
   

 

  جامعة الكوفة – اآلدابجدول امتحانات طلبة كلية 

االول الفصل/  2021-2020للعام الدراسي   

 :قسم الجغرافية  -1

 اليوم والتاريخ
 المرحلة الثانية

عدد 
 الطلبة

 المرحلة الثالثة
عدد 
 الطلبة

الرابعةالمرحلة   
عدد 
 الطلبة

مجموع 
 الممتحنين

22/3  االثنين  استشعار عن بعد 
مريكيا ج. ا 37

 الشمالية
 ج. التنمية  44

45 126 

23/3الثالثاء    ج. السياحية 
37 

ميدانيةال  جيوماتكس 44 
44 126 

24/3األربعاء  سياآج.   
نظم المعلومات  37

 الجغرافية
 اللغة االنكليزية 44

44 126 

25/3 الخميس  ج. تربة 
اللغة  37

 االنكليزية
 ج. الطاقة المتجددة 44

44 126 

27/3السبت    حاسبات 
37 

 - 44  ج. الحياتية
- 81 

28/3األحد     اللغة االنكليزية 
37 

-  
- 

- 
- 37 

 

 ، (Moodle) نظامعلى ( صباحاً 11-9)االمتحان االلكتروني  يبدء    مالحظة:

 :( لمتابعة سير االمتحانات ومعالجة المشاكل الفنية هو meet) google الرابط المؤرشف على-1 

nec-cnki-https://meet.google.com/zpr    

 أعضاء اللجنة الفنية: -2

 رئيسا ً              أ.د. محمد جواد شـبع .1

 عضوا         زيد أ.م.د. رحيم محمد عبد .2

 عضوا               أ.م.د. سيناء عبد طه .3

 عضوا             م. حسنين عبدالرضا .4

 

 

 

 

https://meet.google.com/zpr-cnki-nec


 قسم الفلسفة  -2

 اليوم والتاريخ
 المرحلة الثانية

 عدد الطلبة 
 المرحلة الثالثة

دد الطلبة ع مجموع  
 الممتحنين

22/3  االثنين  35 23  فلسفة الجمال  12 علم النفس  

23/3الثالثاء    35 23 التفكير الناقد  مبادئ 12 اللغة االنكليزية  

24/3األربعاء   35 23 اللغة االنكليزية  12 علم الكالم  

25/3 الخميس  35 23  فلسفة العقل 12  فكر شرقي 

27/3السبت    12 - - 12 سبات حا 

 

 ، (Moodle) نظامعلى ( صباحاً 11-9)االمتحان االلكتروني  يبدء    مالحظة:

 :( لمتابعة سير االمتحانات ومعالجة المشاكل الفنية هو meet) google الرابط المؤرشف على-1 

  fgm-agpv-https://meet.google.com/oes  

 أعضاء اللجنة الفنية: -2

 

 رئيسا         . حسين حمزة شهيد أ.د. 

 عضوا       رائد عبيس مطلب   أ.م.د. 

 عضوا       محمد حبيب سلمان أ.م.د. 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/oes-gpva-fgm


  االعالمقسم  -3

 اليوم والتاريخ
 المرحلة الثانية

عدد 
 الطلبة 

 المرحلة الثالثة
عدد 
 الطلبة 

مجموع 
 الممتحنين

22/3االثنين    86 58 الراي العام/ الفرعين  28 نظريات االتصال / الفرعين  

23/3الثالثاء    
 االتصال السياسي / اذاعة 

 االعالن/ عالقات

 اعالم جديد/اذاعة  28

 العالقات العامة الرقمية/عالقات 

58 86 

24/3األربعاء   

 
 تقنيات رقمية/ الفرعين 

 
28 

 

الشبكات االذاعية   

 والتلفزيونية /اذاعة 

 ادارة العالقات العامة/ عالقات 

 
58 

 
86 

25/3الخميس   اللغة االعالمية/الفرعين  
 

 86 58 الميلغة الخطاب االع 28

27/3السبت    
 مبادئ العالقات العامة

 /اذاعة 
 86 58 اللغة االنكليزية / الفرعين  28

28/3األحد     86 58 فن الصوت / الفرعين  28 / الفرعيناللغة االنكليزية 

29/3االثنين    
 علم النفس االجتماعي

 /العالقات
28 

 اتصال جماهيري/ الفرعين
58 86 

 
 

 ، (Moodle) نظامعلى ( صباحاً 11-9)االمتحان االلكتروني  يبدء    مالحظة:

 : ( لمتابعة سير االمتحانات ومعالجة المشاكل الفنية هو meet) google الرابط المؤرشف على-1 

 http://meet.google.com/yng-ozfe-ovr 

 أعضاء اللجنة الفنية: -2

 

 رئيسا     الصاحب عبد سعدي ضرغام. د -1

 عضوا       مالحكي المطلب عبد مشتاق. م -2

 عضوا           خماش االمير عبد حليم م.م -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قسم اللغة االنجليزية  -4

 

 اليوم والتاريخ
 المرحلة الثانية

 عدد الطلبة 
 المرحلة الثالثة

مجموع  عدد الطلبة 

 الممتحنين

22/3  االثنين  314 170  المسرحية  144  الرواية 

23/3الثالثاء    142 - - 142  الفرنسية 

24/3األربعاء   310 168  المقالة 142  تواصل مهارات  

25/3 الخميس  313 171  الترجمة 142 الحاسبة  

27/3السبت    143 - - 143  الصوت 

28/3األحد     309 167  الفرنسية  142  العربي 

 
 

 ، (Moodle) نظامعلى (    11.15)االمتحان االلكتروني  يبدء    مالحظة:

 ( لمتابعة سير االمتحانات ومعالجة المشاكل الفنية هو meet) google الرابط المؤرشف على-1 

 http://meet.google.com/wsw-puxa-iwc المرحلة الثانية

 

 https://meet.google.com/dgo-cjpt-ofx المرحلة الثالثة

 

 

 أعضاء اللجنة الفنية:-2

 

 خالد جابر لعكيلي                                رئيسأ.م. .1

 عضو                          أ.م . امير علي حسين        .2

 م.د.حسن هادي مهدي                              عضو .3

 م.حيدر عبد الحسين التميمي                       عضو .4

 م.محمد قاسم ظاهر الشكر                          عضو       .5

 
 
 
 
 
 

http://meet.google.com/wsw-puxa-iwc
https://meet.google.com/dgo-cjpt-ofx


 قسم اللغة العربية-5

 اليوم والتاريخ
 المرحلة الثانية

 عدد الطلبة 
 المرحلة الثالثة

مجموع  عدد الطلبة 
 الممتحنين

22/3  االثنين  علم التفسير 
37  

 األدب األندلسي
29 56 

23/3الثالثاء    
 البيان علم البالغة

(3)  
37 

- 
- - 

24/3األربعاء   
والمكتبة البحث  

 
37 - - - 

25/3 الخميس  الفلسفة 
 علم اللغة 37

 
29 29 

27/3السبت    
وبالحاس  
 

40=مقاصة  37+3  
 

- - - 

28/3األحد     
 اللغة االنكليزية

 
 اللغة االنكليزية 37

 
29 29 

29/3  االثنين  كتاب قديم في اللغة 
كتاب قديم في  37

 اللغة واألدب

 30  30محمل=29+1

  

 . (Moodle) نظامعلى مساءا ( 3.30-  1.30)االمتحان االلكتروني  يبدء    مالحظة: 

لمتابعة سير االمتحانات ومعالجة المشاكل الفنية هو  ( meet) googleف الرابط المؤرش -1
cab-htgo-https://meet.google.com/hrq  

 

 أعضاء اللجنة الفنية: - 2

 رئيسا             أ.م.د. عدنان كاظم مهدي  

 عضوا      أ.م.د. عادل عبد الجبار زاير  -3

 عضوا           أ.م.د. أحمد كاظم جواد  -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/hrq-htgo-cab
https://meet.google.com/hrq-htgo-cab


 قسم التاريخ -6
 

 اليوم والتاريخ
 المرحلة الثانية

 عدد الطلبة
 المرحلة الثالثة

مجموع  عدد الطلبة

 الممتحنين

22/3  االثنين  72 35 نظم ادارية اسالمية 37 تاريخ اليونان 

23/3الثالثاء    72 35 تاريخ اسيا الحديث 37 حاسبات 

24/3األربعاء  يزيةلغة انكل  37 حقوق   35 72 

25/3 الخميس  72 35 تاريخ العصر العباسي االول 37 تاريخ العرب قبل االسالم 

27/3السبت    72 35 تاريخ اوربا لحديث 37 اللغة االنكليزية 

28/3األحد     37 - - 37 لغة عربية 

29/3  االثنين  38 - - 38 بناء السالم 

 
 
 . (Moodle) نظامعلى  مساءا (30.3-  1.30)االمتحان االلكتروني  يبدء    مالحظة:

( لمتابعة سير االمتحانات ومعالجة المشاكل الفنية هو  meet) google الرابط المؤرشف على -1
bud-fhtj-https://meet.google.com/pub 

 

 أعضاء اللجنة الفنية: -2

 

        د عباس عاجل جاسم رئيس القسم   

 د احمد شاكر عبد مسؤول التعليم االلكتروني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/pub-fhtj-bud
https://meet.google.com/pub-fhtj-bud


 المجتمع المدنيقسم  -7

 اليوم والتاريخ
 المرحلة الثانية

 عدد الطلبة
 المرحلة الثالثة

مجموع  عدد الطلبة
 الممتحنين

22/3  االثنين  اللغة اإلنكليزية 
 

 اعالم  مجتمعي 26
 

27 53 

23/3الثالثاء   مجتمع العولمة وال 26 الحرية 
 المدني

27 53 

24/3األربعاء  القوى والجماعات  
 الضاغطة

 اللغة اإلنكليزية 26
 

27 53 

25/3 الخميس  حاسبات 
 

 53 27 النظام الصحي والمجتمع 26

27/3السبت    
مناهج البحث 

 االجتماعي
 

26 - - 26 

 

 . (Moodle) نظامعلى مساءا ( 3.30-  1.30)االمتحان االلكتروني  يبدء    مالحظة:

( لمتابعة سير االمتحانات ومعالجة المشاكل الفنية هو  meet) google الرابط المؤرشف على-1
 ndp-omfx-https://meet.google.com/wvn  )   

 أعضاء اللجنة الفنية: -2

 

 يساا.م.د احمد يحيى عنوز                      رئ -1

 ا.م.د ضياء جعفر عبد الزهرة النجم       عضوا -2

 م.د محمد حسين مطر هاشم البكاء       عضوا -3

 
 

 

 

 ا.د.صفاء مجيد المظفر     

 المعاون العلمي                                                                            

https://meet.google.com/wvn-omfx-ndp
https://meet.google.com/wvn-omfx-ndp

