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نوع 
االمتحان

حضوري212الصباحيةالرياضياتاالولاياد محمد.م.مالتفاضل2022/آيلول / 03 االولىالسبت1
حضوري232الصباحيةالرياضياتاالولحسان عباس.م.مجبر خطي2022/آيلول / 03 الثانيةالسبت2
حضوري382الصباحيةالرياضياتاالولمحمد عون. م.ممعادالت تفاضلية2022/آيلول / 03 الثالثةالسبت3
حضوري22المسائيةالرياضياتاالولاياد محمد.م.مالتفاضل2022/آيلول / 03 االولىالسبت4
حضوري382المسائيةالرياضياتاالولحسان عباس.م.مجبر خطي2022/آيلول / 03 الثانيةالسبت5
حضوري22المسائيةالرياضياتاالولمحمد عون.م.ممعادالت تفاضلية2022/آيلول / 03 الثالثةالسبت6
حضوري92الصباحيةاللغة العربيةاألولأيمن أحمد جاسم. ماألدب الجاهلي2022/آيلول / 03 االولىالسبت7
حضوري82الصباحيةاللغة العربيةاألولمحمد عاصم. دالبالغة2022/آيلول / 03 الثانيةالسبت8
حضوري32الصباحيةاللغة العربيةاألولمحمد عاصم. دفقه اللغة2022/آيلول / 03 الثالثةالسبت9

حضوري22الصباحيةاللغة العربيةاألولحسينة محمد طاهر. م.مالنحو2022/آيلول / 03 الرابعةالسبت10

حضوري132الصباحيةالرياضياتاالوللقاء محمد. م.ماسس رياضيات2023/آيلول / 04 االولىاالحد1
حضوري82الصباحيةالرياضياتاالولامجد محمد صادق.م.ماحتماالت متقدمة2022/آيلول / 04 الثانيةاالحد2
حضوري624الصباحيةالرياضياتاالولرنا زيدان. متحليل عددي2023/آيلول / 04 الثالثةاالحد3
حضوري12المسائيةالرياضياتاالولاياد محمد. م.ماسس رياضيات2023/آيلول / 04 االولىاالحد4
الكتروني12المسائيةالرياضياتاالولصابرين محمود.م.ماحصاء التربوي2022/آيلول / 04 الثانيةاالحد5
الكتروني12المسائيةالرياضياتاالولصباح سالم.م.مديمقراطية2023/آيلول / 04 الثانيةاالحد6
حضوري12المسائيةالرياضياتاالولصابرين محمود.م.متفكرير رياضي2021/آيلول / 04 الثالثةاالحد7
حضوري12المسائيةالرياضياتاالولمحمد عون.م.منظرية الزمر2022/آيلول / 04 الثالثةاالحد8
حضوري42الصباحيةاللغة العربيةاألولكفاح حسن. م.مالنحو2023/آيلول / 04 االولىاالحد9

حضوري12الصباحيةاللغة العربيةاألولحسينة محمد طاهر. م.مالصرف2022/آيلول / 04 الثانيةاالحد10
حضوري22الصباحيةاللغة العربيةاألولزينب حسين. م.مادب اندلسي2022/آيلول / 04 الثالثةاالحد11

حضوري262الصباحيةالرياضياتاألولامجد محمدصادق.م.ممبادي احتمالية2025/آيلول / 05 االولىاالثنين1
حضوري42الصباحيةالرياضياتاألولمحمد عون.م.متفاضل متقدم2023/آيلول / 05 الثانيةاالثنين2
حضوري12الصباحيةالرياضياتالثانيليث طه.م.مالهندسة2024/آيلول / 05 الثانيةاالثنين3
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حضوري72الصباحيةالرياضياتاألولمحمد عون.م.منظرية الزمر2025/آيلول / 05 الثالثةاالثنين4
حضوري12الصباحيةالرياضياتاألولحامد محمد.م.متحليل عقدي2025/آيلول / 05 الرابعةاالثنين5
حضوري62المسائيةالرياضياتالثانياياد محمد.م.مالتكامل2023/آيلول / 05 االولىاالثنين6
حضوري392المسائيةالرياضياتاألولامجد محمدصادق.م.ماحتماالت متقدمة2024/آيلول / 05 الثانيةاالثنين7
حضوري142المسائيةالرياضياتاألولمحمد عون.م.متحليل عددي2025/آيلول / 05 الثالثةاالثنين8
حضوري52الصباحيةاللغة العربيةاألولأسامة محمد. م.مالمكتبة2025/آيلول / 05 االولىاالثنين9

حضوري22الصباحيةاللغة العربيةاألولحسينة محمد.م.مالنحو2023/آيلول / 05 الثانيةاالثنين10
الكتروني12الصباحيةاللغة العربيةاألولرحمة فالح. م.متقنيات تربوية2024/آيلول / 05 الثالثةاالثنين11
حضوري32الصباحيةاللغة العربيةاألولزينب حسين. م.ماالدب الحديث2025/آيلول / 05 الرابعةاالثنين12

حضوري62الصباحيةالرياضياتالثانيلقاء محمد. م.م2اسس رياضيات2022/آيلول / 06 االولىالثالثاء1
حضوري82الصباحيةالرياضياتالثانيعمر سامي. م.مالحاسوب2022/آيلول / 06 الثانيةالثالثاء2
حضوري172الصباحيةالرياضياتاالولعلي سالم.م.ماختبار والمقاييس2022/آيلول / 06 الثالثةالثالثاء3
حضوري12الصباحيةالرياضياتاالولصابرين محمود.م.متفكري رياضي2022/آيلول / 06 الثالثةالثالثاء4
حضوري32المسائيةالرياضياتالثانيامجد محمد صادق. م.م2اسس رياضيات 2022/آيلول / 06 االولىالثالثاء5
حضوري62المسائيةالرياضياتالثانيمحمد عون.م.مالتكامل المتقدم2022/آيلول / 06 الثانيةالثالثاء6
حضوري22المسائيةالرياضياتالثانيمحمد عون.م.متحليل رياضي2022/آيلول / 06 الثالثةالثالثاء7
حضوري42الصباحيةاللغة العربيةالثانيكفاح حسن. م.مالنحو2022/آيلول / 06 االولىالثالثاء8
حضوري102الصباحيةاللغة العربيةاألولمحمد صالح. دتحسين األداء2022/آيلول / 06 الثانيةالثالثاء9

حضوري32الصباحيةاللغة العربيةاألولحسينة محمد طاهر. م.مالنحو2022/آيلول / 06 الرابعةالثالثاء10

حضوري82الصباحيةالرياضياتالثانياياد محمد.م.مالتكامل2022/آيلول / 07 االولىاالربعاء1
حضوري102الصباحيةالرياضياتالثانيامجد محمد. م.ماحصاء متقدم2022/آيلول / 07 الثانيةاالربعاء2
حضوري42الصباحيةالرياضياتالثانيحامد محمد. م.محلقات2022/آيلول / 07 الثالثةاالربعاء3
حضوري12الصباحيةالرياضياتاالولخليل خضر. د.أبرمجة خطية2022/آيلول / 07 الرابعةاالربعاء4
حضوري52المسائيةالرياضياتالثانيحسان عباس. م.مالمصفوفات2022/آيلول / 07 االولىاالربعاء5
حضوري182المسائيةالرياضياتاالولمحمد عون. م.متفاضل متقدمة2022/آيلول / 07 الثانيةاالربعاء6
حضوري12المسائيةالرياضياتالثانيليث طه. م.مالهندسة2023/آيلول / 07 الثانيةاالربعاء7
حضوري12المسائيةالرياضياتالثانيحامد محمد. م.محلقات2022/آيلول / 07 الثالثةاالربعاء8
حضوري12المسائيةالرياضياتالثانياياد محمد. م.منظرية البيانات2022/آيلول / 07 الثالثةاالربعاء9

حضوري42الصباحيةاللغة العربيةالثانيأيمن أحمد جاسم. ماألدب الجاهلي2022/آيلول / 07 االولىاالربعاء10
حضوري102الصباحيةاللغة العربيةاألولحسينة محمد طاهر. م.مالنحو2022/آيلول / 07 الثانيةاالربعاء11
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حضوري102الصباحيةاللغة العربيةالثانيحسين عباوي. دادب عباسي2022/آيلول / 07 الثالثةاالربعاء12

حضوري82الصباحيةالرياضياتالثانيمحمد فتحي. م.منظرية االعداد2022/آيلول / 08 االولىالخميس1
حضوري52الصباحيةالرياضياتالثانيمحمد عون. م.مالتكامل المتقدم2022/آيلول / 08 الثانيةالخميس2
حضوري12الصباحيةالرياضياتالثانيعلي فاضل. م.محاسوب2022/آيلول / 08 الثالثةالخميس3
حضوري22الصباحيةالرياضياتالثانينوارة جاسم. م.منظرية البيانات2023/آيلول / 08 الثالثةالخميس4
حضوري12 + 3م+ ص اللغة العربيةالثانيجاسم حسن. م.مالمعجم2022/آيلول / 08 االولىالخميس5
حضوري32الصباحيةاللغة العربيةالثانيحسينة محمد طاهر. م.مالصرف2022/آيلول / 08 الثانيةالخميس6
حضوري32الصباحيةاللغة العربيةالثانيصهيب محمد. م.مالتفسير2022/آيلول / 08 الثالثةالخميس7

حضوري92الصباحيةالرياضياتالثانيحسان عباس.م.مالمصفوفات2022/آيلول / 10 االولىالسبت1
حضوري222الصباحيةالرياضياتالثانيرنا زيدان. متحليل رياضي2022/آيلول / 10 الثالثةالسبت2
حضوري12 + 1م+ ص اللغة العربيةالثانيجاسم حسن. م.معلوم الحديث2022/آيلول / 10 االولىالسبت3
حضوري32الصباحيةاللغة العربيةالثانيحسينة محمد طاهر. م.معلم الصوت2022/آيلول / 10 الثانيةالسبت4
حضوري12الصباحيةاللغة العربيةالثانيرحمة فالح. م.مالقياس والتقويم2022/آيلول / 10 الثالثةالسبت5

حضوري22الصباحيةالرياضياتاالولم نوارة.م+حامد.م.متاريخ رياضيات2022/آيلول / 11 االولىاألحد1
حضوري162الصباحيةالرياضياتالثانيعلي سالم.م.مطرائق التدريس تخصصية2022/آيلول / 11 الثانيةاألحد2
الكتروني12الصباحيةالرياضياتالثانيعلي سالم.م.مطرائق التدريس العامة2022/آيلول / 11 الثالثةاألحد3
الكتروني42الصباحيةاللغة العربيةاألولرحمة فالح. م.ماساسيات علم النفس2022/آيلول / 11 االولىاألحد4
حضوري12الصباحيةاللغة العربيةالثانيمحمد عاصم. دالبالغة2022/آيلول / 11 الثانيةاألحد5

الكتروني12الصباحيةالرياضياتاالولصباح صالم.م.محقوق االنسان2020/آيلول / 12 االولىاالثنين1
الكتروني22الصباحيةالرياضياتالثانيايدن محمد.م.مالحاسوب2021/آيلول / 12 االولىاالثنين2
الكتروني22الصباحيةاللغة العربيةاألوليمامة محمد. م.محقوق اإلنسان2022/آيلول / 12 االولىاالثنين3
حضوري32الصباحيةاللغة العربيةالثانيزينب حسين. م.مادب اموي2022/آيلول / 12 الثانيةاالثنين4
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