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 االضاليً لطى انعمٍذج ٔ انفكر 
 

 انٍٕو
 

 انرارٌخ
  ادلرحهح

 َٕع االيرحاٌ
 انراتعح انثانثح انثاٍَح االٔىل

 

ذفطري آٌاخ  اصٕل فمّ انُحٕ ضريج َثٌٕح 52/7/5252 األحذ
 االحكاو

 انكرتًَٔ

ُاْح يركهًني ذفطري حتهٍهً ادلُطك عهٕو لرآٌ 52/7/5252 االثُني  حضٕري ي

 

 / / / / / 57/7/5252 انثالثاء

ٌاٌ ٔضعٍح 52/7/5252 االرتعاء ًاع  انُحٕ تالغح اد عهى االخر
 انذًٌُ

 انكرتًَٔ

 

 / / / / / 52/7/5252 اخلًٍص

 انكرتًَٔ / English English حفظ ٔذالٔج 12/7/5252 انطثد

 انكرتًَٔ / فهطفح اضاليٍح عهى انُفص عهٕو احلذٌث 2/2/5252 االحذ

 

 حضٕري / يذارش كاليٍح / يذخم فكر 5/2/5252 االثُني

 

 / / / / / 1/2/5252 انثالثاء

 

 انكرتًَٔ / يُٓح حبث ضريج اْم انثٍد انُحٕ 4/2/5252 االرتعاء

 

 خلًٍصا
 انكرتًَٔ /  حاضٕب عهى انُفص 2/2/5252

 

 صثاحا   0099  انطاعح احلضٕري ٌثذأ االيرحاٌ

 ظٓرا   0099ٌثذأ االيرحاٌ األنكرتًَٔ انطاعح  
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 لطى انفمّ ٔ أصٕنّ
 

 انٍٕو
 

 انرارٌخ
َٕع  ادلرحهح

 انراتعح انثانثح انثاٍَح االٔىل االيرحاٌ
 

يثادئ اصٕل  52/7/5252 األحذ
 انفمّ

 انكرتًَٔ / احادٌث احكاو انطريج انُثٌٕح

 انكرتًَٔ / / / / 52/7/5252 االثُني
 

 حضٕري فمّ يمارٌ فمّ ادلعايالخ اصٕل فمّ فمّ عثاداخ 57/7/5252 انثالثاء

عهى يصطهح  / 52/7/5252 االرتعاء
 احلذٌث

ٍاضح شرعٍح  انكرتًَٔ / ض

 

عهى انُفص  ادلُطك 52/7/5252 اخلًٍص
 انرتتٕي

 انكرتًَٔ فمّ يعاصر الرصاد اضاليً

يذخم نذراضح  12/7/5252 انطثد
 انمإٌَ

 انكرتًَٔ انُحٕ English انُحٕ

 انكرتًَٔ يرافعاخ يذٍَح انُحٕ / English 2/2/5252 االحذ

 

 انكرتًَٔ / / / احلاضٕب 5/2/5252 االثُني

 

فمّ االحٕال  / 1/2/5252 انثالثاء
 انشخصٍح

 حضٕري اصٕل انفمّ اصٕل انفمّ

 

 انكرتًَٔ English اصٕل انذعٕج عهى ادلُطك انُحٕ ٔ انصرف 4/2/5252 االرتعاء

 

ٌاخ 2/2/5252 اخلًٍص  انكرتًَٔ / طرائك ذذرٌص عهى انكالو حمٕق ٔحر

 

 صثاحا   0099ٌثذأ االيرحاٌ احلضٕري انطاعح  

 ظٓرا   0099ٌثذأ االيرحاٌ األنكرتًَٔ انطاعح  
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 لطى احلذٌث ٔ عهٕيّ
 

 انٍٕو
 

 انرارٌخ
 َٕع االيرحاٌ ادلرحهح

 انراتعح انثانثح انثاٍَح االٔىل
 

حفظ احلذٌث ٔ  حفظ  احلذٌث 52/7/5252 األحذ
 اصٕل انرفطري

اضثاب اخرالف 
 احملذثني

 انكرتًَٔ فمّ احلذٌث

حفظ انمرآٌ ٔ  انُحٕ احلاضٕب 52/7/5252 االثُني
 احلذٌث

 انكرتًَٔ /

 

ٔ  حفظ انمرآٌ انفمّ االضاليً 57/7/5252 انثالثاء
 احلذٌث

اضثاب ٔرٔد  عمٍذج )َثٕاخ(
 احلذٌث

 انكرتًَٔ

ٌاٌ تالغح احلذٌث / 52/7/5252 االرتعاء  انكرتًَٔ / األد

 

 حضٕري عهى انعهم عهى انرخال عهى انرخال عهى انرخال 52/7/5252 اخلًٍص

عهى احلذٌث  12/7/5252 انطثد
 رٔاٌح

عهى احلذٌث 
 رٔاٌح

 انكرتًَٔ / حذٌث حتهٍهً

ٍاخ( حمٕق اَطاٌ 2/2/5252 االحذ  انكرتًَٔ / َظى اضاليٍح عمٍذج )اذل

 

 انكرتًَٔ / / صرف صرف 5/2/5252 االثُني

 

 انكرتًَٔ / / يكرثح ٔ حبث يكرثح ٔحبث 1/2/5252 انثالثاء

 

ضريج اْم انثٍد  / 4/2/5252 االرتعاء
 ٔ انصحاتح

 انكرتًَٔ / /

 

 حضٕري عهى انطثماخ احلذٌثَمذ ينت  اصٕل انرخرٌح / 2/2/5252 اخلًٍص

 

 صثاحا   0099ٌثذأ االيرحاٌ احلضٕري انطاعح  

 ظٓرا   0099ٌثذأ االيرحاٌ األنكرتًَٔ انطاعح  
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 لطى األدٌاٌ ادلمارَح
 

 انٍٕو
 

 انرارٌخ
  ادلرحهح

 َٕع االيرحاٌ
 انثانثح انثاٍَح األٔىل

 

ٌاٌ 52/7/5252 األحذ حتهٍم احادٌث  يذخم اد
 انعمائذ

 حضٕري ادلطٍحٍح )عثاداخ(

 / / / / 52/7/5252 االثُني

 

انفمّ االضاليً  حاضٕب حاضٕب 57/7/5252 انثالثاء
 )عثاداخ(

 انكرتًَٔ

ٌاَح ادلطٍحٍح 52/7/5252 االرتعاء َاخ انمذميح َصٕص يمذضح انذ ٌا  حضٕري انذ
 

 / / / / 52/7/5252 اخلًٍص

 انكرتًَٔ English انرتتٕيعهى انُفص  َصٕص يمذضح 12/7/5252 انطثد

ًاع English 2/2/5252 االحذ  انكرتًَٔ يذارش كاليٍح عهى االخر
 

 انكرتًَٔ حفظ ٔ ذالٔج حفظ ٔ ذالٔج عهٕو لرآٌ 5/2/5252 االثُني
 

ٍاء انكرة  يكرثح ٔ حبث االضالو يف انغرب 1/2/5252 انثالثاء اَث
 ادلمذش

 انكرتًَٔ

 

انطريج  انُفص انًُٕعهى  انُحٕ 4/2/5252 االرتعاء
انُثٌٕح)انعٓذ 

 ادلذًَ(

 انكرتًَٔ

َاخ ادلطٍحٍح  يذخم عمٍذج 2/2/5252 اخلًٍص ٌا انذ
 ذشرٌعاخ

 انكرتًَٔ عمائذ يمارَح

َاخ انٍٕٓدٌح 7/2/5252 انطثد ٌا  انكرتًَٔ / عهى ادلُطك انذ

 صثاحا   0099ٌثذأ االيرحاٌ احلضٕري انطاعح  

 ظٓرا   0099انطاعح   ٌثذأ االيرحاٌ األنكرتًَٔ
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 لطى انرفطري ٔ عهٕو انمرآٌ
المرحلة  التارٌخ الٌوم

 االولى
نوع 

 االمتحان
المرحلة 

 الثانٌة
نوع 

 االمتحان
 نوع االمتحان الثالثة المرحلة

مدخل علم  52/7 االحد
 التفسٌر

تفسٌر آٌات  حضوري علوم القرآن حضوري
 األحكام

 حضوري

 
 االثنٌن

52/7 مناهج    
 المفسرٌن

 الكترونً علوم الحدٌث الكترونً

السٌرة  57/7 الثالثاء
 النبوٌة

 الكترونً اصول الفقه   الكترونً

قواعد   ـ 52/7 االربعاء
 التفسٌر

 حضوري اعجاز القرآن حضوري

 الكترونً المكتبة والبحث   الكترونً الدٌمقراطٌة 50/7 الخمٌس

 الكترونً طرائق تدرٌس الكترونً النحو الكترونً الصرف 10/7 السبت

 الكترونً النحو الكترونً البالغة الكترونً الحاسوب 0/2 االحد

التالوة  رونًتالك اسس تربٌة 5/2 ناالثنٌ
 والحفظ

 الكترونً العقائد الكترونً

التالوة  1/2 اءالثالث
 والحفظ

     الكترونً

   الكترونً المنطق الكترونً النحو 4/2 األربعاء

علم النفس    2/2 الخمٌس
 التربوي

   الكترونً

  
 

 

 صثاحا   0099ٌثذأ االيرحاٌ احلضٕري انطاعح  

 ظٓرا   0099ٌثذأ االيرحاٌ األنكرتًَٔ انطاعح  
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 انعهٕو ادلانٍح ٔ ادلصرفٍح االضاليٍحلطى 
 

 انٍٕو
 

 انرارٌخ
  ادلرحهح

 َٕع االيرحاٌ
 انثانثح انثاٍَح االٔىل

 

حماضثح يؤضطاخ  اإلحصاء االحصاء 52/7/5252 األحذ
 يانٍح

 حضٕري

ًاٌ  انرأيني اصٕل فمّ 52/7/5252 االثُني إدارج خطر ٔ أئر
 يصريف

 انكرتًَٔ

 

يكرثح ٔيُٓح  57/7/5252 انثالثاء
 حبث

 انكرتًَٔ English ادارج يانٍح

يثادئ الرصاد  52/7/5252 االرتعاء
 اضاليً

ٍاخ ٌاض يعايالخ يصرفٍح  ر
 يعاصرج

 حضٕري

 

 انكرتًَٔ طرائك ذذرٌص فمّ يعايالخ يانٍح English 52/7/5252 اخلًٍص

 حتهٍم يايل يصارف اضاليٍح 12/7/5252 انطثد
 )حضٕري(

 انكرتًَٔ الرصاد كهً

 انكرتًَٔ احلاضٕب إضاليٍحصريفح  احلاضٕب 2/2/5252 االحذ

 

ٍاخ يصرفٍح لٕاعذ فمٍٓح فمّ عثاداخ 5/2/5252 االثُني  انكرتًَٔ عًه

 

انرذلٍك  ٔانرلاتح  / / 1/2/5252 انثالثاء
 ادلانٍح

 انكرتًَٔ

 

 

 صثاحا   0099ٌثذأ االيرحاٌ احلضٕري انطاعح  

 ظٓرا   0099ٌثذأ االيرحاٌ األنكرتًَٔ انطاعح  
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 اإلسالميةتم الرفع بواسطة موقع كلية العلوم 

http://cis.tu.edu.iq/ 

 انرعهًٍاخ االيرحاٍَح :                

- ِ ّ نكم يرحهحاالَرثا ٔ ٔلر  ٌ  .اىل ذارٌخ االيرحا

ٍح-  عهى انطانة خهة اذلٌٕح اجلايعٍح داخم انماعح االيرحاَ

-.) ٔ االضٕد حصرا   االخاتح تانمهى اجلاف )االزرق أ

ٔ ارذذاء ٌرخى اذثاع انرعهًٍ- ٍ ادلخصصح نكم طانة  ٔ اجلهٕش يف االياك ٍح  اخ االيرحَا
ً نهطاليح انعايح. انكًاياخ  , ٔاذثاع يثذأ انرثاعذ االخرًاع

ً )ضاعح( عهى تذء االيرحاٌ-  ال جيٕز يغادرج انماعح اال تعذ يض

ٔ عذو ارذذاء يهحماذٓا )آٌرتٕد , - عذو ادخال االخٓسج احملًٕنح )اذلاذف , اٌَثاد , الترٕب( 
 مسارخ ٔج(.

 مطط.عهى طهثح انذراضاخ ادلطائٍح خهة ٔصم انرطذٌذ دلثهغ ان-
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