
وزارة التعلين العالي والبحث العلوي  

             جاهعت تكريت             

 يتكليت العلوم اإلسالم      

 

  األديانقسم  -جدول االمتحانات النهائوة للدراسات األولوة               

 2021-2020األول للعام الدراسي ( الكورس)للفصل                

 المالحظات رابط الدخول الى االمتحان المادة رمز الصف المرحلة التارٌخ الٌوم 

 3/ 22 االثنٌن

 m3ka4cn األولى
 

 https://meet.google.com/lookup/djghgopulr األنبٌاء فً القرآن
 

 

 4djsahp الثانٌة
 

 https://meet.google.com/lookup/ehqhgaow5o اللغة اإلنكلٌزٌة
 

 مشترك

 5mprbrk الثالثة
 

  أصول الفقه اإلسالمً
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv 
 

 

 3/  23 الثالثاء

 m3ka4cn األولى
 

 https://meet.google.com/lookup/djghgopulr مكتبة ومنهج بحث
 

 

 4djsahp الثانٌة
 

 https://meet.google.com/lookup/ehqhgaow5o مصطلح الحدٌث النبوي
 

 

 5mprbrk الثالثة
 

  مناهج طرائق تدرٌس
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv 
 

 

 24/3 األربعاء

 m3ka4cn األولى
 

 https://meet.google.com/lookup/djghgopulr النحو
 

 مشترك

 4djsahp الثانٌة
 

 https://meet.google.com/lookup/ehqhgaow5o حاسوب
 

 مشترك

 5mprbrk الثالثة
 

الدٌنً ومناهج  اإلعالم
 الدعوة 

 
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv 
 

 

 3/  25 الخمٌس
 m3ka4cn األولى

 
 https://meet.google.com/lookup/djghgopulr علم النفس التربوي

 

 

https://meet.google.com/lookup/djghgopulr
https://meet.google.com/lookup/ehqhgaow5o
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/djghgopulr
https://meet.google.com/lookup/ehqhgaow5o
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/djghgopulr
https://meet.google.com/lookup/ehqhgaow5o
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/djghgopulr


وزارة التعلين العالي والبحث العلوي  

             جاهعت تكريت             

 يتكليت العلوم اإلسالم      

 

 

 4djsahp الثانٌة
 

 https://meet.google.com/lookup/ehqhgaow5o الدٌانة الٌهودٌة تشرٌعات
 

 

 5mprbrk الثالثة
 

  (النبوات )علم الكالم 
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv 
 

 

 3/ 27 السبت

 m3ka4cn األولى
 

 https://meet.google.com/lookup/djghgopulr الدٌانة المسٌحٌة نشأة وتارٌخ
 

 

 4djsahp الثانٌة
 

 https://meet.google.com/lookup/ehqhgaow5o األنبٌاء فً القرآن
 

 

 5mprbrk الثالثة
 

  (عبادات)الدٌانة الٌهودٌة 
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv 

 

 

 3/  28 األحد

 m3ka4cn األولى
 

 https://meet.google.com/lookup/djghgopulr تالوة وحفظ
 

 

 4djsahp الثانٌة
 

 https://meet.google.com/lookup/ehqhgaow5o تالوة وحفظ 
 

 

 5mprbrk الثالثة
 

-  
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv 
 

 

 3/  29 االثنٌن

 m3ka4cn األولى
 

 https://meet.google.com/lookup/djghgopulr حاسوب
 

 مشترك

 4djsahp الثانٌة
 

- https://meet.google.com/lookup/ehqhgaow5o 
 

 

 5mprbrk الثالثة
 

  البالغة العربٌة 
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv 

 

 مشترك

https://meet.google.com/lookup/ehqhgaow5o
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/djghgopulr
https://meet.google.com/lookup/ehqhgaow5o
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/djghgopulr
https://meet.google.com/lookup/ehqhgaow5o
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/djghgopulr
https://meet.google.com/lookup/ehqhgaow5o
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ey55a63qnv?authuser=1&hs=179


وزارة التعلين العالي والبحث العلوي  

             جاهعت تكريت             

 يتكليت العلوم اإلسالم      

 

  التفسري وعلوم القرانقسم  -جدول االمتحانات النهائوة للدراسات األولوة               

 2021-2020األول للعام الدراسي ( الكورس)للفصل                

 األولىالمرحلة  التاريخ اليوم ت
 المادة

 المرحلة الثانية رمز الصف
 المادة

 ةلثالمرحلة الثا رمز الصف
 المادة

 رمز الصف

1 
 االثنين

22/3 
E 

fo7pnbi 
 

 الديمقراطية
7aoeyhe 

 
E ujddeqn 

2 
 الثالثاء

23/3 
 تاريخ القرآن

fo7pnbi 
 

 علوم القرآن
7aoeyhe 

 
 ujddeqn المكتبة والبحث

3 
 األربعاء

24/3 
 النحو

fo7pnbi 
 

 الحاسوب
7aoeyhe 

 
 ujddeqn النحو

       25/3 الخميس 4

5 
 السبت

27/3 
 اإلنسانحقوق 

fo7pnbi 
 

 النحو
7aoeyhe 

 
 ujddeqn مناهج تربوية

6 
 االحد

28/3 
 علم النفس التربوي

fo7pnbi 
 

 علم النفس النمو
7aoeyhe 

 
 ujddeqn اصول الفقه

7 
 االثنين

29/3 
 الحاسوب

fo7pnbi 
 

 البالغة
7aoeyhe 

 
 ujddeqn فقه المعامالت

 

  

 رابط المييت المرحلة

 الثانية
https://meet.google.com/lookup/a7zvgrcpju 

 

 الثالثة
https://meet.google.com/lookup/hloqanceaw 

 

 

 

https://meet.google.com/lookup/a7zvgrcpju
https://meet.google.com/lookup/hloqanceaw


وزارة التعلين العالي والبحث العلوي  

             جاهعت تكريت             

 يتكليت العلوم اإلسالم      

 

  ادلرحلة الثانوة/ احلدوث وعلومه قسم  -جدول االمتحانات النهائوة للدرادات األولوة               

 2021-2020األول للعام الدرادي ( الكورس)للفصل                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط ادلوت لدخول اىل االمتحانااللكرتوني  رمز الصف ادم ادلادة التاروخالووم 

 انكلوزي 22/3/2021 االثنني

5qrds4u 
https://meet.google.com/lookup/hfiilmxfv6 

 

 حادوب 24/3/2021 األربعاء

 أصول فقه 27/3/2021 السبت

 السرية النبووة 29/3/2021 االثنني

 مناهج ذراح احلدوث 31/3/2021 األربعاء

 منهج البحث 1/4/2021 اخلموس

https://meet.google.com/lookup/hfiilmxfv6


وزارة التعلين العالي والبحث العلوي  

             جاهعت تكريت             

 يتكليت العلوم اإلسالم      

 
 

  الثالثةادلرحلة / احلدوث وعلومه قسم  -جدول االمتحانات النهائوة للدرادات األولوة               

 2021-2020األول للعام الدرادي ( الكورس)للفصل                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط ادلوت لدخول اىل االمتحانااللكرتوني  رمز الصف ادم ادلادة التاروخالووم 

 انكلوزي 22/3/2021 االثنني

ryashte 
https://meet.google.com/lookup/gqd45znst7 

 

 حنو 24/3/2021 األربعاء

 درادة األدانود 27/3/2021 السبت

 علم النفس 29/3/2021 االثنني

 ررائق تدروس 31/3/2021 األربعاء

https://meet.google.com/lookup/gqd45znst7


وزارة التعلين العالي والبحث العلوي  

             جاهعت تكريت             

 يتكليت العلوم اإلسالم      

 
 

  الرابعةادلرحلة / احلدوث وعلومه قسم  -جدول االمتحانات النهائوة للدرادات األولوة               

 2021-2020األول للعام الدرادي ( الكورس)للفصل                

 رابط ادلوت لدخول اىل االمتحانااللكرتوني  رمز الصف ادم ادلادة التاروخالووم  

 انكلوزي 22/3/2021 االثنني

74523b6 
https://meet.google.com/lookup/ba7uuniqsf 

 

 حنو 24/3/2021 األربعاء

 ادلستشرقون 27/3/2021 السبت

 مدارس حدوثوة 31/3/2021 األربعاء

https://meet.google.com/lookup/ba7uuniqsf


  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت

  كلية العلوم اإلسالمية

 

 ة/ املرحلة الثاني العقيدة والفكر اإلسالميقسم  /جدول االمتحانات النهائية للدراسات األولية               

 2021-2020دراسي للفصل)الكورس( األول للعام ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرحلة الثانية /رابط امليت لدخول اىل االمتحان االلكرتوني رمز الصف اسم املادة اسم املادة اليوم

  xw7pj7r أصول الدعوة  3/2021/ 22 االثنني

  ـــــــــــ ـــــــــ ــــ

 https://meet.google.com/lookup/fmkiaff5f2  نظم اسالمية  3/2021/ 24 االربعاء

 

 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــ 

 

 النحو 3/2021/ 27 السبت
 أحاديث العقيدة  3/2021/ 28 االحد
 اديان سماوية  3/2021/ 29 االثنني
 ـــــــــــــــــــــــــــ 3/2021/ 30 الثالثاء

 ــــــ ـــــ ـــ

https://meet.google.com/lookup/fmkiaff5f2


  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت

  كلية العلوم اإلسالمية

 

 الثالثة/ املرحلة  العقيدة والفكر اإلسالميقسم  /جدول االمتحانات النهائية للدراسات األولية 

 2021-2020دراسي للفصل)الكورس( األول للعام ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرحلة الثالثةرابط امليت لدخول اىل االمتحان/ االلكرتوني رمز الصف اسم املادة اسم املادة اليوم

 حفظ وتالوة  3/2021/ 22 االثنني

Xujhdp3 https://meet.google.com/lookup/clh57wlbuj 

 ــــــــ 3/2021/ 23 الثالثاء

 حديث تحليلي  3/2021/ 24 االربعاء

 ــــــــــــ 3/2021/ 25 اخلميس

 طرائق تدريس  3/2021/ 27 السبت

ــ  3/2021/ 28 االحد  ـــــــــــ

 البالغة  3/2021/ 29 االثنني

 ــــــــــــ 3/2021/ 30 الثالثاء

 ـــــــــــ 3/2021/ 31 األربعاء

https://meet.google.com/lookup/clh57wlbuj


  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت

  كلية العلوم اإلسالمية

 

 الرابعةاملرحلة  / العقيدة والفكر اإلسالميقسم  /جدول االمتحانات النهائية للدراسات األولية 

 2021-2020دراسي للفصل)الكورس( األول للعام ال

 

 

 املرحلة الرابعة/رابط امليت لدخول اىل االمتحان االلكرتوني رمز الصف اسم املادة اسم املادة اليوم

 اللغة االنكليزية 3/2021/ 22 االثنني

ifnujsk https://meet.google.com/lookup/hhgjqmcqpr 

 ــــــــ 3/2021/ 23 الثالثاء
 النحو 3/2021/ 24 االربعاء
 ـــــــــــ 3/2021/ 25 اخلميس

 أصول فقه 3/2021/ 27 السبت

 مناهج محدثين 3/2021/ 28 االحد

   

   

   

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


وزارة التعلين العالي والبحث العلوي  

             جاهعت تكريت             

 يتكليت العلوم اإلسالم      

 

  العلوم املالوة واملصرفوة االسالموةقسم  -جدول االمتحانات النهائوة للدراسات األولوة               

 2021-2020األول للعام الدراسي ( الكورس)للفصل                

 

التأريخ اليوم 

الورحلت الثالثت الورحلت الثانيت 

 الوادة

رهس 

الفصل 

 الذراسي

 الوادة Hangouts Meetرابط 
رهس الفصل 

 الذراسي
 Hangouts Meetرابط 

 22/3االثنين 
اللغة 

 االنكليزية

tcnjeed 

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

akvuomls?authuser=2&hs=179 

 

 

 نظم اسالمية

lmymgvm 

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

tvturo37?authuser=2&hs=179 

 

 

 23/3الثالثاء 
قواعد 
 فقهية

 نظريات فقهية

 24/3االربعاء 
قانون 
 تجاري

 مقاصد شريعة

 الحاسوب 25/3الخويس 
تمويل 
 واستثمار

 اقتصاد جزئي   27/3السبت 

https://meet.google.com/lookup/erakvuomls?authuser=2&hs=179
https://meet.google.com/lookup/erakvuomls?authuser=2&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ahtvturo37?authuser=2&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ahtvturo37?authuser=2&hs=179


وزارة التعلين العالي والبحث العلوي  

             جاهعت تكريت             

 يتكليت العلوم اإلسالم      

 

 املرحلة الثانوة/  قسم الفقه وأصوله -جدول االمتحانات النهائوة للدرادات األولوة               

 2021-2020األول للعام الدرادي ( الكورس)للفصل                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط املوت لدخول اىل االمتحانااللكرتوني  الصفرمز  ادم املادةادم املادة الووم 

 مشرتك E 22/3/2021 االثنني

xxcapny 
https://meet.google.com/lookup/hpdqfmr5x5 

 

  23/3/2021 الثالثاء

 حادوب مشرتك 24/3/2021 االربعاء

  25/3/2021 اخلموس

 مشرتك النحو 27/3/2021 السبت

 حفظ القران الكريم 28/3/2021 االحد

  29/3/2021 االثنني

 علم الكالم 30/3/2021 الثالثاء

  31/3/2021 األربعاء

 املنطق 1/4/2021 اخلموس

https://meet.google.com/lookup/hpdqfmr5x5


وزارة التعلين العالي والبحث العلوي  

             جاهعت تكريت             

 يتكليت العلوم اإلسالم      

 
 

 املرحلة الثالثة/  قسم الفقه وأصوله -جدول االمتحانات النهائوة للدرادات األولوة               

 2021-2020األول للعام الدرادي ( الكورس)للفصل                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط املوت لدخول اىل االمتحانااللكرتوني  رمز الصف ادم املادةادم املادة الووم 

 تفسري آيات األحكام 22/3/2021 االثنني

cki2w23 
https://meet.google.com/lookup/fweqgu5xrd 

 

  23/3/2021 الثالثاء

 النحو مشرتك 24/3/2021 االربعاء

 حفظ القران الكريم 25/3/2021 اخلموس

 أدس تربوة 27/3/2021 السبت

  28/3/2021 االحد

 البالغة مشرتك 29/3/2021 االثنني

  30/3/2021 الثالثاء

  31/3/2021 األربعاء

 نظم إدالموة 1/4/2021 اخلموس

https://meet.google.com/lookup/fweqgu5xrd


وزارة التعلين العالي والبحث العلوي  

             جاهعت تكريت             

 يتكليت العلوم اإلسالم      

 

 املرحلة الرابعة/  قسم الفقه وأصوله -جدول االمتحانات النهائوة للدرادات األولوة               

 2021-2020الدرادي األول للعام ( الكورس)للفصل                

 

 

 

 

 

 

 رابط املوت لدخول اىل االمتحانااللكرتوني  رمز الصف ادم املادةادم املادة الووم 

 مشرتك E 22/3/2021 األثنين

o45q3pv 

 

https://meet.google.com/lookup/epis7pyh5s 

 

  23/3/2021 الثالثاء

 النحو مشرتك 24/3/2021 األربعاء

  25/3/2021 الخميس

 فقه جنايات 27/3/2021 السبت

  28/3/2021 األحد

 القياس والتقويم 29/3/2021 األثنين

  30/3/2021 الثالثاء

  31/3/2021 األربعاء

 مرافعات مدنية 1/4/2021 الخميس

   التخريج األصولي 3/4/2021 السبت

https://meet.google.com/lookup/epis7pyh5s

