
كلیة التربیة ابن رشد للعلوم اإلنسانیة
شعبة الدراسات العلیا

الجغرافیةقسم 
2021-2020لطلبة الدكتوراه للعام الدراسي / األولالفصل/ جدول االمتحان النھائي 

طرائق تدریس الجغرافیة دكتوراه جغرافیة بشریةدكتوراه جغرافیة طبیعیةدكتوراه الیوم والتاریخ
التطبیقياإلحصاءاستشعار عن بعداستشعار عن بعد١٥/٣ناالثنی

وتطویرھاالجغرافیةمناھجتقویمتحلیل كميتحلیل كمي١٨/٣الخمیس
التدریسطرائقفيحدیثةاتجاھاتإقلیمينقل مشكالت مناخیة٢٢/٣االثنین

الجامعي
ارض زراعیةنظم استعمال اتجاھات حدیثة في المناخ التطبیقي١٥/٣الخمیس

+
استعماالت ارض حضریة

النفسعلمفيمتقدمةدراسات
التربوي

ة األقالیم الجافةیجیومورفولوج٢٩/٣االثنین
+

مشكالت جیومورفولوجیة

جغرافیة مدن
+

مشكالت حضریة
تصمیم تدریس

ھیدرولوجي٣١/٣األربعاء
+
تربةالمشكالت 

+خاص  إقلیم
+یك   تجیوبولو

البیئة
اللغة االنكلیزیة

-اللغة االنكلیزیةاللغة االنكلیزیة١/٤الخمیس
تنمیة مستدامةجیومورفولوجیة شبھ الجزیرة العربیة٥/٤االثنین

+
مشكالت دولیة

دراسات جغرافیة



الجغرافیةقسم 
األولالفصل/ جدول االمتحان النھائي 

2021-2020للعام الدراسي ماجستیر لطلبة ال
طرائق تدریس ماجستیر جغرافیة بشریةماجستیر جغرافیة طبیعیةماجستیر الیوم والتاریخ

الجغرافیة 
االحصاء التربوياتجاھات حدیثة بالخرائطاتجاھات حدیثة بالخرائط١٥/٣ناالثنی

طرائق تدریس الجغرافیةمواقع صناعیةمنھج بحث١٨/٣الخمیس
أنظمة التعلیم الجامعيجغرافیة السكانمناخ زراعي٢٢/٣االثنین

جیومورفولوجي االنھار ١٥/٣الخمیس
+

تقییم األراضي

فكر جغرافي
+

جغرافیة خدمات

جغرافیة بشریة

تخطیط وتنمیةمناخ شمولي٢٩/٣االثنین
+

اتجاھات حدیثة في الجغرافیة الصناعیة      
+

مشكالت نقل

منھج البحث التربوي

اللغة االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة االنكلیزیة٣١/٣األربعاء
عامةجغرافیةطرائق تدریس الجغرافیةطرائق تدریس الجغرافیة١/٤الخمیس
سایكولوجیة التعلیم الصفيمنھج بحثجغرافیة سواحل+ موارد مائیة ٥/٤االثنین
: مالحظة

یبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا-
ارتداء الكمامات حفاظا على سالمة الجمیعیرجى -



قسم العلوم التربویة والنفسیة

2021-2020لطلبة الدكتوراه للعام الدراسي األولالفصل/ جدول االمتحان النھائي 

إدارة تربویةمناھج وطرائق تدریسقیاس وتقویمارشاد نفسي وتوجیھ تربويالیوم والتاریخ
١٥/٣ن االثنی

التطبیقياالحصاء
حسام. د

االحصاء التطبیقي
حسام. د

االحصاء التطبیقي
حسام. د

االحصاء التطبیقي
حسام. د

النكلیزیةااللغة ١٨/٣س الخمی
فاتن.د

اللغة االنكلیزیة
فاتن.د

تقویم العملیة التعلیمیة
ناز. د

اسالیب التخطیط التربوي 
منتھى.دالمتقدم

٢٢/٣ناالثنی
في الشخصیةدراسات متقدمة

حسن.د
دراسات متقدمة في الشخصیة

حسن.د
ت.دراسات متقدمة في ط

شذى.د
قیادة تربویة

سامي.د

اضطرابات الشخصیة٢٥/٣س الخمی
سعد.د

القیاس العقلي في المنظور 
یاسین.دالمعرفي

مھنة التعلیمأخالقیات
عباس.د

اتجاھات حدیثة في االدارة 
بلسم.دالتربویة

٢٩/٣ناالثنی
نظریات التطور المعرفي

انتصار.د
دراسات متقدمة في علم النفس 

نھلة.دالتربوي
اللغة االنكلیزیة

شیماء.د
اللغة االنكلیزیة

شیماء.د
تربوي متقدم٣١/٣ءاألربعا

ناز.د
قیاس نفسي

صفاء. د
دراسات في المناھج

زینب. د
تنمیة بشریة

یوسف.د

تربیة خاصة١/٤سالخمی
ایمان.د

نمو متقدم
غادة.د

تطویر منھج
داود.د

استراتیجیات تدریس
صبا.د

-



قسم العلوم التربویة والنفسیة

2021-2020للعام الدراسي ماجستیرلطلبة الاالولالفصل/ جدول االمتحان النھائي -
االرشاد النفسي علم نفس النموالیوم والتاریخ

والتوجیھ التربوي
علم نفسقیاس وتقویم

تربوي
مناھج وطرائق 

تدریس
العملیات النفسیةادارة تربویة

االحصاء ١٥/٣ن االثنی
التربوي

احالم. د

االحصاء التربوي
احالم. د

االحصاء 
التربوي

احالم. د

االحصاء 
احالم. دالتربوي

االحصاء التربويا
حسام. د

االحصاء التربوي
حسام. د

علم النفس المعرفي
انتصار. د

نمو متقدم٨/٣الخمیس
انتصار.د

منھج بحث
رحیم.د

اساسیات قیاس
یاسین. د

علم نفس تربوي
احالم.د

بناء منھج
داود.د

اساسیات تخطیط
احمد كنعان.د

شخصیة
ناز.د

اساسیات قیاس٢٢/٣ن االثنی
محمد.د

نمو متقدم
ھدى.د

نمو متقدم
ھدى.د

اساسیات قیاس
محمد.د

سایكولوجیة تعلم 
زینب.دصفي

قراءات في االدارة
بلسم.د

علم النفس العام
سلمان.د

شخصیة٢٥/٣سالخمی
نادرة.د

نظریات تعلم
ناز.د

شخصیة
اشرف.د

شخصیة
اشرف.د

منھج بحث
یسرى.د

مفاھیم ادارة
سامي.د

علم النفس السیاسي
مدیحة.د

نظریات تعلم٢٩/٣ن االثنی
سلمان.د

شخصیة
حسن.د

منھج بحث
بلقیس.د

منھج بحث
ھند.د

لیزیةاللغة النك
شیماء.د

اللغة االنكلیزیة
شیماء.د

منھج بحث
خالد.د

اللغة االنكلیزیة٣١/٣ء األربعا
ایالف.د

اللغة االنكلیزیة
ایالف.د

نظریات تعلم
علي.د

نمو متقدم
غادة.د

اتجاھات حدیثة
ازھار.د

منھج بحث
احمد.د

اإلعالميعلم النفس 
سعد معن.د

منھج بحث١/٤س الخمی
خالد.د

اساسیات قیاس
ژیان.د

اللغة االنكلیزیة
فاتن.د

اللغة االنكلیزیة
فاتن.د

تقنیات تربویة
شجن.د

نظریات تعلم
ثناء.د

یبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا: مالحظة-
یرجى ارتداء الكمامات حفاظا على سالمة الجمیع-



قرانقسم علوم ال

)٢٠٢١–٢٠٢٠(للعام الدراسياالولالفصل/ جدول امتحانات الدراسات العلیا 

االلتزام بالزي الموحد -
معقم شخصي+ كفوف + االلتزام باإلجراءات الوقائیة لبس الكمامة -
وقت االمتحان یكون الساعة التاسعة صباحا-

)دكتوراه (جدول امتحانات الدراسات العلیا 
المادةالتاریخالیومت
لغة القرآن١٥/٣االثنین١
مناھج محدثین١٧/٣األربعاء٢
اللغة االنكلیزیة١٨/٣الخمیس٣
مناھج التفسیر٢٢/٣االثنین٤
فلسفة التربیة٢٥/٣الخمیس٥
فقھ٢٩/٣االثنین٦



قرانقسم علوم ال

٢٠٢١–٢٠٢٠للعام الدراسي االولالفصل/ جدول امتحانات الدراسات العلیا 

االلتزام بالزي الموحد - 
معقم شخصي+ كفوف + االلتزام باإلجراءات الوقائیة لبس الكمامة -
وقت االمتحان یكون الساعة التاسعة صباحا-

)ماجستیر(جدول امتحانات الدراسات العلیا 
المادةالتاریخالیومت
عقائد١٥/٣االثنین١
طرائق التدریس١٧/٣األربعاء٢
اللغة االنكلیزیة١٨/٣الخمیس٣
الحدیث التحلیلي٢٢/٣االثنین٤
مناھج البحث٢٥/٣الخمیس٥
فكر اسالمي٢٩/٣االثنین٦
دراسات قرآنیة معاصرة١/٤الخمیس٧



قسم اللغة االنكلیزیة
)٢٠٢١-٢٠٢٠( للعام الدراسي /األولالدور /األولالنھائیة الفصل االمتحانات جدول 

دكتوراه طرائق تدریس
اسم أستاذ المادةالمادةالیوم والتاریخ

صبريحسام. دالتربوياإلحصاء٣\١٥االثنین
شیماء عبد الباقي. د.أمساق متقدم في تدریس اللغة التواصلي٣\١٨الخمیس 
سالم حامد عباس. د.أمساق متقدم في اكتساب اللغة االنكلیزیة٣\٢٢االثنین 
ضیاء مزهر. د.م.أمساق متقدم في تصمیم التدریس٣\٢٥الخمیس 
سندس عبد الجبار.د.م.أتصمیم منهج اللغة االنكلیزیة٣\٢٩االثنین 
بشرى سعدون. د.م.أعلم اللغة التطبیقي٣\٣١األربعاء

عبد الكریم فاضل. د.أتحلیل الخطاب٤\١الخمیس 
یبدأ االمتحان الحضوري الساعة التاسعة صباحا -
للقاعة قبل هذا الوقتویفضل دخولكم - 
ساعات٣الوقت المخصص -
وارتداء الكمامةااللتزام بالزي الموحد- 



قسم اللغة اإلنكلیزیة
)٢٠٢١-٢٠٢٠(للعام الدراسي / األولالدور /لاألوالنھائیة الفصل االمتحانات جدول 

ماجستیر أدب
اسم أستاذ المادةالمادةالیوم والتاریخ

سعد نجم. د.أالشعر الرومانسي٣\١٥ثنین اال 
صباح عطا اهللا. د.أمسرحیة عصر النهضة٣\١٨خمیس ال

أمیر جاسب. د.ماألدبیةالنظریة ٣\٢٢ثنین اال 
كمال الماس ولي. م.أطرق بحث٣\٢٥خمیسال

أزهار نوري.د.م.أالروایةنشوء ٣\٢٩ثنین اال 
مي محمد باقر. د.م.أادب القرون الوسطى٤\١الخمیس

ماجستیر لغة
اسم أستاذ المادةالمادةالیوم والتاریخ

بیداء عباس غبن. د.م.أعلم الداللة٣\١٥االثنین
هدى عبد علي حطاب.م.أطرق بحث٣\١٨الخمیس
جاسم محمدمنال . د.م.أالصرف والنحو٣\٢٢االثنین
بشرى نعمة راشد. د.م.أعلم الصوت٣\٢٥الخمیس
عبد الكریم فاضل. د.أعلم اللغة العام٣\٢٩االثنین

نادیة خیري  محمد.م.أعلم اللغة النفسي٤\١الخمیس



قسم اللغة اإلنكلیزیة
٢٠٢١-٢٠٢٠ل  الدور االو/النھائیة الفصل االولاالمتحانات جدول 

تدریسماجستیر طرائق 

اسم أستاذ المادةالمادةالیوم والتاریخ
شیماء عبد الباقي .د.أاللغة االنكلیزیةطرائق تدریس ٣\١٥ثنین اال
سالم حامد عباس.د.أنظریات تعلم اللغة وتعلیمھا ٣\١٨خمیس ال

ضیاء مزھر. د.م.أالمنھج بین النظریة والتطبیق٣\٢٢ثنین اال
ایالف ریاض. د.م.أالتربويطرق البحث ٣\٢٥خمیس ال

سندس عبد الجبار .د.م.أعلم النفس اللغوي٣\٢٩ثنین اال
أسماء سري. د.مالقواعد الصفیة٣\٣١ربعاء اال
جاسم محمدوفاء. دالتربويحصاءاإل٤\١لخمیس ا

یبدأ االمتحان الحضوري الساعة التاسعة صباحا - 
ویفضل دخولكم للقاعة قبل هذا الوقت-
ساعات٣الوقت المخصص -
.وارتداء الكمامةااللتزام بالزي الموحد-



اللغة الكردیةقسم 

االولالفصل/ ) ماجستیر(جدول امتحانات الدراسات العلیا 
٢٠٢١–٢٠٢٠للعام الدراسي 

وقت االمتحان یكون الساعة التاسعة صباحا-
االلتزام بالزي الموحد -
كفوف + االلتزام باإلجراءات الوقائیة لبس الكمامة - 

المادةالتاریخالیومت
دراسات في قواعد اللغة الكردیة١٥/٣االثنین١
منھج البحث العلمي١٨/٣الخمیس٢
نظریات التعلیم٢٢/٣االثنین٣
اللغة االنكلیزیة٢٥/٣الخمیس٤
طرائق تدریس اللغة الكردیة٢٩/٣االثنین٥
)مقاصة( أسس تربیة ٣١/٣األربعاء٦
اإلحصاء التربوي١/٤الخمیس٧



قسم التاریخ
2020/2021الفصل الدراسي األول جدول امتحانات الدراسات العلیا 

إسالميدكتوراه تاریخ 
المادةالتاریخالیومت
تاریخ المغول١٥/٣االثنین١
اللغة االنكلیزیة١٧/٣األربعاء٢
االقتصاد٢٢/٣االثنین٣
استشراق٢٤/٣األربعاء٤
الحیاة العلمیة في العصر البویھي٢٩/٣االثنین٥
دویالت المشرق٣١/٣األربعاء٦
مناھج مؤرخین١/٤الخمیس٧

دكتوراه تاریخ حدیث
المادةالتاریخالیومت
إیرانتاریخ ١٥/٣االثنین١
اللغة االنكلیزیة١٧/٣األربعاء٢
العراق االقتصادي٢٢/٣االثنین٣
اوربا الشرقیةتاریخ ٢٤/٣األربعاء٤
األمریكیةالوالیات المتحدة ٢٩/٣االثنین٥
التحدیث في الخلیج العربي٣١/٣االربعاء٦



قسم التاریخ 

2020/2021جدول امتحانات الدراسات العلیا الفصل الدراسي األول 
ماجستیر تاریخ اسالمي

المادة التاریخ الیومت
تاریخ االندلس١٥/٣االثنین١
اللغة االنكلیزیة١٧/٣األربعاء٢
فاطمي٢٢/٣االثنین٣
طرائق التدریس٢٤/٣األربعاء٤
منھج البحث٢٥/٣الخمیس٥
عباسي٢٩/٣االثنین٦
مغرب٣١/٣األربعاء٧
العالقات العربیة االوربیة١/٤الخمیس٨

ماجستیر تاریخ حدیث
المادةالتاریخالیومت
تاریخ العراق المعاصر١٥/٣االثنین١
اللغة االنكلیزیة١٧/٣االربعاء٢
منھج البحث١٨/٣الخمیس٣
تاریخ بالد الشام٢٢/٣االثنین٤
طرائق التدریس٢٤/٣االربعاء٥
تاریخ اوربا٢٩/٣االثنین٦
تاریخ العراق الحدیث١/٤الخمیس٧



قسم التاریخ
2020/2021جدول امتحانات الدراسات العلیا الفصل الدراسي األول 

.التاسعةالساعةاالمتحاناتموعد-
.االلتزام بالوقایة الصحیة -

ماجستیر تاریخ قدیم
المادةالتاریخالیومت
تاریخ إیران القدیم١٥/٣االثنین١
اللغة االنكلیزیة١٧/٣األربعاء٢
اللغة االكدیة٢٢/٣االثنین٣
طرائق التدریس٢٤/٣األربعاء٤
البحثمنھج ٢٥/٣الخمیس٥
تاریخ العراق القدیم٢٩/٣االثنین٦
تاریخ الشرق االدنى٣١/٣األربعاء٧



قسم اللغة العربیة

٢٠٢٠/٢٠٢١الفصل األول للعام الدراسي / جدول امتحانات الدراسات العلیا 

/الماجستیرأدب/الماجستیرلغة/الماجستیرالیوم والتاریخ
طرائق/ الدكتوراه أدب/الدكتوراهلغة/ الدكتوراهتدریسطرائق

تدریس

. روایة األدب دنزار.قضایا نحویة د١٥/٣األثنین 
نوري

االحصاء  التربوي 
حسام. د

أثر القرآن في الدراسات 
النحویة والصرفیة    

حسن البلداوي.د

. مناھج أدبیة د
علي أسد

االحصاء  التطبیقي 
أحالم.د

طرائق تدریس اللغة ١٧/٣األربعاء  
صبا.العربیة د

دراسات نحویة ٣/ ١٨الخمیس 
صفاء. وصرفیة د

طرائق تدریس اللغة 
سعد. العربیة د

قضایا نحویة حدیثة
عالوي. د

التعبیر القرآني    
عھود. د

اتجاھات حدیثة في 
طرائق التدریس 

سعد. الجامعي د

خالد .قضایا لغویة د٣/ ٢٢االثنین
حمید

قضایا نقدیة 
عدنان.وبالغیة د

أنظمة التعلیم 
رائد. الجامعي د

تصمیم التدریس
رقیة. د

نظریة األدب ٢٣/٣الثالثاء 
علي عزیز. د

منھج البحث ٢/ ٢٥الخمیس 
كواكب.د

منھج البحث وتحقیق 
سوسن. النصوص د

التعلم سایكلوجیة
حسن . الصفي د

خلباص

علم المصطلح 
علي حلو. د

دراسات متقدمة في 
. علم اللغة التعلیمي د

ضیاء

المعجم العربي ٢٩/٣االثنین
اسامة.وتطوره د

فنون أدبیة قدیمة
االء. د

دراسات في علم اللغة 
نعمة. االجتماعي د

تقویم مناھج اللغة العربیة 
رحیم. دوتطویرھا 



وقت االمتحان یكون الساعة التاسعة صباحا-
االلتزام بالزي الموحد -
كفوف + االلتزام باإلجراءات الوقائیة لبس الكمامة -

٣/ ٣٠الثالثاء 
طرائق تدریس 

اللغة العربیة
بیمان. د

مناھج  لغویة
لغة الشعرأحمد عاشور. د

أنسام. د

٣/ ٣١األربعاء
منھج البحث 

التربوي 
سماء. د

دراسات لغویة
ساجدة. د

اللغة االنكلیزیة٤/ ١الخمیس 
ھدى. د

للغة االنكلیزیةا
ھدى. د

اللغة االنكلیزیة 
ھدى. د

اللغة االنكلیزیة 
عبد الكریم. د

اللغة االنكلیزیة
عبد الكریم. د

اللغة االنكلیزیة 
عبد الكریم. د


