
 لسم الشرٌعة

 0202-0202جدول امتحانات الدور الثانً 

 المرحلة األولى  الٌوم
eqzmgnl 

 

 المرحلة الثانٌة 
L2msjo6 

 المرحلة الثالثة 
Xbn7fty  

 المرحلة الرابعة 
F6pvhqf 

 الثانًالفصل  الفصل األول الفصل الثانً الفصل األول الفصل الثانً الفصل األول الفصل الثانً الفصل األول 

حموق و  علوم لرآن 20/7األحد 
 حرٌات

 انكلٌزي مرافعات  حدٌث تفسٌر علم كالم نحو

 مرافعات نحو نحو نظم حدٌث حاسوب مدخل لانون تالوة 21/7االثنٌن 

 حفظ اصول فمه طرائك تدرٌس انكلٌزي نحو انكلٌزي انكلٌزي نحو 22/7الثالثاء 

 نحو انكلٌزي انكلٌزي نحو علم نفس سٌرة منطك مكتبة 23/7االربعاء 

 اصول فمه تخرٌج اصولً دعوة و خطابة بالغة منطك كالم نحو انكلٌزي 24/7الخمٌس 

  لٌاس و تموٌم سٌاسة شرعٌة اسس تربٌة انكلٌزي  حاسوب مدخل لانون 27/7االحد 

   التصاد اسالمً حفظ سٌرة    02/7االثنٌن 

 فمه معاصر فمه ممارن  لواعد فمهٌة فمهاصول  فمه فمه مدخل شرٌعة 02/7الثالثاء 

  فمه جناٌات اصول فمه فمه معامالت  حفظ المرآن   00/7االربعاء 

 فمه ممارن مماصد شرٌعة فمه اصول فمه فمه اصول فمه اصول فمه فمه 01/7الخمٌس 

 

 meet.google.com/lookup/ffuutlhbkchttps//:المرحلة األولى  

 https://meet.google.com/lookup/degdg4gfcbالمرحلة الثانٌة  

 kup/bpewbtbwgphttps://meet.google.com/looالمرحلة الثالثة  

           /https://meet.google.com/lookup/bkhrwg4puvالمرحلة الرابعة  

 رئٌس لسم الشرٌعة

 

https://meet.google.com/lookup/ffuutlhbkc
https://meet.google.com/lookup/degdg4gfcb
https://meet.google.com/lookup/bpewbtbwgp
https://meet.google.com/lookup/bkhrwg4puv/


 ((المرحلة األولى)) 0202-0202جدول امتحان المواد االلكترونٌة للدور الثانً / للعام الدراسً لسم اللغة العربٌة / 

 الفصل  المادة  الٌوم والتأرٌخ ت

 الفصل األول مفاهٌم بالغٌة 11/9/1211األحد   .1

 الفصل األول تارٌخ المرآن 11/9/1211االثنٌن   .1

 الفصل الثانً علوم المرآن 11/9/1211االثنٌن   .1

 الفصل الثانً الصرف 14/9/1211الثالثاء   .4

 الفصل األول حموق اإلنسان والحرٌات 14/9/1211الثالثاء   .5

 الفصل األول اللغة االنكلٌزٌة 15/9/1211األربعاء   .6

 الفصل الثانً اللغة االنكلٌزٌة 15/9/1211األربعاء   .7

 الفصل الثانً علم المعانً 16/9/1211الخمٌس   .8

 الفصل األول والثانً الحاسوب 16/9/1211الخمٌس   .9

 

 جدول امتحانات الدروس الحضورٌة للمرحلة األولى لسم اللغة العربٌة / 

 الفصل  المادة  الٌوم والتأرٌخ ت

 الفصل الثانً الشعر الجاهلً 19/9/1211األحد   .1

 الفصل األول الصرف 12/9/1211األثنٌن   .1

 الفصل الثانً النحو 11/9/1211الثالثاء   .1

 الفصل األول النحو 11/9/1211األربعاء   .4



 

 

 ((المرحلة الثانٌة))  1211-1212جدول امتحان المواد االلكترونٌة للدور الثانً / للعام الدراسً لسم اللغة العربٌة / 

 الفصل  المادة  الٌوم والتأرٌخ ت

 الفصل األول التالوة والحفظ 11/9/1211األحد   .1

 الفصل األول المعجم العربً 11/9/1211األحد    .1

 الفصل األول علم البٌان  11/9/1211االثنٌن   .1

 الفصل الثانً علم البدٌع 11/9/1211االثنٌن   .4

 الفصل األول والثانً اللغة االنكلٌزٌة 14/9/1211الثالثاء   .5

 الفصل الثانً المكتبة 14/9/1211الثالثاء   .6

 الفصل األول الحاسوب 14/9/1211الثالثاء   .7

 الفصل الثانً الكتاب المدٌم 15/9/1211األربعاء   .8

 الفصل الثانً التمطٌع الشعري 15/9/1211األربعاء   .9

 الفصل األول الصرف 16/9/1211الخمٌس   .12

 الفصل األول علم النفس 16/9/1211الخمٌس   .11

 الفصل الثانً االدب فً العصر االموي 18/9/1211 السبت  .11

 

 



 جدول امتحانات الدروس الحضورٌة للمرحلة الثانٌة لسم اللغة العربٌة / 

 الفصل المادة الٌوم والتأرٌخ ت

 الفصل األول النحو 19/9/1211األحد   .1

 الفصل الثانً النحو 12/9/1211األثنٌن   .1

 الفصل األول مفاهٌم عروضٌة 11/9/1211الثالثاء   .1

 الفصل الثانً الصرف 11/9/1211االربعاء   .4

 الفصل األول االدب فً عصر صدر االسالم 11/9/1211الخمٌس   .5

 

 ))المرحلة الثالثة(( 1211-1212لسم اللغة العربٌة / جدول امتحان المواد االلكترونٌة للدور الثانً / للعام الدراسً 

 الفصل  المادة  الٌوم والتأرٌخ ت

 األول الشعر العباسً 11/9/1211األحد   .1

 األول األدب األندلسً 11/9/1211األحد    .1

 األول  فمه اللغة 11/9/1211االثنٌن   .1

 األول المدارس النحوٌة 11/9/1211االثنٌن   .4

 األول والثانً اللغة االنكلٌزٌة 14/9/1211الثالثاء   .5

 األول منهج البحث 14/9/1211الثالثاء   .6

 الثانً المراءات المرآنٌة 14/9/1211الثالثاء   .7

 الثانً أدب العصور المتأخرة 15/9/1211األربعاء   .8



 الثانً اللغةعلم  15/9/1211األربعاء   .9

 لسم اللغة العربٌة / جدول امتحانات الدروس الحضورٌة للمرحلة الثالثة 

 الفصل  المادة  الٌوم والتأرٌخ ت

 الفصل األول النحو  16/9/1211الخمٌس   .1

 الفصل الثانً النحو 19/9/1211األحد   .1

 الفصل األول النثر العباسً 12/9/1211االثنٌن   .1

 الفصل الثانً األدب األندلسً 11/9/1211الثالثاء   .4

 الفصل األول النمد األدبً المدٌم 11/9/1211األربعاء   .5

 

 1211-1212جدول امتحان المواد االلكترونٌة للدور الثانً / للعام الدراسً لسم اللغة العربٌة / 

 المرحلة الرابعة

 الفصل  المادة  الٌوم والتأرٌخ ت

 األول علم الداللة  11/9/1211األحد   .1

 األول النمد األدبً الحدٌث )الشعر( 11/9/1211األحد    .1

 األول  اللغة االنكلٌزٌة 11/9/1211االثنٌن   .1

 الثانً اللغة االنكلٌزٌة 11/9/1211االثنٌن   .4

 األول األدب الممارن 14/9/1211الثالثاء   .5



 المطالبٌن طرائك التدرٌس  14/9/1211الثالثاء   .6

 المطالبٌن الحدٌث النبوي الشرٌف 15/9/1211األربعاء   .7

 األول األدب الحدٌث )الشعر( 15/9/1211األربعاء   .8

 الثانً النمد األدبً الحدٌث )النثر( 16/9/1211الخمٌس   .9

 

 جدول امتحانات الدروس الحضورٌة للمرحلة الرابعة لسم اللغة العربٌة / 

 الفصل  المادة  الٌوم والتأرٌخ ت

 الفصل األول النحو 19/9/1211األحد   .1

 الفصل الثانً النحو 19/9/1211األحد   .1

 الفصل األول التعبٌر المرآنً 12/9/1211االثنٌن   .1

 الفصل األول مناهج لسانٌة عربٌة 11/9/1211الثالثاء   .4

 الثانً األدب الحدٌث )النثر( 11/9/1211األربعاء   .5

 

 

 

 

 

 



 

 

 االمتحانٌةروابط الماعات لسم اللغة العربٌة / 

 المرحلة األوىل 

  https://meet.google.com/lookup/atrfji6iwn  https://classroom.google.com/c/MzEzODE0NjYxMjAw?cjc=gzhctqv 2قاعة رقم 

  https://meet.google.com/lookup/eqewxkuyxs  https://classroom.google.com/c/MzEzODE0NjYxMjQz?cjc=urqbnva 0قاعة رقم 

  https://meet.google.com/lookup/cqlqkpir6t  https://classroom.google.com/c/MzEzODE0NjYxMzAx?cjc=4usfgv5 1قاعة رقم 

 https://meet.google.com/lookup/dgwavymgv5  https://classroom.google.com/c/MzAwNTI5MDUxMjkx?cjc=xhrsyb6 2قاعة رقم 

 

 المرحلة الثانية 

  https://meet.google.com/lookup/hbul4xfiqo  https://classroom.google.com/c/MzAyMDIxMTA5NjU4?cjc=7jnsdzs 2قاعة رقم 

  https://meet.google.com/lookup/hwzvilqa3p  https://classroom.google.com/c/MzAyNTI0MDk1MTU3?cjc=j6aghme 0قاعة رقم 
 

 المرحلة الثالثة 

  https://meet.google.com/lookup/choycred6m  https://classroom.google.com/c/MzAwNTI5MDUxNDMz?cjc=ze4o5or 2قاعة رقم 

  https://meet.google.com/lookup/e3i7mb3bol  https://classroom.google.com/c/MzAyNTI1NDc1NzU0?cjc=cwzii6e 0قاعة رقم 
 

 المرحلة الرابعة 

  https://meet.google.com/lookup/fxne3nnvpe  https://classroom.google.com/c/MzAwNTI5MDUxNDU5?cjc=356od5v 2قاعة رقم 

  https://meet.google.com/lookup/ga6dlqyln7  https://classroom.google.com/c/MzAyNTI1NzAxOTEy?cjc=y6jkr2s 0قاعة رقم 

  https://meet.google.com/lookup/eqzi4jpyec  https://classroom.google.com/c/MzAyNTI2MDE4Nzgz?cjc=eqk6egr 1قاعة رقم 
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 العقيدة والفكر االسالهيقسن 

  0202 -0202جدول االهتحاناث االلكترونيت للدور الثاني  للعام الدراسي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الرابعة المرحلة  الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة  االولى التارٌخ الٌوم

 20/7 االحد

 2النحو/ن

 0النحو/ ن

 2حاسوب /ن   

التصوف     
 2واالخالق/ ن

 0علوم حدٌث/ن

 2منطك/ن

 

 0منطك/ ن

 
 2نظم اسالمٌة/ ن

 2الحدٌث التحلٌلً/ ن

 التفسٌر تحلٌلً/ ن
0 

 2تالوة وحفظ/ 

 2طرائك التدرٌس/ ن

 2االستشراق / ن

 
 2االنكلٌزي/ ن

 21/7 االثنٌن

 2انكلٌزي/ن
 2دٌممراطٌة وحموق/ ن

 0تالوة/ ن

 0سٌرة / ن

 0ادٌان وضعٌة /ن

 0الحاسوب/ن

 

 0انكلٌزي/ ن

 
 0البالغة/ ن

 2البالغة/ ن

 

 0الفلسفة/ ن

 
 2فمه اسالمً/ ن

 0علم االجتماع/ ن

 
 2اصول فمه/ ن

 

 22/7 الثالثاء

 2فمه اسالمً/ن
علم النفس 
 0التربوي/ ن

 0حاسوب / ن

 2االدٌان/ ن

اصول الدعوة 
 2والخطابة/ ن

 0علم نفس النمو/ ن

 0اصول الفمه/ ن

 
 0منهج البحث والتحمٌك/ ن

 علم الكالم
 2المعاصر/ ن



 

 رابط مٌٌت المرحلة االولى :

لاعة رلم 

2 
6fonypa https://meet.google.com/lookup/fnv4atn2k5   أ.د. سلمان عباس

 عبد
5522272255 

   رابط مٌٌت المرحلة الثانٌة :

قاعت 

 2رقن 
csiplbe https://meet.google.com/lookup/fvojktauge  25606612202 م.د. بالل نجن. أ  

 رابط مٌٌت المرحلة الثالثة : 

لاعة رلم 

1 
guuq3tl https://meet.google.com/lookup/duutb6h67t   أ.م. د. احمد

 صباح شهاب
5324031323 

 رابط مٌٌت المرحلة الرابعة : 

عوار عبد . م. م  scxterg https://meet.google.com/lookup/hqarpqytvi 2قاعت رقن 

 الحلين علي
5622770607 

 

 التعلٌمات االمتحانٌة : 

 ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا ، وٌنتهً الساعة الثانٌة عشر ظهرا . -2

 آٌباد ( فً اداء االمتحان. -موباٌل  -ٌكون االمتحان على منصة كوكل كالس روم . وٌمكن للطالب استعمال االجهزة ) حاسوب  -0

 الرسمً . وكتابة اسمه الرباعً .ٌجب على الطالب كتابة اٌمٌله  -3

   ( . 0الكورس الثانً : ٌرمز له   باللون االصفر ) ن(   2: الكورس االول ٌرمز له ) نمالحظة 

 

 أ.م. د. ابراهٌم عبد السالم ٌاسٌن                                                                                                                                

 رئٌس لسم العمٌدة والفكر اإلسالمً                                                                                                  

 

 

https://meet.google.com/lookup/fnv4atn2k5
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 قسن العقيدة والفكر االسالهي

  0202 -0202جدول االهتحاناث الحضوريت للدور الثاني  للعام الدراسي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة االولى التارٌخ الٌوم

 23/7 االربعاء

الفلسفة 

 2الٌونانٌة/ ن

 

 2علم الكالم/ن

 
 

الفكر االسالمً/ 

 2ن

 

 2النحو/ ن

 0فكر اسالمً/ ن 24/7 الخمٌس

احادٌث العمٌدة / 

 2ن

 

مدارس كالمٌة/ 

 0ن

 

 2علم الكالم/ ن

 

 7/ 27 االحد

مدخل لدراسة 

 2العمٌدة/ ن

 

 0نحو/ ن

 

 2علم الكالم/ ن

 

تفسٌر آٌات      

 0العمٌدة/ن

 0علوم لرآن/ ن 7/ 02 االثنٌن

 2تفسٌر / ن
سٌرة آل البٌت/ 

 0ن

 0نحو/ ن

مناهج 

 2المحدثٌن/ن

 
مناهج متكلمٌن/ 

 0ن



 التعلٌمات االمتحانٌة : 

 أ االمتحان الساعة التاسعة صباحا .ٌبد -1
 ٌجب على الطالب الكتابة بالملم الجاف  حصراً.  -1
 على الطلبة االلتزام بالزي . -1
 . على الدفتر على الطالب كتابة اسمه الرباعً  -4

 ( . 1باللون االصفر ) نالكورس الثانً : ٌرمز له   (   1الكورس االول ٌرمز له ) ن :مالحظة 

 

 

 

  م. د. ابراهٌم عبد السالم ٌاسٌنأ.                                                                                                

 رئٌس لسم العمٌدة والفكر االسالمً                                                                                      

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسن الحضارة واالثار االسالهيت

  0202 -0202جدول االهتحاناث االلكترونيت للدور الثاني  للعام الدراسي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التارٌخ الٌوم

 المرحلة الرابعة المرحلة  الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة  االولى

 رمز الصف   

Hwm3qvx 

 رمز الصف   

Pwjcvi6 

  رمز الصف

4e7h4cj 

 الصفرمز 

22zhqlj 

  0اللغة العربٌة/ن 0/نفكر اسالمً 20/7 االحد
+  2/نمنهج بحث

 0الفارسٌة/ناللغة 

اللغة 

 2/نالفارسٌة

 0الحاسوب/ن 0/نالمنطك 21/7 االثنٌن

  0/نالحضارة العربٌة
 0/نعلم النفس +

 0التربوي/ن

علم الكالم 

 2/ن)السمعٌات(

 2/ن فمه ممارن 0/نالحاسوب 22/7 الثالثاء
 + 0/نالسٌرة النبوٌة

 0االنكلٌزٌة/ناللغة 
 ــــــــــــــــــ

 23/7 االربعاء
اللغة 

 0/ناالنكلٌزٌة

 + 0النفس/نعلم 

2/ناللغةاالنكلٌزٌة
اللغة  +

 0االنكلٌزٌة/ن

 ــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ

 24/7 الخمٌس
نظم ال

 0/نسالمٌةالا
 2/نعلوم الحدٌث

+  0حفظ المران/ن

 0الحاسوب/ن

 ــــــــــــــــــ



 https://meet.google.com/lookup/drmrnnlplt    رابط مٌٌت المرحلة االولى :

 dhttps://meet.google.com/lookup/bu6swl4hi   المرحلة الثانٌة :  رابط مٌٌت

 https://meet.google.com/lookup/c3kutmwr6m   رابط مٌٌت المرحلة الثالثة : 

 https://meet.google.com/lookup/fvyuekmtmh  رابط مٌٌت المرحلة الرابعة : 

 
 التعلٌمات االمتحانٌة : 

 ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا ، وٌنتهً الساعة الثانٌة عشر ظهرا . -2

 كل كالس روم .ٌكون االمتحان على منصة كو -0

 على الطالب الدخول الى المنصة لبل ربع ساعة من االمتحان . -1

 آٌباد ( فً اداء االمتحان. -موباٌل  -ٌمكن للطالب استعمال االجهزة المتاحة ) حاسوب  -2

 ٌجب على الطالب كتابة اٌمٌله الرسمً . -3

 . ٌجب على الطالب كتابة اسمه الرباعً -4

   ( . 0الكورس الثانً : ٌرمز له   باللون االصفر ) ن  ( 2االول ٌرمز له ) ن: الكورس مالحظة 

 

  أ.د. خلٌل حسن رهن الزركانً                                                                                                                      

 رئٌس لسم الحضارة واالثار االسالمٌة                                                                                        
 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/lookup/drmrnnlplt
https://meet.google.com/lookup/bu6swl4hid
https://meet.google.com/lookup/c3kutmwr6m
https://meet.google.com/lookup/fvyuekmtmh


 قسن الحضارة واالثار االسالهيت

  0202 -0202جدول االهتحاناث الحضوريت للدور الثاني  للعام الدراسي 

 

 
 
 

 التعلٌمات االمتحانٌة : 

 ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا ، وٌنتهً الساعة الثانٌة عشر ظهرا .  -2

 ٌجب على الطالب كتابة اسمه الرباعً . -0

   . ( 0الكورس الثانً : ٌرمز له   باللون االصفر ) ن  ( 2: الكورس االول ٌرمز له ) نمالحظة 

 

 

  أ.د. خلٌل حسن رهن الزركانً                                                                                       

 رئٌس لسم الحضارة واالثار االسالمٌة                                                                                          

 

 المرحلة الرابعة المرحلة  الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة  االولى التارٌخ الٌوم

 2/نمدخل اثار 22/7 الثالثاء
تحمٌك 

 0/نمخطوطات
 0/نعلم المتاحف

التصوٌر 

 2/ناالسالمً

 23/7 االربعاء
عمارة 

 2/ناسالمٌة

فنون تراثٌة  

 0تطبٌمٌة/ن
 2/نفنون الكتاب 

الحضارة  

 0/نالعربٌة

 ـــــــــــــــ 24/7 الخمٌس
العربٌة  الفنون

 2/نالزخرفٌة

العمارة 

 0/ناالسالمٌة

العمارة 

 0/نواالثار

 27/7 االحد
الفنون العربٌة 

 0/ناالسالمٌة

العمارة 

     2االسالمٌة/ن

السٌرة 

 2/نالنبوٌة
 ــــــــــــــــ

 02/7 االثنٌن 
تارٌخ وحضارة 

 0/نالعراق

تارٌخ العراق 

 2/نالسٌاسً

حوار 

  2/نحضارات
 ـــــــــــــــــ



 المٌة / لسم الفلسفة االسالمٌةكلٌة العلوم االس

 0202 -0202للعام الدراسً (  الثانًالدور  –الثانً و االول ) الفصلجدول االمتحانات االلكترونً النهائً / 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة االولى التارٌخ الٌوم

 كورس اول كورس ثانً اولكورس  كورس ثانً كورس اول كورس ثانً كورس اول    
كورس 

 ثانً

 اسس فلسفة 12/00/2021 االحد

 

 انكلٌزي فلسفة غربٌة

 

فلسفة حدٌثة لبل 
 كانت

   فلسفة سٌاسٌة

 13/00/2021 االثنٌن
فلسفة ٌونانٌة لبل 

 ارسطو
 السٌرة النبوٌة تحمٌك مخطوطات فلسفة االخالق علم كالم )الهٌات(

مباحث فلسفٌة 
 مغربٌة

   فلسفة العلم

 14/00/2021 الثالثاء
علم االجتماع 

 الدٌنً
 مدخل فكر اسالمً

علم الكالم 
 )النبوات(

علم الكالم 
 )السمعٌات(

مباحث فلسفٌة 
 مشرلٌة

 

فلسفة حدٌثة بعد 
 كانت

  

 علم نفس تربوي 15/00/2021 االربعاء
منطك 

 )التصدٌمات(
   اصول االستدالل فلسفة دٌن فلسفة اللغة اصول تفسٌر

مشكالت 
 فلسفٌة

 16/00/2021 الخمٌس
علم المنطك 
 )التصورات(

 علم الفمه علوم المران
الفلسفة الٌونانٌة بعد 

 ارسطو
     نظرٌة المعرفة 

فلسفة 
 معاصرة

 انكلٌزي   السٌرة النبوٌة اصول الفمه ادب فلسفً (2حاسوب ) التالوة والحفظ مدخل علم التالوة 11/00/2021 السبت

 (2حاسوب ) منهج بحث االدٌانعلم  النحو 10/00/2021 االحد
التصوف 
 والعرفان

مناهج وطرائك 
 تدرٌس

  
الطرائك  
 الدراسٌة

     انكلٌزي انكلٌزي الفكر االسالمً حموق انسان (1الحاسوب ) (1الحاسوب ) 20/00/2021 االثنٌن

     انكلٌزي   21/00/2021 الثالثاء
 

     السٌرة النبوٌة

     فلسفة الجمال           22/00/2021 االربعاء
          

          التعلٌمات االمتحانٌة : 

          * المواد المظللة باللون االصفر امتحانها حضوري

         اعة الثانٌة عشرة ظهرا .ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا ، وٌنتهً الس -2



          ٌكون االمتحان على منصة كوكل كالس روم. -0

          الطالب الدخول الى المنصة لبل ربع ساعة من االمتحان. على -1

        آٌباد( فً اداء االمتحان. -موباٌل  -ٌمكن للطالب استعمال االجهزة المتاحة )حاسوب  -2

      ٌجب على الطالب كتابة االسم الثالثً باللغة العربٌة ووضع صورة شخصٌة فً االٌمٌل المستخدم لالمتحان.  -3

    

          

  أ.د. خلٌل ابراهٌم سعٌد العانً                                                                                                                                           

 رئٌس لسم الفلسفة االسالمٌة

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 حانٌة االلكترونٌة لمسم الفلسفة االسالمٌةجدول الماعات االمت

 

 1 رلم الماعة     1 رلم الماعة 1 رلم الماعة االولى  المرحلة

رابط 
 المٌت  

https://meet.google.com/lookup/dcu6zgrvp7 

 2 رلم الماعة     2 رلم الماعة 2 رلم الماعة االولى  المرحلة          

رابط 
 المٌت  

https://meet.google.com/lookup/bkrypr2qkx 

 الصباحً رلم الماعة     الصباحً رلم الماعة الصباحً رلم الماعة الثانٌة المرحلة          

رابط 
 المٌت  

https://meet.google.com/lookup/f3db6cyn4p 

 المسائً رلم الماعة     المسائً رلم الماعة المسائً رلم الماعة الثانٌة  المرحلة          

رابط 
 المٌت  

https://meet.google.com/lookup/bmnmyvakac 

   رلم الماعة       رلم الماعة   رلم الماعة الثالثة  المرحلة          

رابط 
 المٌت  

https://meet.google.com/lookup/dj4zw7x5wa 

   رلم الماعة       رلم الماعة   رلم الماعة الرابعة المرحلة          

رابط 
 المٌت  

https://meet.google.com/lookup/gy3lzeiuc4 

 

 

 

https://meet.google.com/lookup/dcu6zgrvp7
https://meet.google.com/lookup/dcu6zgrvp7
https://meet.google.com/lookup/bkrypr2qkx
https://meet.google.com/lookup/bkrypr2qkx
https://meet.google.com/lookup/f3db6cyn4p
https://meet.google.com/lookup/f3db6cyn4p
https://meet.google.com/lookup/bmnmyvakac
https://meet.google.com/lookup/bmnmyvakac
https://meet.google.com/lookup/dj4zw7x5wa
https://meet.google.com/lookup/dj4zw7x5wa
https://meet.google.com/lookup/gy3lzeiuc4
https://meet.google.com/lookup/gy3lzeiuc4


  

 لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة األسالمٌة

 

 0202/0202جدول امتحانات الدور الثانً للكورسٌن االول والثانً للعام الدراسً 

 

 المرحلــــــــــة االولــــــــــى

 رمز الصف األمتحانً األلكترونً عدد الطالب نوع االمتحان الكورس المادة الٌوم التارٌخ

   7 حضوري االول مبادئ ادارة  االحد  9/12

   7 حضوري الثانً مبادئ محاسبة االثنٌن 9/13

 الثالثاء 9/14
مدخل الى علم االلتصاد 

 االسالمً
   8 حضوري الثانً

https://classroom.google.com/c/MzMyMzY0ODc0MjUy?cjc=3zoh3g6 5 الكترونً الثانً مبادئ احصاء االربعاء 9/15  

https://classroom.google.com/c/MzMyMzY0ODc0MjUy?cjc=3zoh3g6 4 الكترونً الثانً اصول فمه الخمٌس 9/16  

https://classroom.google.com/c/MzMyMzY0ODc0MjUy?cjc=3zoh3g6 4 الكترونً الثانً عباداتفمه  السبت 9/18  

https://classroom.google.com/c/MzMyMzY0ODc0MjUy?cjc=3zoh3g6 3 الكترونً الثانً اللغة االنكلٌزٌة االحد 9/19  

https://classroom.google.com/c/MzMyMzY0ODc0MjUy?cjc=3zoh3g6 6 الكترونً االول والثانً مصارف اسالمٌة االثنٌن 9/20  

https://classroom.google.com/c/MzMyMzY0ODc0MjUy?cjc=3zoh3g6 3 الكترونً االول والثانً حاسوب  الثالثاء 9/21  

   8 حضوري االول مبادئ التصاد االربعاء 9/22

 المـــــرحلـــــــــــــة الثانــــٌــــــة

 رمز الصف األمتحانً األلكترونً عدد الطالب نوع االمتحان الكورس المادة الٌوم التارٌخ

https://classroom.google.com/c/MzMyMzY0ODc0MjUy?cjc=3zoh3g6
https://classroom.google.com/c/MzMyMzY0ODc0MjUy?cjc=3zoh3g6
https://classroom.google.com/c/MzMyMzY0ODc0MjUy?cjc=3zoh3g6
https://classroom.google.com/c/MzMyMzY0ODc0MjUy?cjc=3zoh3g6
https://classroom.google.com/c/MzMyMzY0ODc0MjUy?cjc=3zoh3g6
https://classroom.google.com/c/MzMyMzY0ODc0MjUy?cjc=3zoh3g6


   6 حضوري االول تجاري لانون االحد  9/12

   1 حضوري الثانً صٌرفة اسالمٌة االحد  9/12

   3 حضوري االول والثانً محاسبة االثنٌن 9/13

   2 حضوري االول فمه معامالت مالٌة الثالثاء 9/14

https://classroom.google.com/c/MzA1Mzk3ODcxNzIw?cjc=fdjk3so 3 الكترونً االول والثانً لواعد فمهٌة االربعاء 9/15  

https://classroom.google.com/c/MzA1Mzk3ODcxNzIw?cjc=fdjk3so 2 الكترونً الثانً ادارة مالٌة االربعاء 9/15  

https://classroom.google.com/c/MzA1Mzk3ODcxNzIw?cjc=fdjk3so 1 الكترونً االول االحصاء  الخمٌس 9/16  

https://classroom.google.com/c/MzA1Mzk3ODcxNzIw?cjc=fdjk3so 1 الكترونً االول اصول فمه الخمٌس 9/16  

https://classroom.google.com/c/MzA1Mzk3ODcxNzIw?cjc=fdjk3so 3 الكترونً الثانً أحادٌث احكام السبت 9/18  

https://classroom.google.com/c/MzA1Mzk3ODcxNzIw?cjc=fdjk3so 3 الكترونً الثانً تأمٌن تملٌدي واسالمً السبت 9/18  

https://classroom.google.com/c/MzA1Mzk3ODcxNzIw?cjc=fdjk3so 1 الكترونً االول آٌات احكام المعامالت االحد 9/19  

 المرحلـــــــــــــــــة الثالـــــــــــــــثة

 األلكترونًرمز الصف األمتحانً  عدد الطالب نوع االمتحان الكورس المادة الٌوم التارٌخ

   15 حضوري االول محاسبة مالٌة االحد  9/12

   5 حضوري االول مماصد شرٌعة االثنٌن 9/13

   2 حضوري االول  عملٌات مصرفٌة  الثالثاء 9/14

   6 حضوري الثانً شركات وتوثٌك االربعاء 9/15

https://classroom.google.com/c/Mzg4MzUwMjI0MTEw?cjc=kj52pys 5 الكترونً الثانً التصاد كلً الخمٌس 9/16  

https://classroom.google.com/c/Mzg4MzUwMjI0MTEw?cjc=kj52pys 2 الكترونً الثانً تدلٌك ورلابة مصرفٌة الخمٌس 9/16  

https://classroom.google.com/c/Mzg4MzUwMjI0MTEw?cjc=kj52pys 3 الكترونً الثانً ادارة خطر الخمٌس 9/16  

https://classroom.google.com/c/Mzg4MzUwMjI0MTEw?cjc=kj52pys 1 الكترونً االول تموٌل واستثمار السبت 9/18  

https://classroom.google.com/c/Mzg4MzUwMjI0MTEw?cjc=kj52pys 2 الكترونً االول معامالت مالٌة السبت 9/18  

https://classroom.google.com/c/MzA1Mzk3ODcxNzIw?cjc=fdjk3so
https://classroom.google.com/c/MzA1Mzk3ODcxNzIw?cjc=fdjk3so
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https://classroom.google.com/c/Mzg4MzUwMjI0MTEw?cjc=kj52pys 1 الكترونً االول تحلٌل مالً السبت 9/18  

https://classroom.google.com/c/Mzg4MzUwMjI0MTEw?cjc=kj52pys 12 الكترونً الثانً محاسبة ادارٌة االحد 9/19  

 المرحلـــــة الرابــــــــعة

 رمز الصف األمتحانً األلكترونً عدد الطالب نوع االمتحان الكورس المادة الٌوم التارٌخ

   9 حضوري االول والثانً نمود ومصارف االحد  9/12

   4 حضوري الثانً معامالت مالٌة مصرفٌة االثنٌن 9/13

   2 حضوري االول تسوٌك مصرفً االثنٌن 9/13

   6 حضوري االول محاسبة مصارف الثالثاء 9/14

https://classroom.google.com/c/Mzg4MzUwMjI0MTEw?cjc=kj52pys 2 الكترونً االول علم النفس التربوي االربعاء 9/15  

https://classroom.google.com/c/Mzg4MzUwMjI0MTEw?cjc=kj52pys 1 الكترونً االول لواعد اصولٌة االربعاء 9/15  

https://classroom.google.com/c/Mzg4MzUwMjI0MTEw?cjc=kj52pys 2 الكترونً االول اسواق مالٌة الخمٌس 9/16  

https://classroom.google.com/c/Mzg4MzUwMjI0MTEw?cjc=kj52pys 1 الكترونً االول معامالت مالٌة مصرفٌة الخمٌس 9/16  

https://classroom.google.com/c/Mzg4MzUwMjI0MTEw?cjc=kj52pys 1 الكترونً الثانً اللغة االنكلٌزٌة السبت 9/18  

https://meet.google.com/lookup/g7ja5ugbht 2 الكترونً الثانً مصارف متخصصة السبت 9/18  
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 لسم االدٌان الممارن -كلٌة العلوم االسالمٌة 
 ( الثانًالدور  -الثانً  ٌن االول والنهائً/ ) للكورس والحضوري جدول االمتحان االلكترونً

 / الدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة0202-0202للعام الدراسً/  

 المرحلة الرابعة

 kulqqkbرمز الصف 

 المرحلة الثالثة

 2wkioh2 لصفارمز 
 المرحلة الثانٌة

 2dsh3kr رمز الصف

 
 المرحلة االولى

  hteqdu5رمز الصف  
 الٌوم التارٌخ

   الكورس االول الكورس الثانً الكورس االول الكورس الثانً الكورس االول الكورس الثانً الكورس االول الكورس الثانً

مناهج دراسة 
  )حضوري(  االدٌان

اللغة االنكلٌزٌة 
علم  )الكترونً( +

  (الكالم )حضوري

 وتالوة حفظ 
 )الكترونً(

 العربٌة البالغة
 )الكترونً(

 الدٌانة المسحٌة
 )الكترونً(

تفسٌر آٌات 
 العمائد واالدٌان

  )الكترونً( 

 علوم المران
 ) الكترونً (

 علم النحو
 )الكترونً(

 االحد 20/7

 علم الكالم
  ()حضوري

الدٌانة الٌهودٌة 
  ()حضوري

 الفمه االسالمً)العبادات
 )الكترونً(

 آداب الحوار
 )الكترونً(

حموق االنسان 
 ةوالدٌممراطٌ
 )الكترونً(

 حاسبة
 )الكترونً(

 مدخل ادٌان
 )الكترونً(

 حاسبة
 )الكترونً(

 االثنٌن 21/7

/ 
الدٌانة المسٌحٌة  

 ()حضوري
 انبٌاء الكتاب الممدس

 )الكترونً(
 مناهج وطرائك تدرٌس

 )الكترونً(
 علم المنطك
 )الكترونً(

 علم الحدٌث
 )الكترونً(

 الٌهودٌة الدٌانة
 )الكترونً(

 مكتبة ومنهج بحث
 )الكترونً(

 الثالثاء 22/7

/ / 
 السٌرة النبوٌة
 )الكترونً(

 االعالم الدٌنً
 )الكترونً(

 علم النفس النمو
 )الكترونً(

 اللغة االنكلٌزٌة
 )الكترونً(

 عمٌدةمدخل 
 )الكترونً(

 الدٌانة المسٌحٌة
 )الكترونً(

 االربعاء 23/7

/ / 
 االنكلٌزٌةاللغة 

 )الكترونً(
 السٌرة النبوٌة
 )الكترونً(

 االجتماععلم 
 )الكترونً(

 تالوة وحفظ
 )الكترونً(

 ةاللغة االنكلٌزٌ
 )الكترونً(

 تالوة وحفظ
 )الكترونً(

 الخمٌس 24/7

/ / 
 عمائد ممارنة
 )الكترونً(

 اصول فمه
 )الكترونً(

 

 حاسبة
 )الكترونً(

 فالسفة الٌهود
 )الكترونً(

 النحو
 )الكترونً(

 علم النفس التربوي
 )الكترونً(

 
 السبت 26/7

/ / 
 مدارس كالمٌة
 )الكترونً(

/ 
نصوص ممدسة 

 اوتطبٌماته
 (حضوري)

 علم الكالم
 (حضوري)

االسالم فً 
 الغرب

 )الكترونً(
 االحد 27/7 /

/ / 
 الدٌانات المدٌمة

 (حضوري)
 علم الكالم

 (حضوري)

 تحلٌل احادٌث االدٌان
 والعمائد

 (حضوري)

 الدٌانة الٌهودٌة

 (حضوري)

 حاسبة
 االثنٌن 02/7 / )الكترونً(

 
 
/ 

 / 

 الدٌانة المسٌحٌة

 (حضوري)
 الدٌانة الٌهودٌة

 (حضوري)
/ 

 جغرافٌة االدٌان
 (حضوري)

نصوص ممدسة 
 وتطبٌماته
 )حضوري(

 مدخل ادٌان
 )حضوري(

 الثالثاء 02/7

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 دراسات الهوتٌة
 (حضوري)

  
/ 

  
/ 

الدٌانة 
 ةالمسٌحٌ

 )حضوري(

 الدٌانة الٌهودٌة
 )حضوري(

 االربعاء 00/7

 
 رئٌس لسم االدٌان  

 المٌسًأ.د. عبد هادي                                                                                                                                                            



 
 لسم االدٌان الممارن -كلٌة العلوم االسالمٌة 

 ( الثانًالدور  -الثانً  ٌن االول واالمتحان االلكترونً النهائً/ ) للكورس روابط

 / الدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة0202-0202للعام الدراسً/  

 

 روابط الصفوف األمتحانٌة االلكترونٌة :

 https://meet.google.com/lookup/gfq5r3xhgjرابط المرحلة االولى 

 https://meet.google.com/lookup/fu3yoolw77رابط المرحلة الثانٌة  

 https://meet.google.com/lookup/bxzoehp3xwرابط المرحلة الثالثة  

 https://meet.google.com/lookup/drryhgv4ysرابط المرحلة الرابعة   

 روابط صفوف المرالبة : 
  https://meet.google.com/lookup/gg6hytmvdeالمرحلة االولى  -1

 
 https://meet.google.com/lookup/f62vmm54npالمرحلة الثانٌة  -1

 
 https://meet.google.com/lookup/cylkp7iuhiالمرحلة الثالثة  -1

 
 https://meet.google.com/lookup/c6klwlekymالمرحلة الرابعة  -4

 
 

 التعلٌمات االمتحانٌة:

 االلكترونً والحضوري الساعة التاسعة صباحا ، وٌنتهً الساعة الثانٌة عشر ظهرا .ٌبدأ االمتحان  -1

 ٌكون االمتحان على منصة كوكل كالس روم بالنسبة لالمتحان االلكترونً ، اما الحضوري فٌكون االمتحان داخل الكلٌة . -1

 اما الحضوري فعلى الطالب التواجد فً الكلٌة لبل نصف ساعة من االمتحان .  على الطالب الدخول الى المنصة لبل ربع ساعة من االمتحان االلكترونً ، -1

آٌباد ( فً اداء االمتحان االلكترونً ، اما الحضوري فٌجب احضار للم جاف ازرق او اسود  -موباٌل  -ٌمكن للطالب استعمال االجهزة المتاحة ) حاسوب  -4

 حصرا .

 فً االمتحان االلكترونً .ٌجب على الطالب كتابة اٌمٌله الرسمً  -5

 ٌجب على الطالب كتابة اسمه الرباعً فً االمتحان االلكترونً والحضوري . -6

https://meet.google.com/lookup/gfq5r3xhgj
https://meet.google.com/lookup/fu3yoolw77
https://meet.google.com/lookup/bxzoehp3xw
https://meet.google.com/lookup/drryhgv4ys
https://meet.google.com/lookup/gg6hytmvde
https://meet.google.com/lookup/f62vmm54np
https://meet.google.com/lookup/cylkp7iuhi
https://meet.google.com/lookup/c6klwlekym

