
الجمعةالخمٌساالربعاء

المرحلةعدد المواد االلكترونٌةعدد المواد الحضورٌةعدد المواد الكلًالقسمالكلٌة
خاص التربٌة )الفرع 

(االساسٌة
2022-1-26 عدد الطلبة

   1  حضوري  

0الكتروني 

رابط في حال الكتروني 

google meet
  27-1-2022

   1  حضوري  

0الكتروني 

رابط في حال الكتروني 

google meet
 28-1-2022

   1  حضوري  

0الكتروني 

رابط في حال الكتروني 

google meet

0حاسوب1فاٌروسات77األحٌاءالثانٌة945العلوماألساسٌة
https://meet.googl

e.com/tcs-wivp-

0حاسوب11/ ال عضوٌة 71الكٌمٌاءالثانٌة945العلوماألساسٌة
https://meet.googl

e.com/pft-iumc-

0حاسوب11/ ال عضوٌة 47الكٌمٌاءمسائً/ الثانٌة 945العلوماألساسٌة
https://meet.googl

e.com/qih-qhpz-

0حاسوب1حرارة73الفٌزٌاءالثانٌة1055العلوماألساسٌة
https://meet.googl

e.com/int-qnzc-jvx

0لغة عربٌة61األحٌاءالثالثة1064العلوماألساسٌة
https://meet.googl

e.com/uea-gpaa-
1طحالب وفطرٌات

0لغة عربٌة67الكٌمٌاءالثالثة1064العلوماألساسٌة
https://meet.googl

e.com/rdj-ycfw-
11/ عضوٌة 

0لغة عربٌة61الفٌزٌاءالثالثة954العلوماألساسٌة
https://meet.googl

e.com/ehm-yzkf-
1كمٌة

0لغة عربٌة1مصول ولقاحات73األحٌاءالرابعة844العلوماألساسٌة
https://meet.googl

e.com/vzt-jqvo-

0لغة عربٌة1تحلٌل ال71ًالكٌمٌاءالرابعة844العلوماألساسٌة
https://meet.googl

e.com/tds-vpqe-

0لغة عربٌة1لٌزر73الفٌزٌاءالرابعة844العلوماألساسٌة
https://meet.googl

e.com/erx-fffx-pkb
0https://meet.googlاللغة العربٌة1تارٌخ البالد العربٌة101الثانٌة1055التارٌخ االساسٌة

e.com/acf-ojrz-ggi
1الدولة العثمانٌة107الثالثة1055التارٌخ االساسٌة

0https://meet.google.com/uuj-jgfi-isxمناهج وكتب1مشكالت عربٌة97الرابعة1046التارٌخ االساسٌة

0صحة نفسية240 الثانٌة1055اللغة العربٌةالتربٌة االساسٌة
https://meet.googl

e.com/gjp-kbki-
1تحسٌن أداء حضوري

0مناهج البحث التربوي1(حضوري)النحو 111الثالثة743اللغة العربٌةالتربٌة االساسٌة
https://meet.googl

e.com/icr-dzjv-iux

120الرابعة734اللغة العربٌةالتربٌة االساسٌة
مناهج و كتب 

مدرسٌة
0

https://meet.googl

e.com/vbq-mjhh-

2022-2021جدول االمتحانات النهائٌة للفصل الدراسً االول   
ٌرجى االلتزام بالجدول وادخال البٌانات حسب اسم العمود وعدم التغٌٌر فً النموذج والتأكد من دقة : مالحظة 

.البٌانات والتحقق من عمل روابط الصفوف االمتحانٌة بالنسبة لالمتحانات االلكترونٌة

وفق ما اكدت  (متطلبات القسم تعد مواد اساسٌة)جمٌع االمواد االساسٌة ٌكون امتحانها حضوري: 2مالحظة

.علٌه الكتب الوزارٌة وتتحمل الكلٌة المسؤولٌة فً خالف ذلك
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الجمعةالخمٌساالربعاءالثالثاءاالثنٌناالحدالسبت

 29-1-2022
  1  حضوري  

0 الكتروني 

رابط في حال الكتروني 

google meet
 30-1-2022

   1  حضوري  

0الكتروني 

رابط في حال الكتروني 

google meet
 31-1-2022

  1  حضوري  

0 الكتروني 

رابط في حال الكتروني 

google meet
 1-2-2022

  1  حضوري  

0 الكتروني 

رابط في حال الكتروني 

google meet
 2-2-2022

   1  حضوري  

0الكتروني 

رابط في حال الكتروني 

google meet
 3-2-2022

   1  حضوري  

0الكتروني 

رابط في حال الكتروني 

google meet
 4-2-2022

0لغة انكلٌزٌة1علم الخلٌة
https://meet.googl

e.com/tcs-wivp-
0صحة نفسٌة1بٌئة وتلوثال ٌوجد

https://meet.googl

e.com/tcs-wivp-
0لغة عربٌة

https://meet.googl

e.com/tcs-wivp-

0لغة انكلٌزٌة11/ تحلٌلٌة 
https://meet.googl

e.com/pft-iumc-
0صحة نفسٌة1بٌئة وتلوثال ٌوجد

https://meet.googl

e.com/pft-iumc-
0لغة عربٌة

https://meet.googl

e.com/pft-iumc-

0لغة انكلٌزٌة11/ تحلٌلٌة 
https://meet.googl

e.com/qih-qhpz-
0صحة نفسٌة1بٌئة وتلوثال ٌوجد

https://meet.googl

e.com/qih-qhpz-
0لغة عربٌة

https://meet.googl

e.com/qih-qhpz-

0لغة انكلٌزٌة1حركة موجٌة
https://meet.googl

e.com/int-qnzc-jvx
0صحة نفسٌة1بٌئة وتلوثال ٌوجد

https://meet.googl

e.com/int-qnzc-jvx
0لغة عربٌة

https://meet.googl

e.com/int-qnzc-

0مناهج بحث
https://meet.googl

e.com/uea-gpaa-
0لغة انكلٌزٌة

https://meet.googl

e.com/uea-gpaa-
0تقنٌات تربوٌة1كٌمٌاء حٌاتٌة

https://meet.goog

le.com/uea-gpaa-
ال ٌوجد1فسلجة نبات

https://meet.googl

e.com/uea-gpaa-

0مناهج بحث
https://meet.googl

e.com/rdj-ycfw-fvw
0لغة انكلٌزٌة

https://meet.googl

e.com/rdj-ycfw-fvw
0تقنٌات تربوٌة1كٌمٌاء حٌاتٌة

https://meet.goog

le.com/rdj-ycfw-
ال ٌوجد1تناسقٌة

https://meet.googl

e.com/rdj-ycfw-

0مناهج بحث
https://meet.googl

e.com/ehm-yzkf-
0لغة انكلٌزٌة

https://meet.googl

e.com/ehm-yzkf-
0تقنٌات تربوٌة1ذرٌة

https://meet.goog

le.com/ehm-yzkf-
ال ٌوجدال ٌوجد

https://meet.googl

e.com/ehm-yzkf-

0ادارة واشراف
https://meet.googl

e.com/vzt-jqvo-ryq
0مناهج وكتبال ٌوجد1وراثة

https://meet.goog

le.com/vzt-jqvo-
1طرائق تدرٌسال ٌوجد

0ادارة واشراف
https://meet.googl

e.com/tds-vpqe-
0مناهج وكتبال ٌوجد1سرٌرٌة

https://meet.goog

le.com/tds-vpqe-
1طرائق تدرٌسال ٌوجد

0ادارة واشراف
https://meet.googl

e.com/erx-fffx-pkb
0مناهج وكتبال ٌوجد1كهرومغناطٌسٌة

https://meet.goog

le.com/erx-fffx-
1طرائق تدرٌسال ٌوجد

0https://meet.google.coجغرافٌة القارات1التربٌة والتعلٌم

m/acf-ojrz-ggi

https://meet.google.co

0https://meet.googlحاسبات1تارٌخ اسٌا

e.com/acf-ojrz-ggi
0https://meet.googlمناهج البحث التربوي

e.com/mng-ewrt-

0https://meet.googlتقنٌات تربوٌة

e.com/mng-ewrt-

0https://meet.googاللغة العربٌة1تنافس دولً

le.com/mng-ewrt-

1العصر العباسً

تارٌخ العراق 0https://meet.google.com/uuj-jgfi-isxجغرافٌة سٌاسٌة1حضارة ونظم

االجتماعً

1

0انجلٌزي1(حضوري)بالغة 1(حضوري)النحو 
https://meet.googl

e.com/gjp-kbki-
0حاسوب

https://meet.googl

e.com/gjp-kbki-

1(حضوري)نقد قدٌم 1حضوري)األندلسً 

0انجلٌزي1(حضوري)نحو
https://meet.googl

e.com/vbq-mjhh-

نقد حدٌث 

(حضوري)
1

أدب حدٌث 

(حضوري)
1
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الجمعةالخمٌساالربعاءالثالثاءاالثنٌناالحدالسبت

   1  حضوري  

0الكتروني 

رابط في حال الكتروني 

google meet
 5-2-2022

   1  حضوري  

0الكتروني 

رابط في حال الكتروني 

google meet
 6-2-2022

   1  حضوري  

0الكتروني 

رابط في حال الكتروني 

google meet
 7-2-2022

   1  حضوري  

0الكتروني 

رابط في حال الكتروني 

google meet
 8-2-2022

   1  حضوري  

0الكتروني 

رابط في حال الكتروني 

google meet
 9-2-2022

   1  حضوري  

0الكتروني 

رابط في حال الكتروني 

google meet
 10-2-2022

   1  حضوري  

0الكتروني 

رابط في حال الكتروني 

google meet
 11-2-2022

0علم النفس التربويال ٌوجدال ٌوجد
https://meet.goo

gle.com/tcs-
ال ٌوجد1أحٌاء مجهرٌةال ٌوجد

0علم النفس التربوي1تفاضل وتكاملال ٌوجد
https://meet.goo

gle.com/pft-
ال ٌوجدال ٌوجدال ٌوجد

0علم النفس التربوي1تفاضل وتكاملال ٌوجد
https://meet.goo

gle.com/qih-
ال ٌوجدال ٌوجدال ٌوجد

0علم النفس التربوي1تفاضل وتكاملال ٌوجد
https://meet.goo

gle.com/int-
ال ٌوجد1خواص مادةال ٌوجد

1أنتاج نباتًال ٌوجدال ٌوجد1علم التقسٌمال ٌوجد1طفٌلٌات

1أنتاج نباتًال ٌوجدال ٌوجد1تشخٌص عضويال ٌوجد11/ صناعٌة 

21/ كهربائٌة ال ٌوجدال ٌوجد1نسبٌةال ٌوجد1فٌزٌاوٌة

0لغة انكلٌزٌة
https://meet.goo

gle.com/vzt-
ال ٌوجدال ٌوجد1صناعات غذائٌةال ٌوجدال ٌوجد

0لغة انكلٌزٌة
https://meet.goo

gle.com/tds-
ال ٌوجدال ٌوجد1صناعات غذائٌةال ٌوجدال ٌوجد

0لغة انكلٌزٌة
https://meet.goo

gle.com/erx-fffx-
ال ٌوجدال ٌوجد1صناعات غذائٌةال ٌوجدال ٌوجد

0https://meet.gooالصحة النفسٌة1العصر الراشدي

gle.com/acf-

0https://meet.gooعلم النفس التربوي1تارٌخ عصر النهضة

gle.com/acf-
جغرافٌة الوطن 1فلسفة التارٌخ

العربً

0https://meet.goo

gle.com/mng-

1دوٌالت المغرب1تارٌخ اٌران

0https://meet.google.com/uuj-jgfi-isxادارة واشراف0https://meet.google.com/uuj-jgfi-isxاللغة االنكلٌزٌة0https://meet.google.com/uuj-jgfi-isxاخالقٌات المهنة1تارٌخ امرٌكا0https://meet.google.com/uuj-jgfi-isxاللغة العربٌة

0علم النفس التربوي1عروض حضوري1(حضوري)الصرف
https://meet.goo

gle.com/gjp-

ادب إسالمً  

حضوري
1

األدب العباسً 

(حضوري)
0تقنٌات تربوٌة1

https://meet.goo

gle.com/icr-dzjv-
1(حضوري)فقه اللغة 

0إدارة تربوٌة
https://meet.goo

gle.com/vbq-
0أخالقٌات المهنة

https://meet.goo

gle.com/vbq-
1أدب األطفال
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