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 27/07/202108:30الثالثاءنظام محاسبي موحد ٢مسائيالثالثة -3المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 01/08/202108:30االحدمحاسبة مالية متقدمةصباحي الثالثة -3المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 01/08/202108:30االحدمحاسبة مالية متقدمةمسائيالثالثة -3المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 04/08/202108:30االربعاءمحاسبة تكاليف ٢صباحي الثالثة -3المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 04/08/202108:30االربعاءمحاسبة تكاليف ٢مسائيالثالثة -3المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 27/07/202108:30الثالثاءنظرية محاسبيةصباحي الرابعة -4المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 27/07/202108:30الثالثاءنظرية محاسبيةمسائيالرابعة -4المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 01/08/202108:30االحدمحاسبة تكاليف متقدمة E2صباحي الرابعة -4المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 01/08/202108:30االحدمحاسبة تكاليف متقدمة E2مسائيالرابعة -4المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 04/08/202108:30االربعاءمحاسبة ادارية E2صباحي الرابعة -4المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
ص 11:30ص 04/08/202108:30االربعاءمحاسبة ادارية E2مسائيالرابعة -4المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالعروض والقافية ٢صباحيالثانية -2اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاألدب اإلسالمي٢مسائيالثانية -2اللغة العربيةالتربية / القائم
ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدنصوص من األدب العربي قبل اإلسالممسائياألولى -1اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدنصوص من األدب العربي قبل اإلسالم صباحياألولى -1اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءنحو٢صباحياألولى -1اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءنحو٢مسائياألولى -1اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءصرف ٤مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءصرف٤صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالعروض والقافية٢مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدنحو٤صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدنحو٤مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاألدب اإلسالمي٢صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالنقد العربي القديم ٢صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحداألدب العباسي٢صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءعلم اللغة٢صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسنحو٦صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءنحو وتيسيرهصباحيالرابعة -4اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسفقه اللغة٢صباحيالرابعة -4اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحداألدب الحديث٢صباحيالرابعة -4اللغة العربية التربية / القائم
ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءالنقد الحديث٢صباحيالرابعة -4اللغة العربية التربية / القائم
م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينعلوم القرانصباحياألولى -1علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينعلوم القرانمسائياألولى -1علوم القرانالتربية / القائم
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م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالتالوة والحفظصباحياألولى -1علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالتالوة والحفظمسائياألولى -1علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءفقه العباداتصباحيالثانية -2علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءفقه العباداتمسائيالثانية -2علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينعلم التفسيرصباحيالثانية -2علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينعلم التفسيرمسائيالثانية -2علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالتالوة والحفظصباحيالثانية -2علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالتالوة والحفظمسائيالثانية -2علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينالتالوة والحفظصباحيالثالثة -3علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءمناهج التفسيرصباحيالثالثة -3علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسحديث تحليليصباحيالثالثة -3علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءفقه الجناياتصباحيالرابعة -4علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينالتالوة والحفظصباحيالرابعة -4علوم القرانالتربية / القائم
م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءاساليب التفسيرصباحيالرابعة -4علوم القرانالتربية / القائم

ص 11:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميستاريخ اوربا في العصور الوسطى صباحياألولى -1التاريخالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينتاريخ العراق الحديث صباحيالثانية -2التاريخالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءتاريخ اوربا في القرن ١٩صباحيالثانية -2التاريخالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينتاريخ العالم الثالث المعاصرصباحيالثانية -2التاريخالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءعصر الرسالةصباحياألولى -1التاريخ التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتالدولة االموية صباحيالثانية -2التاريخ التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينفيزياءصباحياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينفيزياءمسائياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءبايلوجيصباحياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءبايلوجيمسائياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتجيولوجيصباحياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتجيولوجيمسائياألولى -1العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتحليلية ٢صباحيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدفيزياء بصريةصباحيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالفقرياتصباحيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالفقرياتمسائيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءعلم االجنةصباحيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءعلم االجنةمسائيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءكهربائية ١صباحيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالعضوية ٢صباحيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسعلم االنسجةصباحيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسعلم االنسجةمسائيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
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ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسكيمياء التربةصباحيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسميكانيكصباحيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحداساسيات الكيمياء العضويةصباحيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحداساسيات الكيمياء العضويةمسائيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدجبر خطيصباحيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدفيزياويةصباحيالثانية -2العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدفسلجة حيوانصباحيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدفسلجة حيوانمسائيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدفيزياء صلبةصباحيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدكيمياء حياتية ٢صباحيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدكيمياء حياتية ٢مسائيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءانتاج حيوانيصباحيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءانتاج حيوانيمسائيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءنشاط اشعاعيصباحيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالكترونيكصباحيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسصناعية ٢صباحيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسصناعية ٢مسائيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسعلم المناعةصباحيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسعلم المناعةمسائيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدطرائق تدريس مسائيالثالثة -3العلوم العامةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدطرائق تدريس العلومصباحيالثالثة -3العلوم العامة التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 10/08/202109:00:00الثالثاءاالرشاد التربوي مسائيالثانية -2اللغة العربيةالتربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالنحومسائياألولى -1اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالنحو صباحياألولى -1اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاالدب الجاهلي مسائياألولى -1اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاألدب الجاهلي صباحياألولى -1اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالنحو صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االثنينالنحو مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالنحو مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاالدب االمويصباحيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاالدب االمويمسائيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاالدب األموي مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسالبالغة صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسالبالغة مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسالبالغة مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالصرفمسائيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
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ص 11:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالصرف صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالصرف مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالصرف مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 10/08/202109:00:00الثالثاءاإلرشاد التربوي صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 10/08/202109:00:00الثالثاءاإلرشاد التربوي مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينالنحو صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينالنحو مسائيالثالثة -3اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءأدب عصور متأخرة صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءأدب عصور متأخرة مسائيالثالثة -3اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتالنثر العباسي صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتالنثر العباسي مسائيالثالثة -3اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينالتفسير صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية االساسية - حديثة
ص 11:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينالتفسير مسائيالثالثة -3اللغة العربية التربية االساسية - حديثة

ص 11:00ص 01/08/20219:00االحداللياقة البدنية / طالبات    رفع االثقال / طالب صباحياألولى -1/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00ص 01/08/20219:00االحداللياقة البدنية / طالبات    رفع االثقال / طالب مسائياألولى -1/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص١١:٠٠ص 03/08/20219:00الثالثاءكرة القدم صباحياألولى -1/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00ص 03/08/20219:00الثالثاءكرة القدم مسائياألولى -1/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ض 1:00ص 01/08/202111:00االحداللياقة البدنية / طالبات    المالكمة / طالب صباحيالثانية -2/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ض 1:00ص 01/08/202111:00االحداللياقة البدنية / طالبات    المالكمة / طالب مسائيالثانية -2/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ض 1:00ص 03/08/202111:00الثالثاءالكرة الطائرة صباحيالثانية -2/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ض 1:00ص 03/08/202111:00الثالثاءالكرة الطائرة مسائيالثانية -2/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00ص 05/08/20219:00الخميسكرة السلةصباحيالثانية -2/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00ص 05/08/20219:00الخميسكرة السلةمسائيالثانية -2/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00ص 08/08/20219:00االحداالحصاءصباحيالثانية -2/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00ص 08/08/20219:00االحداالحصاءمسائيالثانية -2/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00ص 02/08/20219:00االثنينالمصارعةصباحيالثالثة -3/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00ص 02/08/20219:00االثنينالمصارعةمسائيالثالثة -3/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00ص 04/08/20219:00االربعاءالجمناستكصباحيالثالثة -3/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00ص 04/08/20219:00االربعاءالجمناستكمسائيالثالثة -3/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00ص 07/08/20219:00السبتالساحة والميدانصباحيالثالثة -3/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00ص 07/08/20219:00السبتالساحة والميدانمسائيالثالثة -3/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00ص 09/08/20219:00االثنينكرة القدم صباحيالثالثة -3/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00ص 09/08/20219:00االثنينكرة القدم مسائيالثالثة -3/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ض 1:00ص 02/08/202111:00االثنينالكرة الطائرة صباحيالرابعة -4/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ض 1:00ص 02/08/202111:00االثنينالكرة الطائرة مسائيالرابعة -4/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ض 1:00ص 04/08/202111:00االربعاءكرة اليدصباحيالرابعة -4/التربية البدنية وعلوم الرياضة
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ض 1:00ص 04/08/202111:00االربعاءكرة اليدمسائيالرابعة -4/التربية البدنية وعلوم الرياضة
ص 11:00:00ص 01/08/202108:30:00االحدعصور اوربيه وسطىصباحياألولى -1التاريخالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 03/08/202108:30:00الثالثاءعراق قديمصباحياألولى -1التاريخالتربية للبنات
م 01:00:00ص 01/08/202111:00:00االحدحضارة االندلسصباحيالثانية -2التاريخالتربية للبنات
ص 01:00:00ص 03/08/202111:00:00الثالثاءبالد عربيه قديمصباحيالثانية -2التاريخالتربية للبنات
ص 01:00:00ص 05/08/202111:00:00الخميسبالد عربيه حديثصباحيالثانية -2التاريخالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 01/08/202108:30:00االحددوله عباسيهصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 03/08/202108:00:00الثالثاءتحديث دول اسالميهصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 05/08/202108:30:00الخميستأريخ اسياصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 07/08/202108:00:00السبتعراق حديثصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للبنات
م 01:00:00ص 01/08/202111:00:00االحدعراق معاصرصباحيالرابعة -4التاريخالتربية للبنات
ص 01:30:00ص 03/08/202111:00:00الثالثاءبالد عربيه معاصرصباحيالرابعة -4التاريخالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناالستشعارصباحياألولى -1الجغرافيةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 28/07/202108:00:00االربعاءأقاليم جافةصباحياألولى -1الجغرافيةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينجغرافية الريفصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءهيدرولوجيصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينعلم أشكال سطح األرضصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 26/07/202108:00:00االثنيندراسات حضريةصباحيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 28/07/202108:00:00االربعاءمناخ تفصيليصباحيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 04/08/202108:00:00االربعاءجغرافية الصناعةصباحيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 26/07/202108:00:00االثنينبيئة وتلوثصباحيالرابعة -4الجغرافيةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 04/08/202108:00:00االربعاءجغرافية الوطن العربيصباحيالرابعة -4الجغرافيةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناستشعار صباحياألولى -1الجغرافية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءأقاليم جافةصباحياألولى -1الجغرافية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءكيمياء عضويهصباحياألولى -1الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءكيمياء عضويهمسائياألولى -1الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 31/07/202108:30:00السبتكيمياء تحليليهصباحياألولى -1الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 31/07/202108:30:00السبتكيمياء تحليليهمسائياألولى -1الكيمياءالتربية للبنات
م 01:30:00ص 27/07/202111:00:00الثالثاءكيمياء تحليليهصباحيالثانية -2الكيمياءالتربية للبنات
م 01:30:00ص 27/07/202111:00:00الثالثاءكيمياء تحليليهمسائيالثانية -2الكيمياءالتربية للبنات
م 01:30:00ص 31/07/202111:00:00السبتكيمياء فيزياويهصباحيالثانية -2الكيمياءالتربية للبنات
م 01:30:00ص 31/07/202111:00:00السبتكيمياء فيزيائيهمسائيالثانية -2الكيمياءالتربية للبنات
م 01:30:00ص 27/07/202111:00:00الثالثاءكيمياء عضويهصباحيالثالثة -3الكيمياءالتربية للبنات
م 01:30:00ص 27/07/202111:00:00الثالثاءكيمياء عضويهمسائيالثالثة -3الكيمياءالتربية للبنات
م 01:30:00ص 31/07/202111:00:00السبتصناعيهصباحيالثالثة -3الكيمياءالتربية للبنات
م 01:30:00ص 31/07/202111:00:00السبتصناعيهمسائيالثالثة -3الكيمياءالتربية للبنات

صفحة ١٠ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

م 01:30:00ص 03/08/202111:00:00الثالثاءكيمياء فيزيائيهصباحيالثالثة -3الكيمياءالتربية للبنات
م 01:30:00ص 03/08/202111:00:00الثالثاءكيمياء فيزيائيهمسائيالثالثة -3الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءاختياريصباحيالرابعة -4الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 31/07/202108:30:00السبتكيمياء حياتيهصباحيالرابعة -4الكيمياءالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدمسرحصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدمسرحمسائياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسنحوصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسنحومسائياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
م 01:00:00ص 25/07/202111:00:00االحدمسرحصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
م 01:00:00ص 25/07/202111:00:00االحدمسرحمسائيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
م 01:00:00ص 29/07/202111:00:00الخميسادب قصصيصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
م 01:00:00ص 29/07/202111:00:00الخميسادب قصصيمسائيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
م 01:00:00ص 01/08/202111:00:00االحدصوتصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
م 01:00:00ص 01/08/202111:00:00االحدصوتصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
م 01:00:00ص 01/08/202111:00:00االحدصوتمسائيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
م 01:00:00ص 25/07/202111:00:00االحدروايةصباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 01:00:00ص 25/07/202111:00:00االحدروايةمسائيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
م 01:00:00ص 29/07/202111:00:00الخميسمسرحصباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 01:00:00ص 29/07/202111:00:00الخميسمسرحمسائيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 01:00:00ص 01/08/202111:00:00االحدنحوصباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 01:00:00ص 01/08/202111:00:00االحدنحومسائيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدنحوصباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدنحومسائيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسشعرصباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسشعرمسائيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدمسرحصباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدمسرحمسائيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 26/07/202108:30:00االثنينالنحو/٢صباحياألولى -1اللغة العربيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 26/07/202108:30:00االثنينالنحو/٦مسائيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 26/07/202108:30:00االثنينالنحو/٢مسائياألولى -1اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 28/07/202108:30:00االربعاءالصرف/١صباحياألولى -1اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 28/07/202108:30:00االربعاءالصرف/١مسائياألولى -1اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 26/07/202108:30:00االثنينالنحو/٤صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 26/07/202108:30:00االثنينالنحو/٤مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 28/07/202108:30:00االربعاءالصرف/٢صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 28/07/202108:30:00االربعاءالصرف/٢مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية للبنات

صفحة ١١ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
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االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

ص 11:00:00ص 02/08/202108:30:00االثنيناالدب االسالمي/٢صباحيالثانية -2اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 02/08/202108:30:00االثنيناألدب اإلسالمي/٢مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 04/08/202108:30:00االربعاءعلم الصوتصباحيالثانية -2اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 04/08/202108:30:00االربعاءعلم الصوت مسائيالثانية -2اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 26/07/202108:30:00االثنينالنحو/٦صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 28/07/202108:30:00االربعاءاألدب العباسي /٢صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 28/07/202108:30:00االربعاءاألدب العباسي/٢مسائيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 02/08/202108:30:00االثنينعلم اللغة/٢صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 02/08/202108:30:00االثنينعلم اللغة/٢مسائيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 04/08/202108:30:00االربعاءالنقد العربي القديم/٢صباحيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 04/08/202108:30:00االربعاءالنقد العربي القديم/٢مسائيالثالثة -3اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 26/07/202108:30:00االثنيناالدب العربي الحديث/٢صباحيالرابعة -4اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 04/08/202108:30:00االربعاءالنقد العربي الحديث/٢صباحيالرابعة -4اللغة العربية التربية للبنات
ص 11:30:00ص 25/07/202108:30:00االحدعلم النباتصباحياألولى -1علوم الحياةالتربية للبنات
ص 11:30:00ص 25/07/202108:30:00االحدكيمياء حياتية مسائيالثانية -2علوم الحياةالتربية للبنات
ص 11:30:00ص 05/08/202108:30:00الخميساحصاء حياتيصباحيالثانية -2علوم الحياةالتربية للبنات
ص 11:30:00ص 05/08/202108:30:00الخميساحصاء حياتي مسائيالثانية -2علوم الحياةالتربية للبنات
ص 11:30:00ص 25/07/202108:30:00االحدتقانة احيائيةمسائيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للبنات
ص 11:30:00ص 29/07/202108:30:00الخميسحشرات تطبيقية مسائيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للبنات
ص 11:30:00ص 01/08/202108:30:00االحدوراثة ٢مسائيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للبنات
ص 11:30:00ص 05/08/202108:30:00الخميسفطريات صباحيالثالثة -3علوم الحياةالتربية للبنات
ص 11:30:00ص 25/07/202108:30:00االحدتلوث بيئي مسائيالرابعة -4علوم الحياةالتربية للبنات
ص 11:30:00ص 01/08/202108:30:00االحدعلم المناعة صباحيالرابعة -4علوم الحياةالتربية للبنات
ص 11:30:00ص 25/07/202108:30:00االحدنبات مسائياألولى -1علوم الحياة التربية للبنات
ص 11:30:00ص 29/07/202108:30:00الخميسخلية ٢صباحياألولى -1علوم الحياة التربية للبنات
ص 11:30:00ص 29/07/202108:30:00الخميسعلم الخلية ٢مسائياألولى -1علوم الحياة التربية للبنات
ص 11:30:00ص 25/07/202108:30:00االحدكيمياء حياتية صباحيالثانية -2علوم الحياة التربية للبنات
ص 11:30:00ص 29/07/202108:30:00الخميساركيكونيات مسائيالثانية -2علوم الحياة التربية للبنات
ص 11:30:00ص 29/07/202108:30:00الخميساركيكونيات مسائيالثانية -2علوم الحياة التربية للبنات
ص 11:30:00ص 01/08/202108:30:00االحدعلم االجنة صباحيالثانية -2علوم الحياة التربية للبنات
ص 11:30:00ص 01/08/202108:30:00االحدعلم االجنة مسائيالثانية -2علوم الحياة التربية للبنات
ص 11:30:00ص 25/07/202108:30:00االحدتقانة احيائية صباحيالثالثة -3علوم الحياة التربية للبنات
ص 11:30:00ص 29/07/202108:30:00الخميسحشرات تطبيقيةصباحيالثالثة -3علوم الحياة التربية للبنات
ص 11:30:00ص 01/08/202108:30:00االحدوراثة٢صباحيالثالثة -3علوم الحياة التربية للبنات
ص 11:30:00ص 05/08/202108:30:00الخميسفطريات مسائيالثالثة -3علوم الحياة التربية للبنات
ص 11:30:00ص 25/07/202108:30:00االحدتلوث بيئيصباحيالرابعة -4علوم الحياة التربية للبنات

صفحة ١٢ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
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وقت نهاية 
االمتحان

ص 11:30:00ص 29/07/202108:30:00الخميسطفيليات ٢صباحيالرابعة -4علوم الحياة التربية للبنات
ص 11:30:00ص 29/07/202108:30:00الخميسطفيليات ٢مسائيالرابعة -4علوم الحياة التربية للبنات
ص 11:30:00ص 01/08/202108:30:00االحدعلم المناعة مسائيالرابعة -4علوم الحياة التربية للبنات
ص 11:00:00ص 05/08/202108:30:00الخميسعلوم الحديث صباحياألولى -1علوم القرآن والتربية االسالميةالتربية للبنات
ص 11:00:00ص 07/08/202108:30:00السبتالتالوة والحفظ صباحيالثالثة -3علوم القرآن والتربية االسالميةالتربية للبنات
ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءعلوم الحديثصباحياألولى -1علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينعلوم القرآن صباحياألولى -1علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 02/08/202108:30:00االثنينعلوم القرآن صباحياألولى -1علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسالتالوة والحفظصباحياألولى -1علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 07/08/202108:30:00السبتالتالوة والحفظ صباحياألولى -1علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالسيرة النبوية صباحيالثانية -2علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 02/08/202108:30:00االثنينالسيرة النبوية صباحيالثانية -2علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينعلوم القرآن صباحيالثانية -2علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسالتالوة والحفظ صباحيالثانية -2علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 05/08/202108:30:00الخميسعلوم القرآن صباحيالثانية -2علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 07/08/202108:30:00السبتالتالوة والحفظ صباحيالثانية -2علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 27/07/202108:30:00الثالثاءاصول البحثصباحيالثالثة -3علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاالعجاز القرانيصباحيالثالثة -3علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاالعجاز القراني صباحيالثالثة -3علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينالحديث التحليليصباحيالثالثة -3علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينالحديث التحليلي صباحيالثالثة -3علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 02/08/202108:30:00االثنينالحديث التحليلي صباحيالثالثة -3علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 05/08/202108:30:00الخميساالعجاز القراني صباحيالثالثة -3علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسالتالوة والحفظ صباحيالثالثة -3علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسالتالوة والحفظ صباحيالثالثة -3علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتأصول البحثصباحيالثالثة -3علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتأصول البحثصباحيالثالثة -3علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءعلم االديانصباحيالرابعة -4علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينالنحو القرأني صباحيالرابعة -4علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 02/08/202108:30:00االثنينعلم األديان صباحيالرابعة -4علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسالتالوة والحفظ صباحيالرابعة -4علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 05/08/202108:30:00الخميسالنحو القرأني صباحيالرابعة -4علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات
ص 11:00:00ص 07/08/202108:30:00السبتالتالوة والحفظ صباحيالرابعة -4علوم القرآن والتربية االسالمية التربية للبنات

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءتاريخ العراق القديمصباحياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءتاريخ العراق القديممسائياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينعصر الخالفةصباحياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية

صفحة ١٣ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني
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االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينعصر الخالفةمسائياألولى -1التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنين الوطن العربي القديمصباحيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالوطن العربي القديممسائيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتالوطن العربي الحديثصباحيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتالوطن العربي الحديثمسائيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءتاريخ الدولة االمويةصباحيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءتاريخ الدولة االمويةمسائيالثانية -2التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءتاريخ الدولة العباسيةصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءتاريخ الدولة العباسيةمسائيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينتاريخ اورباصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينتاريخ اوربامسائيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءتاريخ العراق الحديثصباحيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءتاريخ العراق الحديثمسائيالثالثة -3التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينتاريخ العالم المعاصرصباحيالرابعة -4التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينتاريخ العالم المعاصرمسائيالرابعة -4التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتبالد عربية معاصرةصباحيالرابعة -4التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتبالد عربية معاصرةمسائيالرابعة -4التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءدويالت اسالميةصباحيالرابعة -4التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءدويالت اسالميةمسائيالرابعة -4التاريخالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 28/07/202112:00:00االربعاء علم المناخصباحياألولى -1الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 28/07/202112:00:00االربعاء علم المناخمسائياألولى -1الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 02/08/202112:00:00االثنينجغرافية حيويةصباحياألولى -1الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 02/08/202112:00:00االثنينجغرافية حيويةمسائياألولى -1الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 26/07/202112:00:00االثنينعلم اشكال سطح االرض (التطبيقي)صباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 26/07/202112:00:00االثنينعلم اشكال سطح االرض (التطبيقي)مسائيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 31/07/202112:00:00السبتجغرافية الريفصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 31/07/202112:00:00السبتجغرافية الريفمسائيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 04/08/202112:00:00االربعاء علم الهيدرولوجيصباحيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 04/08/202112:00:00االربعاء علم الهيدرولوجيمسائيالثانية -2الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 26/07/202112:00:00االثنينعلم المناخ التفصيليصباحيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 26/07/202112:00:00االثنينعلم المناخ التفصيليمسائيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 31/07/202112:00:00السبتجغرافية الصناعةصباحيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 31/07/202112:00:00السبتجغرافية الصناعةمسائيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 04/08/202112:00:00االربعاء الموارد الطبيعيةصباحيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 04/08/202112:00:00االربعاء الموارد الطبيعيةمسائيالثالثة -3الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 28/07/202112:00:00االربعاء فكر جغرافيصباحيالرابعة -4الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية

صفحة ١٤ من ٣٨
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ص 12:00:00ص 28/07/202112:00:00االربعاء فكر جغرافيمسائيالرابعة -4الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 02/08/202112:00:00االثنينجغرافية خدماتصباحيالرابعة -4الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 02/08/202112:00:00االثنينجغرافية خدماتمسائيالرابعة -4الجغرافيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدعلم النفس العام/٢صباحياألولى -1العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدعلم النفس العام/٢مسائياألولى -1العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءتربية معاصرةصباحياألولى -1العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءتربية معاصرةمسائياألولى -1العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميس االحصاء االستدالليصباحيالثانية -2العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميس االحصاء االستدالليمسائيالثانية -2العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميس نظريات التعليمصباحيالثانية -2العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميس نظريات التعليممسائيالثانية -2العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدعلم نفس المراهقة صباحيالثانية -2العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدعلم نفس المراهقة مسائيالثانية -2العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدنظريات شخصيةصباحيالثالثة -3العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدنظريات شخصيةمسائيالثالثة -3العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءمقاييس واختبارت نفسية صباحيالثالثة -3العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءمقاييس واختبارت نفسية مسائيالثالثة -3العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدعلم النفس المعرفيصباحيالثالثة -3العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدعلم النفس المعرفيمسائيالثالثة -3العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءاستراتيجيات التدريسصباحيالثالثة -3العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءاستراتيجيات التدريسمسائيالثالثة -3العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميس تطبيقات القياسصباحيالرابعة -4العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميس تطبيقات القياسمسائيالرابعة -4العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميس االرشاد النفسي صباحيالرابعة -4العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميس االرشاد النفسي مسائيالرابعة -4العلوم التربوية والنفسيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 29/07/202112:00:00الخميسمقدمة بالمسرحصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 29/07/202112:00:00الخميسمقدمة بالمسرحمسائياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 03/08/202112:00:00الثالثاءالصوتصباحياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 03/08/202112:00:00الثالثاءالصوتمسائياألولى -1اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 25/07/202112:00:00االحدالمسرحيةصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 25/07/202112:00:00االحدالمسرحيةمسائيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 01/08/202112:00:00االحدالشعرصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 01/08/202112:00:00االحدالشعرمسائيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 05/08/202112:00:00الخميساالدب القصصيصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 05/08/202112:00:00الخميساالدب القصصيمسائيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 08/08/202112:00:00االحدالنظام الصوتيصباحيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
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ص 12:00:00ص 08/08/202112:00:00االحدالنظام الصوتيمسائيالثانية -2اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 29/07/202112:00:00الخميسالشعرصباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 29/07/202112:00:00الخميسالشعرمسائيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 03/08/202112:00:00الثالثاءالمسرحيةصباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 03/08/202112:00:00الثالثاءالمسرحيةمسائيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 08/08/202112:00:00االحدالروايةصباحيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 08/08/202112:00:00االحدالروايةمسائيالثالثة -3اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 25/07/202112:00:00االحدالمسرحيةصباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 25/07/202112:00:00االحدالمسرحيةمسائيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 01/08/202112:00:00االحدالشعرصباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 01/08/202112:00:00االحدالشعرمسائيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 05/08/202112:00:00الخميسالروايةصباحيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 05/08/202112:00:00الخميسالروايةمسائيالرابعة -4اللغة االنكليزيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 25/07/202112:00:00االحــــدالنحوصباحياألولى -1اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 25/07/202112:00:00االحــــدالنحومسائياألولى -1اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 29/07/202112:00:00الخميساألدب الجاهليصباحياألولى -1اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 29/07/202112:00:00الخميساألدب الجاهليمسائياألولى -1اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 26/07/202112:00:00االثنيناألدب االسالميصباحيالثانية -2اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 26/07/202112:00:00االثنيناألدب االسالميمسائيالثانية -2اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 31/07/202112:00:00السبتالنحوصباحيالثانية -2اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 31/07/202112:00:00السبتالنحومسائيالثانية -2اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 04/08/202112:00:00االربعاءالبالغةصباحيالثانية -2اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 04/08/202112:00:00االربعاءالبالغةمسائيالثانية -2اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 26/07/202112:00:00االثنينالنقد القديمصباحيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 26/07/202112:00:00االثنينالنقد القديممسائيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 31/07/202112:00:00االربعاءاألدب العباسيصباحيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 31/07/202112:00:00االربعاءاألدب العباسيمسائيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 04/08/202112:00:00االحدالنحوصباحيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 04/08/202112:00:00االحدالنحومسائيالثالثة -3اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 02/08/202112:00:00االثنينالنقد الحديثصباحيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 02/08/202112:00:00االثنينالنقد الحديثمسائيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 07/08/202112:00:00السبتاالدب الحديثصباحيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 07/08/202112:00:00السبتاالدب الحديثمسائيالرابعة -4اللغة العربيةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 26/07/202112:00:00االثنينالتالوة والحفظصباحياألولى -1علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 26/07/202112:00:00االثنينالتالوة والحفظمسائياألولى -1علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 28/07/202112:00:00األربعاءالمدخل الى علوم القرآنصباحياألولى -1علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية

صفحة ١٦ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

ص 12:00:00ص 28/07/202112:00:00األربعاءالمدخل الى علوم القرآنمسائياألولى -1علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 25/07/202112:00:00االحدالتالوة والحفظصباحيالثانية -2علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 25/07/202112:00:00االحدالتالوة والحفظمسائيالثانية -2علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 27/07/202112:00:00الثالثاءفقه العباداتصباحيالثانية -2علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 27/07/202112:00:00الثالثاءفقه العباداتمسائيالثانية -2علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 29/07/202112:00:00الخميسعلم التفسيرصباحيالثانية -2علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 29/07/202112:00:00الخميسعلم التفسيرمسائيالثانية -2علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 26/07/202112:00:00االثنينمناهج التفسيرصباحيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 26/07/202112:00:00االثنينمناهج التفسيرمسائيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 28/07/202112:00:00األربعاءالتالوة والحفظصباحيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 28/07/202112:00:00األربعاءالتالوة والحفظمسائيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 01/08/202112:00:00االحدحديث تحليليصباحيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 01/08/202112:00:00االحدحديث تحليليمسائيالثالثة -3علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 25/07/202112:00:00االحدفقه الجناياتصباحيالرابعة -4علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 27/07/202112:00:00الثالثاءأساليب التفسيرصباحيالرابعة -4علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 29/07/202112:00:00الخميسالتالوة والحفظصباحيالرابعة -4علوم القران والتربية اإلسالميةالتربية للعلوم اإلنسانية
ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدتفاضل وتكامل ٢صباحياألولى -1الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدتفاضل وتكامل ٢مسائياألولى -1الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينمعادالت تفاضلية ٢مسائيالثانية -2الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينمعادالت تفاضلية اعتيادية ٢صباحيالثانية -2الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسجبر الزمر ٢مسائيالثانية -2الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسجبر زمر ٢صباحيالثانية -2الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينتفاضل وتكامل متقدم ٢مسائيالثانية -2الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينتفاضل وتكامل متقدم٢صباحيالثانية -2الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتتحليل عددي ٢صباحيالثالثة -3الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتتحليل عددي ٢مسائيالثالثة -3الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءجبر الحلقات ٢صباحيالثالثة -3الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءجبر الحلقات ٢مسائيالثالثة -3الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتمعادالت جزئية ٢صباحيالثالثة -3الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة
ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتمعادالتجزئية ٢مسائيالثالثة -3الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءتبولوجيا٢صباحيالرابعة -4الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءتبولوجيا٢مسائيالرابعة -4الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالتحليل الدالي٢مسائيالرابعة -4الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميستحليل الدالي٢صباحيالرابعة -4الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدتحليل عقدي ٢مسائيالرابعة -4الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

صفحة ١٧ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدتحليل عقدي٢صباحيالرابعة -4الرياضياتالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينميكانيك صباحياألولى -1الفيزياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينميكانيك مسائياألولى -1الفيزياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسبصرياتصباحياألولى -1الفيزياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسبصريات مسائياألولى -1الفيزياءالتربية للعلوم الصرفة

م 03:00:00م 25/07/202112:00:00االحدمغناطيسية متقدممسائيالثانية -2الفيزياءالتربية للعلوم الصرفة

م 03:00:00م 25/07/202112:00:00االحدمغناطيسية متقدم صباحيالثانية -2الفيزياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءثرموداينمكمسائيالثانية -2الفيزياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءثرموداينمك صباحيالثانية -2الفيزياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءدوائر إلكترونية صباحيالثالثة -3الفيزياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءدوائر إلكترونية مسائيالثالثة -3الفيزياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدجزيئية صباحيالثالثة -3الفيزياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدجزيئية مسائيالثالثة -3الفيزياءالتربية للعلوم الصرفة

م 03:00:00م 25/07/202112:00:00االحدإشعاعية صباحيالرابعة -4الفيزياءالتربية للعلوم الصرفة

م 03:00:00م 25/07/202112:00:00االحدإشعاعية مسائيالرابعة -4الفيزياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءصلبة٢صباحيالرابعة -4الفيزياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءصلبة٢مسائيالرابعة -4الفيزياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسالكيمياء الالعضويةصباحياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسالكيمياء الالعضويةمسائياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسالكيمياء الالعضوية/٢صباحياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسالكيمياء الالعضوية/٢مسائياألولى -1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالكيمياء الفيزيائيةصباحيالثانية -2الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالكيمياء الفيزيائيةصباحيالثانية -2الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالكيمياء الفيزيائيةمسائيالثانية -2الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالكيمياء الفيزيائيةمسائيالثانية -2الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءالكيمياء الصناعيةصباحيالثالثة -3الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءالكيمياء الصناعيةصباحيالثالثة -3الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءالكيمياء الصناعيةمسائيالثالثة -3الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءالكيمياء الصناعيةمسائيالثالثة -3الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

صفحة ١٨ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالكيمياء الفيزيائية/٢صباحيالثالثة -3الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالكيمياء الفيزيائية/٢مسائيالثالثة -3الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالكيمياء الصناعيةمسائيالرابعة -4الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالكيمياء الصناعيةمسائيالرابعة -4الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدكيمياء صناعيةصباحيالرابعة -4الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنيناختياري(الحسابات الكيميائية)صباحيالرابعة -4الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنيناالختياري(الحسابات الكيميائية)مسائيالرابعة -4الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينحسابات كيميائيةصباحيالرابعة -4الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينحسابات كيميائيةمسائيالرابعة -4الكيمياءالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالكيمياء الصناعيةصباحيالرابعة -4الكيمياء التربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءخلية٢صباحياألولى -1علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءخلية٢مسائياألولى -1علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداركيكونياتصباحيالثانية -2علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداركيكونياتمسائيالثانية -2علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساجنةصباحيالثانية -2علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساجنةمسائيالثانية -2علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدفسلجة حيوانصباحيالثالثة -3علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدفسلجة حيوانمسائيالثالثة -3علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءفطرياتصباحيالثالثة -3علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءفطرياتمسائيالثالثة -3علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسوراثة٢صباحيالثالثة -3علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسوراثة٢مسائيالثالثة -3علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 10/08/202109:00:00الثالثاءتقانةصباحيالثالثة -3علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 10/08/202109:00:00الثالثاءتقانةمسائيالثالثة -3علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينايض مسائيالرابعة -4علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينايض خلوي صباحيالرابعة -4علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءطفيليات٢صباحيالرابعة -4علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءطفيليات٢مسائيالرابعة -4علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدتلوثصباحيالرابعة -4علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

صفحة ١٩ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدتلوثمسائيالرابعة -4علوم حياةالتربية للعلوم الصرفة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءادارة أعمال زراعية صباحيالثالثة -3االقتصاد الزراعي الزراعة

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتمحاسبة زراعية صباحيالثالثة -3االقتصاد الزراعي الزراعة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينبحوث عمليات صباحيالثالثة -3االقتصاد الزراعي الزراعة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحداقتصاد رياضي صباحيالرابعة -4االقتصاد الزراعي الزراعة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءتقويم مشاريع صباحيالرابعة -4االقتصاد الزراعي الزراعة

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميساقتصاد قياسي/٢صباحيالرابعة -4االقتصاد الزراعي الزراعة

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدحيوان عامصباحياألولى -1االنتاج الحيوانيالزراعة

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءمبادئ طيور داجنةصباحياألولى -1االنتاج الحيوانيالزراعة

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالوراثةصباحيالثانية -2االنتاج الحيوانيالزراعة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءتربية و انتاج اسماكصباحيالثانية -2االنتاج الحيوانيالزراعة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسفسلجة الطيور الداجنةصباحيالثالثة -3االنتاج الحيوانيالزراعة

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدتربية و تحسين طيور داجنة صباحيالثالثة -3االنتاج الحيوانيالزراعة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءاالعالف و العالئقصباحيالثالثة -3االنتاج الحيوانيالزراعة

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسفسلجة تناسل و تلقيح صناعي صباحيالثالثة -3االنتاج الحيوانيالزراعة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسعلم اللحوم صباحيالرابعة -4االنتاج الحيوانيالزراعة

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدانتاج ابقار الحليب صباحيالرابعة -4االنتاج الحيوانيالزراعة

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسامراض دواجنصباحيالرابعة -4االنتاج الحيوانيالزراعة

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبترياضيات اقتصادية صباحياألولى -1اآلقتصاد الزراعي الزراعة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنيننظرية جزئية/٢صباحيالثانية -2اآلقتصاد الزراعي الزراعة

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءإحصاء زراعي صباحيالثانية -2اآلقتصاد الزراعي الزراعة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينمبادئ التربةصباحياألولى -1البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينمبادئ التربةمسائياألولى -1البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميساحصاءصباحياألولى -1البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميساحصاءمسائياألولى -1البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدتغذية نباتصباحيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدتغذية نباتمسائيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءفسلجة نباتصباحيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءفسلجة نباتمسائيالثانية -2البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

صفحة ٢٠ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنيننباتات زينة٢صباحيالثالثة -3البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنيننباتات زينة٢مسائيالثالثة -3البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسانتاج خضر صيفيةصباحيالثالثة -3البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسانتاج خضر صيفيةمسائيالثالثة -3البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدانتاج اعناب والثمار الصغيرهصباحيالرابعة -4البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدانتاج اعناب والثمار صغيرةمسائيالرابعة -4البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءجني وخزن حاصالت بستنيةصباحيالرابعة -4البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءجني وخزن حاصالت بستنيةمسائيالرابعة -4البستنة وهندسة الحدائقالزراعة

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينمبادى محاصيل حقلية صباحياألولى -1المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينمبادئ محاصيل حقلية مسائياألولى -1المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدمبادئ إحصاء صباحيالثانية -2المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدمبادئ إحصاء مسائيالثانية -2المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءبيئة نبات صباحيالثانية -2المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءبيئة نبات مسائيالثانية -2المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسزيتية وسكرية صباحيالثانية -2المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسزيتية وسكرية مسائيالثانية -2المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدمحاصيل حبوبصباحيالثالثة -3المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدمحاصيل حبوب مسائيالثالثة -3المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءتكنلوجيا البذور صباحيالثالثة -3المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءتكنلوجيا البذور مسائيالثالثة -3المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسمحاصيل الياف صباحيالثالثة -3المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسمحاصيل الياف مسائيالثالثة -3المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتتربية نبات صباحيالرابعة -4المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتتربية نبات مسائيالرابعة -4المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينمنظمات النمو النباتية صباحيالرابعة -4المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينمنظمات النمو النباتية مسائيالرابعة -4المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءمكافحة ادغال صباحيالرابعة -4المحاصيل الحقلية الزراعة

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءمكافحة ادغال مسائيالرابعة -4المحاصيل الحقلية الزراعة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدمبادئ صناعات غذائيةصباحياألولى -1علوم االغذيةالزراعة

صفحة ٢١ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

ص 09:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدمبادئ صناعات غذائيةمسائياألولى -1علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتكيمياء عاممسائياألولى -1علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتكيمياء عامة صباحياألولى -1علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتهندسة معاملصباحيالثانية -2علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتهندسة معاملمسائيالثانية -2علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينصحة اغذيةصباحيالثانية -2علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينصحة االغذيةمسائيالثانية -2علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءكيمياء فيزياويةصباحيالثانية -2علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءكيمياء فيزياوية مسائيالثانية -2علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدكيمياء حيويةصباحيالثانية -2علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدكيمياء حيويةمسائيالثانية -2علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءاحياء االلبان المجهريةمسائيالثالثة -3علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءاحياء البان مجهرية صباحيالثالثة -3علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالمسارات االيضيةمسائيالثالثة -3علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدمسارات ايضيةصباحيالثالثة -3علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءكيماء االلبانمسائيالثالثة -3علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءكيمياء البانصباحيالثالثة -3علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدهندسة وراثيةصباحيالثالثة -3علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدهندسة وراثيةمسائيالثالثة -3علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتزبد والمثلجاتمسائيالرابعة -4علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتزبد ومثلجاتصباحيالرابعة -4علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينتقنية الحيويةصباحيالرابعة -4علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينتقنية حيويةمسائيالرابعة -4علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءتصنيع االغذيةصباحيالرابعة -4علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءتصنيع االغذيةمسائيالرابعة -4علوم االغذيةالزراعة

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءمساحة مستويةصباحياألولى -1علوم التربة والموارد المائية الزراعة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينتسوية وتعديل أراضي صباحيالثانية -2علوم التربة والموارد المائية الزراعة

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميستحليل تربة وماء ونباتصباحيالثانية -2علوم التربة والموارد المائية الزراعة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدمعادن تربة صباحيالثالثة -3علوم التربة والموارد المائية الزراعة

صفحة ٢٢ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءمورفولوجي صباحيالثالثة -3علوم التربة والموارد المائية الزراعة

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالبزلصباحيالثالثة -3علوم التربة والموارد المائية الزراعة

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسإدارة تربة صباحيالرابعة -4علوم التربة والموارد المائية الزراعة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينتقانات اسمدة صباحيالرابعة -4علوم التربة والموارد المائية الزراعة

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميساستصالح اراضيصباحيالرابعة -4علوم التربة والموارد المائية الزراعة

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينحشرات عامة ٢ صباحياألولى -1وقاية النبات الزراعة

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءنبات عام صباحياألولى -1وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينتصنيف حشرات صباحيالثانية -2وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءنبات عام صباحيالثانية -2وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتحشرات طبية وبيطرية صباحيالثانية -2وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينفطريات ٢صباحيالثالثة -3وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءنيماتودا صباحيالثالثة -3وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتتربية نحل صباحيالثالثة -3وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينأمراض نبات صباحيالثالثة -3وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدأمراض فاكةصباحيالرابعة -4وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءإدارة متكاملة صباحيالرابعة -4وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسفايروسات صباحيالرابعة -4وقاية النبات الزراعة

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدحشرات محاصيل صباحيالرابعة -4وقاية النبات الزراعة

م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينHuman Histologyصباحياألولى -1-الصيدلة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسPharmaceutical Calculationsصباحياألولى -1-الصيدلة

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسPhysiology IIصباحيالثانية -2-الصيدلة

م 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينOrganic Chemistry IIIصباحيالثانية -2-الصيدلة

م 12:00:00ص 12/08/202109:00:00الخميسPhysical Pharmacy IIصباحيالثانية -2-الصيدلة

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءPharmacology Iصباحيالثالثة -3-الصيدلة

م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدOrganic Pharm. Chemistry Iصباحيالثالثة -3-الصيدلة

م 12:00:00ص 11/08/202109:00:00االربعاءPharm. Technology IIصباحيالثالثة -3-الصيدلة

م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينOrganic Pharm. Chemistry IIIصباحيالرابعة -4-الصيدلة

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسPharmacology IIIصباحيالرابعة -4-الصيدلة

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدClinical Pharmacy IIصباحيالرابعة -4-الصيدلة

صفحة ٢٣ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءIndustrial Pharmacy Iصباحيالرابعة -4-الصيدلة

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدAdvanced Pharmaceutical Analysisصباحيالخامسة -5-الصيدلة

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءTherapeutic Drug Monitoring (TDM)صباحيالخامسة -5-الصيدلة

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسDosage Form Designصباحيالخامسة -5-الصيدلة

م 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينApplied Therapeutics- IIصباحيالخامسة -5-الصيدلة

م 12:00:00ص 12/08/202109:00:00الخميسLab Trainingصباحيالخامسة -5-الصيدلة

12:00م9:00ص25/07/2021االحدالكيمياءصباحياألولى -1عامالطب

12:00م9:00ص04/08/2021االربعاءتشريحصباحياألولى -1عامالطب

12:00م9:00ص08/08/2021االحدانسجة بايولوجيصباحياألولى -1عامالطب

12:00م9:00ص03/08/2021الثالثاءتشريحصباحيالثانية -2عامالطب

12:00م9:00ص14/08/2021السبتالكيمياءصباحيالثانية -2عامالطب

12:00م9:00ص25/07/2021االحداالمراضصباحيالثالثة -3عامالطب

12:00م9:00ص01/08/2021االحداالدويةصباحيالثالثة -3عامالطب

12:00م9:00ص08/08/2021االحدالباطنيةصباحيالثالثة -3عامالطب

12:00م9:00ص14/08/2021السبتاحياء مجهريةصباحيالثالثة -3عامالطب

12:00م9:00ص25/07/2021االحدالباطنيةصباحيالرابعة -4عامالطب

12:00م9:00ص01/08/2021االحدجراحة عامةصباحيالرابعة -4عامالطب

12:00م9:00ص09/08/2021االثنينطب مجتمعصباحيالرابعة -4عامالطب

12:00م9:00ص14/08/2021السبتنسائيةصباحيالرابعة -4عامالطب

12:00م9:00ص25/07/2021االحدالباطنيةصباحيالخامسة -5عامالطب

12:00م9:00ص28/07/2021االربعاءENTصباحيالخامسة -5عامالطب

12:00م9:00ص03/08/2021الثالثاءالجراحة عامةصباحيالخامسة -5عامالطب

12:00م9:00ص08/08/2021االحدالنسائيةصباحيالخامسة -5عامالطب

12:00م9:00ص14/08/2021السبتاطفالصباحيالخامسة -5عامالطب

12:00م9:00ص04/08/2021االربعاءالباطنيةصباحيالسادسة -6عامالطب

12:00م9:00ص12/08/2021الخميسجراحة عامةصباحيالسادسة -6عامالطب

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنيناسس تقنيات احيائية ٢صباحياألولى -1التقنيات االحيائيةالعلوم

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنيناسس تقنيات احيائية٢صباحياألولى -1التقنيات االحيائيةالعلوم

ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينفسلجة خليةصباحياألولى -1التقنيات االحيائيةالعلوم

صفحة ٢٤ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينفسلجة خليةصباحياألولى -1التقنيات االحيائيةالعلوم

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساالحياء المجهرية الطبيةصباحيالثانية -2التقنيات االحيائيةالعلوم

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساالحياء المجهرية الطبيةصباحيالثانية -2التقنيات االحيائيةالعلوم

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدفسلجة احياء مجهريةصباحيالثانية -2التقنيات االحيائيةالعلوم

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدفسلجة االحياء المجهريةصباحيالثانية -2التقنيات االحيائيةالعلوم

ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدجبر خطي٢صباحياألولى -1الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدجبر خطي٢صباحيالثانية -2الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءمعادالت اعتيادية٢صباحيالثانية -2الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتجبر الزمر٢صباحيالثانية -2الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينتحليل متجهاتصباحيالثانية -2الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدتحليل رياضي٢صباحيالثالثة -3الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدمعادالت جزئية٢صباحيالثالثة -3الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 10/08/202109:00:00الثالثاءنظرية الحلقات٢صباحيالثالثة -3الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناالحصاء الرياضي٢صباحيالرابعة -4الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتتبولوجيا٢صباحيالرابعة -4الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينبحوث عملياتصباحيالرابعة -4الرياضياتالعلوم

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالفيزياء العملية/٢صباحياألولى -1الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءمغناطيسيهصباحياألولى -1الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبترياضياتصباحياألولى -1الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدميكانيك تحليلي ٢صباحيالثانية -2الفيزياءالعلوم

ص 09:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءالفيزياء العملية ٢صباحيالثانية -2الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسميكانيك الكم /١صباحيالثانية -2الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدرياضياتصباحيالثانية -2الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينميكانيك الكم /٣صباحيالثالثة -3الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتالفيزياء الرياضية٢صباحيالثالثة -3الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتالميكانيك االحصائيصباحيالثالثة -3الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينالفيزياء العملية /٢صباحيالثالثة -3الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالفيزياء العملية٢صباحيالرابعة -4الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدصلبة ٢صباحيالرابعة -4الفيزياءالعلوم

صفحة ٢٥ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالكهرومغناطيسية ٢صباحيالرابعة -4الفيزياءالعلوم

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالكيمياء التحليلية الحجميةصباحياألولى -1الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالكيمياء التحليلية الحجميةمسائياألولى -1الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالكيمياء الالعضويةصباحياألولى -1الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءالكيمياء الالعضويةمسائياألولى -1الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالكيمياء الفيزيائيةصباحيالثانية -2الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالكيمياء الفيزيائيةمسائيالثانية -2الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدطرائق الفصلصباحيالثانية -2الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدطرائق الفصل مسائيالثانية -2الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءكيمياء العناصر الممثلةصباحيالثانية -2الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءكيمياء العناصر الممثلةمسائيالثانية -2الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالكيمياء العضويةصباحيالثانية -2الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالكيمياء العضويةمسائيالثانية -2الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءالكيمياء العضويةصباحيالثالثة -3الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءالكيمياء العضويةمسائيالثالثة -3الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتالكيمياء الكهربائيةصباحيالثالثة -3الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتالكيمياء الكهربائيةمسائيالثالثة -3الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتالكيمياء الحياتيةصباحيالثالثة -3الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتالكيمياء الحياتيةمسائيالثالثة -3الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالتحليل االلي الكهربائيصباحيالرابعة -4الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالتشخيص العضوي الطيفيصباحيالرابعة -4الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدالبتروكيمياوياتصباحيالرابعة -4الكيمياءالعلوم

ص 12:00:00ص 10/08/202109:00:00الثالثاءالكيمياء الحياتيةصباحيالرابعة -4الكيمياءالعلوم

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدكيمياء-٢صباحياألولى -1جيولوجيالعلوم

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسطبيعية-٢صباحياألولى -1جيولوجيالعلوم

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدجيولوجيا تاريخيةصباحياألولى -1جيولوجيالعلوم

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينطبيعية-٢صباحيالثانية -2جيولوجيالعلوم

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءصخور رسوبيةصباحيالثانية -2جيولوجيالعلوم

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتجيمورفولوجيصباحيالثانية -2جيولوجيالعلوم

صفحة ٢٦ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتGISصباحيالثانية -2جيولوجيالعلوم

ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدبصرية معادنصباحيالثالثة -3جيولوجيالعلوم

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسجيولوجيا حقليةصباحيالثالثة -3جيولوجيالعلوم

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدمتحجرات دقيقةصباحيالثالثة -3جيولوجيالعلوم

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدجذبية ومغناطيسيةصباحيالثالثة -3جيولوجيالعلوم

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينجس بئريصباحيالرابعة -4جيولوجيالعلوم

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتاستقصاء زلزاليصباحيالرابعة -4جيولوجيالعلوم

ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينصحراء غربيةصباحيالرابعة -4جيولوجيالعلوم

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالكيمياء العضويةصباحياألولى -1علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالكيمياء العضويةمسائياألولى -1علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءعلم النباتصباحياألولى -1علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءعلم النباتمسائياألولى -1علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناحياء مجهريةصباحيالثانية -2علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيناحياء مجهريةمسائيالثانية -2علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتالكيمياء الحياتية ٢صباحيالثانية -2علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتالكيمياء الحياتية ٢مسائيالثانية -2علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءتصنيف نباتصباحيالثانية -2علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءتصنيف نباتمسائيالثانية -2علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 11/08/202109:00:00االربعاءتصنيف حشراتصباحيالثانية -2علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 11/08/202109:00:00االربعاءتصنيف حشراتمسائيالثانية -2علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالمناعةصباحيالثالثة -3علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالمناعةمسائيالثالثة -3علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساالنزيماتصباحيالثالثة -3علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساالنزيماتمسائيالثالثة -3علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميساحياء مجهرية تربهصباحيالثالثة -3علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميساحياء مجهرية تربهمسائيالثالثة -3علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 10/08/202109:00:00الثالثاءفسلجة حيوانصباحيالثالثة -3علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 10/08/202109:00:00الثالثاءفسلجة حيوانمسائيالثالثة -3علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءالغدد الصمصباحيالرابعة -4علوم الحياةالعلوم

صفحة ٢٧ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينوراثة احياء مجهريةصباحيالرابعة -4علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتالحبلياتصباحيالرابعة -4علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 11/08/202109:00:00االربعاءفايروساتصباحيالرابعة -4علوم الحياةالعلوم

م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينمدخل الى علم التفسير صباحياألولى -1التفسيرالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءالسيرة النبوية صباحياألولى -1التفسيرالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدعلوم القرآن صباحيالثانية -2التفسيرالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالتالوة والحفظ صباحيالثانية -2التفسيرالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسمناهج المفسرين صباحيالثانية -2التفسيرالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدقواعد التفسير صباحيالثانية -2التفسيرالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءفقه العبادات صباحيالثانية -2التفسيرالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدعلوم الحديث صباحيالثالثة -3التفسيرالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءتفسير آيات األحكام صباحيالثالثة -3التفسيرالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسأصول الفقه صباحيالثالثة -3التفسيرالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحداالعجاز القرآني صباحيالثالثة -3التفسيرالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءالتالوة والحفظ صباحيالثالثة -3التفسيرالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالتالوة والحفظ صباحيالرابعة -4التفسيرالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينحفظ القرانصباحياألولى -1الحديثالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءعلوم الحديثصباحياألولى -1الحديثالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدعلم الرجالصباحيالثانية -2الحديثالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءاصول التخريجصباحيالثانية -2الحديثالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسبالغة الحديثصباحيالثانية -2الحديثالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدحفظ القرانصباحيالثانية -2الحديثالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءسيرة ال البيتصباحيالثانية -2الحديثالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدعقيدةصباحيالثالثة -3الحديثالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءحديث تحليليصباحيالثالثة -3الحديثالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساسباب اختالف المحدثينصباحيالثالثة -3الحديثالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدنقد متن الحديثصباحيالثالثة -3الحديثالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءعلم الرجالصباحيالثالثة -3الحديثالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينعلم الطبقاتصباحيالرابعة -4الحديثالعلوم اإلسالمية

صفحة ٢٨ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءعلل الحديثصباحيالرابعة -4الحديثالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسأديان وضعيةصباحياألولى -1العقيدةالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدمدخل لدراسة الفكرصباحياألولى -1العقيدةالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينقضايا المنطق وأحكامهصباحيالثانية -2العقيدةالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءسيرة أهل البيت والصحابةصباحيالثانية -2العقيدةالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتحفظ القرانصباحيالثانية -2العقيدةالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنيناألديان السماويةصباحيالثانية -2العقيدةالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينفلسفة اسالميةصباحيالثالثة -3العقيدةالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءاصول الفقهصباحيالثالثة -3العقيدةالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتمدارس كالميةصباحيالثالثة -3العقيدةالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميستفسير آيات العقيدةصباحيالرابعة -4العقيدةالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدمناهج المتكلمينصباحيالرابعة -4العقيدةالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسفقه عباداتصباحياألولى -1الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسفقه عباداتمسائياألولى -1الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحداصول فقهصباحياألولى -1الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحداصول فقهمسائياألولى -1الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينفقه مواريثصباحيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينفقه مواريثمسائيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءعلوم حديثصباحيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءعلوم حديثمسائيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتاصول فقهصباحيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتاصول فقهمسائيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينسيرةصباحيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينسيرةمسائيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 10/08/202109:00:00االربعاءحفظصباحيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 10/08/202109:00:00االربعاءحفظمسائيالثانية -2الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينفقه معامالتصباحيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينفقه معامالتمسائيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءاقتصاد اسالميصباحيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية

صفحة ٢٩ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءاقتصاد اسالميمسائيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتاصول فقهصباحيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتاصول فقهمسائيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنيناحاديث احكامصباحيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنيناحاديث احكاممسائيالثالثة -3الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسفقه مقارنصباحيالرابعة -4الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسفقه مقارنمسائيالرابعة -4الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدفقه معاصرصباحيالرابعة -4الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدفقه معاصرمسائيالرابعة -4الفقهالعلوم اإلسالمية

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االحدعلوم حياة IIصباحياألولى -1البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االحدعلوم حياة IIمسائياألولى -1البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءمبادئ تصنيف حياتيصباحياألولى -1البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءمبادئ تصنيف حياتيمسائياألولى -1البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساساسيات علم البيئة IIصباحيالثانية -2البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساساسيات علم البيئة IIمسائيالثانية -2البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءكيمياء بيئية IIصباحيالثانية -2البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءكيمياء بيئية IIمسائيالثانية -2البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتصنيف نباتصباحيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتصنيف نباتمسائيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءتحليل آلي IIصباحيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءتحليل آلي IIمسائيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميستلوث تربةصباحيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميستلوث تربةمسائيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميستلوث أغذيةصباحيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميستلوث أغذيةمسائيالثالثة -3البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتقانات نانو بيئيةصباحيالرابعة -4البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدتقانات نانو بيئيةمسائيالرابعة -4البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءعلم السمومصباحيالرابعة -4البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءعلم السموممسائيالرابعة -4البيئةالعلوم التطبيقية

صفحة ٣٠ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االحدهندسة بيئيةصباحيالرابعة -4البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االحدهندسة بيئيةمسائيالرابعة -4البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءنظائر بيئيةصباحيالرابعة -4البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءنظائر بيئيةمسائيالرابعة -4البيئةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالبصرياتصباحياألولى -1الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالبصرياتمسائياألولى -1الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00األربعاءالفيزياء الحيويةصباحياألولى -1الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00األربعاءالفيزياء الحيويةمسائياألولى -1الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالفيزياء الطبيةصباحيالثانية -2الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالفيزياء الطبيةمسائيالثانية -2الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00األحداالحياء المجهريةIIصباحيالثانية -2الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00األحداالحياء المجهريةIIمسائيالثانية -2الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاء فيزياء الحالة الصلبةIIصباحيالثانية -2الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاء فيزياء الحالة الصلبةIIمسائيالثانية -2الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالكترونياتIIصباحيالثالثة -3الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالكترونياتIIمسائيالثالثة -3الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميستصميم وتحليل التجاربIIصباحيالثالثة -3الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميستصميم وتحليل التجاربIIمسائيالثالثة -3الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينالتحليالت المرضيةIIصباحيالثالثة -3الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينالتحليالت المرضيةIIمسائيالثالثة -3الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءنظم معلومات احيائيةIIصباحيالثالثة -3الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءنظم معلومات احيائيةIIمسائيالثالثة -3الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00األحدبايولوجي جزيئيIIصباحيالرابعة -4الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00األحدبايولوجي جزيئيIIمسائيالرابعة -4الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءااليض الخلويصباحيالرابعة -4الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءالفيزياء الحديثةIIمسائيالرابعة -4الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدااليض الخلويمسائيالرابعة -4الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالفيزياء الحديثةIIصباحيالرابعة -4الفيزياء الحياتيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالكيمياء التحليليةصباحياألولى -1الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية

صفحة ٣١ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

م 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءالكيمياء الالعضويةصباحياألولى -1الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدالكيمياء العضوية IIصباحيالثانية -2الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسالكيمياء الفيزياوية IIصباحيالثانية -2الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية

م 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينالكيمياء التحليلية التطبيقيةصباحيالثانية -2الكيمياء التطبيقيةالعلوم التطبيقية

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءالعالقات الدولية صباحيالثانية -2العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتاالجتماع السياسيصباحيالثانية -2العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحداالستراتيجية صباحيالثالثة -3العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءالفكر السياسي االسالميصباحيالثالثة -3العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسفكر غربي حديثصباحيالثالثة -3العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 27/07/202109:00:00الثالثاءدبلوماسية صباحيالرابعة -4العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميساالحزاب السياسية والرأي العامصباحيالرابعة -4العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتالفكر الغربي المعاصرصباحيالرابعة -4العلوم السياسيةالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنيننظم سياسية صباحياألولى -1العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية

ص 11:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءمدخل علم السياسةصباحياألولى -1العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 26/07/202109:00:00االثنينالفكر السياسي الوسيطصباحيالثانية -2العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 31/07/202109:00:00السبتسياسات عامةصباحيالثالثة -3العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 25/07/202109:00:00االحدسياسة خارجيةصباحيالرابعة -4العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينمدخل قانونصباحياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينمدخل قانونمسائياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتدستوريصباحياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتدستوريمسائياألولى -1القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالتزامصباحيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدالتزاممسائيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءعقوباتصباحيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءعقوباتمسائيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميساداريصباحيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميساداريمسائيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدتجاريصباحيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدتجاريمسائيالثانية -2القانونالقانون والعلوم السياسية

صفحة ٣٢ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسعقودصباحيالثالثة -3القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينعقوباتصباحيالثالثة -3القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 02/08/202109:00:00االثنينعقوباتمسائيالثالثة -3القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءمرافعاتصباحيالثالثة -3القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 04/08/202109:00:00االربعاءمرافعاتمسائيالثالثة -3القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتدولي عامصباحيالثالثة -3القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينأصول محاكماتصباحيالثالثة -3القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 09/08/202109:00:00االثنينأصول محاكماتمسائيالثالثة -3القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءعينيةصباحيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 28/07/202109:00:00االربعاءعينيةمسائيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدمنظماتصباحيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 01/08/202109:00:00االحدمنظماتمسائيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءدولي خاصصباحيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 03/08/202109:00:00الثالثاءدولي خاصمسائيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسأوراق تجاريةصباحيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 05/08/202109:00:00الخميسأوراق تجاريةمسائيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 08/08/202108:00:00االحدأصول فقهصباحيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 08/08/202109:00:00االحدأصول فقهمسائيالرابعة -4القانونالقانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 29/07/202109:00:00الخميسعقودمسائيالثالثة -3القانون القانون والعلوم السياسية

ص 12:00:00ص 07/08/202109:00:00السبتدولي عاممسائيالثالثة -3القانون القانون والعلوم السياسية

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 02/08/2021اإلثنينFundamentals of EE IIصباحياألولى -1الكهرباءالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 04/08/2021األربعاءCalculus IIصباحياألولى -1الكهرباءالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 03/08/2021الثالثاءElectric Circuits IIصباحيالثانية -2الكهرباءالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 05/08/2021الخميسElectromagnetics IIصباحيالثانية -2الكهرباءالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 07/08/2021السبتDC Machines IIصباحيالثانية -2الكهرباءالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 09/08/2021اإلثنينCalculus IVصباحيالثانية -2الكهرباءالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 02/08/2021اإلثنينElectric Power IIصباحيالثالثة -3الكهرباءالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 04/08/2021األربعاءSignals and System IIصباحيالثالثة -3الكهرباءالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 07/08/2021السبتAC Machines IIصباحيالثالثة -3الكهرباءالهندسة 

صفحة ٣٣ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 09/08/2021اإلثنينDigital Communicationsصباحيالثالثة -3الكهرباءالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 03/08/2021الثالثاءControl Theory IIصباحيالرابعة -4الكهرباءالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 05/08/2021الخميسAdvanced Communication Systemsصباحيالرابعة -4الكهرباءالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 07/08/2021السبتPower Electronicsصباحيالرابعة -4الكهرباءالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 09/08/2021اإلثنينPower System Analysisصباحيالرابعة -4الكهرباءالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 04/08/2021األربعاءPrinciples of Chemical Eng. IIصباحياألولى -1الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 08/08/2021االحدOrganic Chemistryصباحياألولى -1الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 01/08/2021االحدFluid Mechanics IIصباحيالثانية -2الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 03/08/2021الثالثاءThermodynamics IIصباحيالثانية -2الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 05/08/2021الخميسAnalytical Chemistryصباحيالثانية -2الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 07/08/2021السبتMass Transferصباحيالثانية -2الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 09/08/2021االثنينCalculus IVصباحيالثانية -2الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 01/08/2021االحدReactor Design IIصباحيالثالثة -3الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 04/08/2021األربعاءHeat Transfer IIصباحيالثالثة -3الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 07/08/2021السبتUnit Operation IIصباحيالثالثة -3الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 09/08/2021االثنينWater Treatmentصباحيالثالثة -3الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 01/08/2021االحدPetroleum Refining Eng. (II)صباحيالرابعة -4الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 03/08/2021الثالثاءTechnology of Catalystsصباحيالرابعة -4الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 05/08/2021الخميسCorrosion Eng  صباحيالرابعة -4الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 08/08/2021االحدModeling & Simulationصباحيالرابعة -4الكيميائي والبتروكيميائيالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 04/08/2021االربعاءرياضيات٢صباحياألولى -1الميكانيكالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 08/08/2021االحدمبادئ عمليات التصنيعصباحياألولى -1الميكانيكالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 29/07/2021الخميسموائع٢صباحيالثانية -2الميكانيكالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 01/08/2021االحدرياضيات٤صباحيالثانية -2الميكانيكالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 05/08/2021الخميسمقاومة مواد٢صباحيالثانية -2الميكانيكالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 09/08/2021الثالثاءديناميك الحرارة٢صباحيالثانية -2الميكانيكالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 02/08/2021االثنيننظرية مكائن٢صباحيالثالثة -3الميكانيكالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 05/08/2021الخميسانتقال حرارة٢صباحيالثالثة -3الميكانيكالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 09/08/2021االثنينعمليات التصنيعصباحيالثالثة -3الميكانيكالهندسة 

صفحة ٣٤ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١

         جامعة االنبار
قسم شؤون الطلبة والتسجيل

المرحلةالقسمالكلية
نوع 

الدراسة
تأريخ االمتحانيوم االمتحاناسم المادة

وقت بدء 
االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 02/08/2021االثنينسيطرةصباحيالرابعة -4الميكانيكالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 04/08/2021االربعاءتثليجصباحيالرابعة -4الميكانيكالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 07/08/2021السبتتصميم٢صباحيالرابعة -4الميكانيكالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 09/08/2021االثنينطاقة متجددةصباحيالرابعة -4الميكانيكالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 03/08/2021الثالثاءرياضيات ٢صباحياألولى -1الهندسة المدنيةالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 07/08/2021السبتستاتيكصباحياألولى -1الهندسة المدنيةالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 28/07/2021األربعاءرياضيات ٤صباحيالثانية -2الهندسة المدنيةالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 01/08/2021األحدميكانيك الموائعصباحيالثانية -2الهندسة المدنيةالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 04/08/2021األربعاءالمساحة الهندسية ٢صباحيالثانية -2الهندسة المدنيةالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 08/08/2021األحدمقاومة المواد ٢صباحيالثانية -2الهندسة المدنيةالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 29/07/2021الخميسانشاءات ٢صباحيالثالثة -3الهندسة المدنيةالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 02/08/2021االثنينميكانيك التربة ٢صباحيالثالثة -3الهندسة المدنيةالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 05/08/2021الخميسهندسة المرورصباحيالثالثة -3الهندسة المدنيةالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 09/08/2021االثنينتصاميم الخرسانة المسلحة ٢صباحيالثالثة -3الهندسة المدنيةالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 31/07/2021السبتمنشآت فوالذيةصباحيالرابعة -4الهندسة المدنيةالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 02/08/2021االثنينطرق التخمين واالنشاءصباحيالرابعة -4الهندسة المدنيةالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 05/08/2021الخميسهندسة األسس ٢صباحيالرابعة -4الهندسة المدنيةالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 09/08/2021االثنينخرسانة مسبقة الجهدصباحيالرابعة -4الهندسة المدنيةالهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 03/08/2021الثالثاءالميكانيك الهندسيصباحياألولى -1هندسة السدود والموارد المائية الهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 08/08/2021االحدالرياضيات٢صباحياألولى -1هندسة السدود والموارد المائية الهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 01/08/2021االحدالرياضيات٤صباحيالثانية -2هندسة السدود والموارد المائية الهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 03/08/2021الثالثاءانشاء المبانيصباحيالثانية -2هندسة السدود والموارد المائية الهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 05/08/2021الخميسالقنوات المفتوحة صباحيالثانية -2هندسة السدود والموارد المائية الهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 07/08/2021السبت المساحة٢صباحيالثانية -2هندسة السدود والموارد المائية الهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 09/08/2021االثنينفيزياء التربة صباحيالثانية -2هندسة السدود والموارد المائية الهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 02/08/2021االثنينهيدرولوجيا المياه الجوفيةصباحيالثالثة -3هندسة السدود والموارد المائية الهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 04/08/2021االربعاءهندسة االسسصباحيالثالثة -3هندسة السدود والموارد المائية الهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 07/08/2021السبت الطرق العدديةصباحيالثالثة -3هندسة السدود والموارد المائية الهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 09/08/2021االثنينالهندسة البيئيةصباحيالثالثة -3هندسة السدود والموارد المائية الهندسة 

صفحة ٣٥ من ٣٨



جدول االمتحانات الحضورية لكليات جامعة االنبار 
الفصل الدراسي الثاني
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قسم شؤون الطلبة والتسجيل
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االمتحان

وقت نهاية 
االمتحان

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 02/08/2021االثنينادارة وتخطيط الموارد المائيةصباحيالرابعة -4هندسة السدود والموارد المائية الهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 04/08/2021االربعاءهندسة البزلصباحيالرابعة -4هندسة السدود والموارد المائية الهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 07/08/2021السبت طرق التخمين واالنشاءصباحيالرابعة -4هندسة السدود والموارد المائية الهندسة 

الثانية عشر ظهرا التاسعة صباحا 09/08/2021االثنينسالمة وتشغيل السدودصباحيالرابعة -4هندسة السدود والموارد المائية الهندسة 

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص26/07/2021االثنينتشريح االسنانصباحياألولى -1طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص03/08/2021الثالثاءعلوم الحياةصباحياألولى -1طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص11/08/2021االربعاءالكيمياءصباحياألولى -1طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص25/07/2021االحدتشريح عامصباحيالثانية -2طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص02/08/2021االثنينالكيمياء الطبيةصباحيالثانية -2طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص05/08/2021الخميسصناعة االسنانصباحيالثانية -2طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص12/08/2021الخميسانسجة الفمصباحيالثانية -2طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص26/07/2021االثنيناحياء مجهريةصباحيالثالثة -3طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص01/08/2021االحدصناعة االسنانصباحيالثالثة -3طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص04/08/2021االربعاءجراحة الفمصباحيالثالثة -3طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص09/08/2021االثنيناالمراض العامةصباحيالثالثة -3طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص12/08/2021الخميسمعالجة االسنانصباحيالثالثة -3طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص25/07/2021االحدجراحة الفمصباحيالرابعة -4طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص29/07/2021الخميسامراض اللثةصباحيالرابعة -4طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص01/08/2021االحدصناعة االسنانصباحيالرابعة -4طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص05/08/2021الخميسامراض الفمصباحيالرابعة -4طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص09/08/2021االثنينمعالجة االسنانصباحيالرابعة -4طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص12/08/2021الخميستقويم االسنانصباحيالرابعة -4طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص25/07/2021االحدجراحة الفمصباحيالخامسة -5طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص27/07/2021الثالثاءوقاية االسنانصباحيالخامسة -5طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص29/07/2021الخميسصناعة االسنانصباحيالخامسة -5طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص01/08/2021االحدمعالجة االسنانصباحيالخامسة -5طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص05/08/2021الخميسامراض اللثةصباحيالخامسة -5طب االسنانطب االسنان

١٢:٠٠:٠٠ م٠٩:٠٠:٠٠ ص09/08/2021االثنينطب الفمصباحيالخامسة -5طب االسنانطب االسنان

ظهرا 12:00صباحا 04/08/20219:00االربعاءاساسيات تكنولوجيا المعلومات ٢صباحياألولى -1أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

صفحة ٣٦ من ٣٨
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وقت نهاية 
االمتحان

ظهرا 12:00صباحا 08/08/20219:00االحدبرمجة بلغة c++2صباحياألولى -1أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 03/08/20219:00الثالثاءشبكات الحاسوبصباحيالثانية -2أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 05/08/20219:00الخميستصميم صفحات الويبصباحيالثانية -2أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 09/08/20219:00االثنينالبرمجة الكيانية ٢صباحيالثانية -2أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 01/08/20219:00االحدهندسة البرمجياتصباحيالثالثة -3أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 03/08/20219:00الثالثاءالبرمجة المرئية ٢صباحيالثالثة -3أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 05/08/20219:00الخميسوسائط متعددةصباحيالثالثة -3أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 09/08/20219:00االثنينبرمجة الشبكاتصباحيالثالثة -3أنظمة شبكات الحاسوبعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 02/08/202109:00االثنينتصميم منطقي ٢صباحياألولى -1علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 02/08/202109:00االثنينتصميم منطقي ٢مسائياألولى -1علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 04/08/202109:00االربعاءبرمجة مهيكلة ٢صباحياألولى -1علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 04/08/202109:00االربعاءبرمجة مهيكلة ٢مسائياألولى -1علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 01/08/202109:00االحدبرمجة قواعد البياناتصباحيالثانية -2علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 01/08/202109:00االحدبرمجة قواعد البياناتمسائيالثانية -2علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 03/08/202109:00الثالثاءبرمجة كيانية ٢صباحيالثانية -2علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 03/08/202109:00الثالثاءبرمجة كيانية ٢مسائيالثانية -2علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 05/08/202109:00الخميسنظرية احتسابية ٢صباحيالثانية -2علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 05/08/202109:00الخميسنظرية احتسابية ٢مسائيالثانية -2علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 07/08/202109:00السبتالخوارزمياتصباحيالثانية -2علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 07/08/202109:00السبتالخوارزمياتمسائيالثانية -2علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 31/07/202109:00السبترسومات الحاسبة بثالث ابعادصباحيالثالثة -3علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 31/07/202109:00السبترسومات الحاسبة بثالث ابعادمسائيالثالثة -3علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 02/08/202109:00االثنينمترجمات ٢صباحيالثالثة -3علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 02/08/202109:00االثنينمترجمات ٢مسائيالثالثة -3علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 04/08/202109:00االربعاءشبكات الحاسبة ٢صباحيالثالثة -3علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 04/08/202109:00االربعاءشبكات الحاسبة ٢مسائيالثالثة -3علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 07/08/202109:00السبتبرمجة مرئية ٢صباحيالثالثة -3علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 07/08/202109:00السبتبرمجة مرئية ٢مسائيالثالثة -3علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 01/08/202109:00االحدرؤيا الحاسبةصباحيالرابعة -4علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

صفحة ٣٧ من ٣٨
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م 12:00ص 01/08/202109:00االحدرؤيا الحاسبةمسائيالرابعة -4علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 03/08/202109:00الثالثاءذكاء اصطناعي ٢صباحيالرابعة -4علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 03/08/202109:00الثالثاءذكاء اصطناعي ٢مسائيالرابعة -4علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 05/08/202109:00الخميسانظمة تشغيل ٢صباحيالرابعة -4علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

م 12:00ص 05/08/202109:00الخميسانظمة تشغيل ٢مسائيالرابعة -4علوم الحاسباتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 03/08/20219:00الثالثاءتصميم منطقي ٢صباحياألولى -1نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 05/08/20219:00الخميسبرمجة مهيكلة ٢صباحياألولى -1نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 01/08/20219:00االحدنظرية احتسابيهصباحيالثانية -2نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 03/08/20219:00الثالثاءخوارزمياتصباحيالثانية -2نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 05/08/20219:00الخميسبرمجة كيانيةصباحيالثانية -2نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 07/08/20219:00السبتتحليل وتصميم قواعد بياناتصباحيالثانية -2نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 31/07/20219:00السبتقواعد البيانات الموزعهصباحيالثالثة -3نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 02/08/20219:00االثنينبرمجة مرئيهصباحيالثالثة -3نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 04/08/20219:00االربعاءمترجماتصباحيالثالثة -3نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 07/08/20219:00السبتشبكات البياناتصباحيالثالثة -3نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 31/07/20219:00السبتحوسبة وسائط متعددهصباحيالرابعة -4نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 02/08/20219:00االثنينامنية معلوماتصباحيالرابعة -4نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 04/08/20219:00االربعاءبرمجة تطبيقات الويبصباحيالرابعة -4نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ظهرا 12:00صباحا 07/08/20219:00السبتذكاء اصطناعيصباحيالرابعة -4نظم المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

صفحة ٣٨ من ٣٨


