
                              

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 مالحظات هامة  : 

 .ألحمر تشير للمواد الحضوريةالحقول الموشحة باللون ا  .1

ً الثانية عشر ظهرالساعة  - لكترونيةإلاالمتحانات او الساعة التاسعة صباحاً،: ةالحضوري اتاإلمتحان تجرى .2  .ا

 يتوجب الحضور قبل وقت كافي من موعد االمتحان والتقيد بمكان الجلوس وفق الخرائط االمتحانية . .3

 . ولن يسمح للطالب المخالف بدخول القاعة اإلمتحانية مطلقاً على الطلبة اإللتزام بالزي الموحد  جبي .4

 يمنع إدخال الهواتف المحمولة والساعات الذكية إلى القاعة اإلمتحانية منعاً باتاً. .5

 على الطلبة المحملين بمواد من مراحل سابقة أداء إمتحان تلك المواد وفق توقيتها بالجدول . .6

ية : التال االمتحانات االلكترونية من خالل الصفوف االلكترونية المخصصة للدور الثاني وفق الرموزتجرى  .7

 المرحلة الرابعة )(،  whdrzglالمرحلة الثالثة (، ) dhsfhyfالمرحلة الثانية ، )(  tki5bqcالمرحلة األولى )

sf7y663 )،الدخول على رو لتلك الصفوف لذا يتوجب االنضمام( ابطgoogle meet الخاصة بالصف ) أثناء

 والبقاء في الرابط لحين تسليم اإلجابة .االمتحان 

 في حال صادفت عطلة مع أحد االمتحانات فيؤجل ذلك االمتحان الى ما بعد آخر يوم في الجدول. .8

 

 

 

 

 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى التاريخ اليوم

 مدخل شريعةش 3/9 السبت

 

 مدني )التزامات(

 
 عقود مدنية

 

 دولي خاص

 تنفيذ + عمل وضمان تجاريةشركات  مالية عامة + حاسوب Eحاسوب +  4/9 االحد

 مدخل قانون 5/9 االثنين

 
 قانون إداري

 
 دولي عام

 
 أصول فقه

 
 طب عدلي وتحقيق جنائي أصول جزائية + أصول بحث Eنظم سياسية +  تاريخ قانون 6/9 الثالثاء

 قانون دستوري 7/9 االربعاء

 
 أحوال شخصية

 
 محكمة + عقوبات خاص

 
 حقوق عينية

 
 دولي انساني + منظمات دولية قضاء اداري قانون تجاري حقوق انسان + عربي 8/9 الخميس

 اجرام وعقاب 11/9 السبت
 

 عقوبات عام

 
 مرافعات مدنية

 
 أوراق تجارية

 

والفني أرقام هواتف الدعم التقني  

 مسؤول الدعم رقم الهاتف

 د. محمدفوازصباح 07828437574

 د. محمدابراهيم خلف 07817202505

    

 رئيس قسم القانون            





جدول االمتحانات النهائٌة للمواد الحضورٌة وااللكترونٌة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
الـــــــــدور الثــــــانً  /2022-2021للعام الدراسً كلٌة المعارف الجامعة

قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

التأريخاأليام

٢٠٢٢/٠٩/٠٣السبت

٢٠٢٢/٠٩/٠٤االحد

٢٠٢٢/٠٩/٠٥االثنين

٢٠٢٢/٠٩/٠٦الثالثاء

٢٠٢٢/٠٩/٠٧األربعاء

٢٠٢٢/٠٩/٠٨الخميس

٢٠٢٢/٠٩/١٠السبت

٢٠٢٢/٠٩/١١االحد

٢٠٢٢/٠٩/١٢االثنين

:مالحظات حول االمتحان

وٌمثل  اللون األسود  االمتحان االلكترونً ٌمثل اللون  األحمر االمتحان  الحضوري ــ

 ٌبدأ االمتحان للمواد الحضورٌة الساعة التاسعة صباحا  وللدراستٌن الصباحٌة والمسائٌةــ

 ٌبدأ االمتحان للمواد االلكترونٌة الساعة  الثانٌة عشر ضهرا  للدراستٌن الصباحٌة والمسائٌةــ

.االلتزام بالزي الموحد لجمٌع الطلبة ،مع جلب هوٌة الطالب او ما ٌثبت ذلك ــ

فً  حالة مصادفة ٌوم االمتحان ألي عطلة ٌتم تأجٌل هذا االمتحان الى ما بعد اخر ٌوم من االمتحاناتــ

.ٌمنع ادخـــــــــــال الهواتف النقالــــــــة والساعات الذكٌــــــــة  الى القاعـــــــــة االمتحانٌةــ

.فً حالة ثبت غش الطالب فً االمتحان  ٌعتبر راسبــــــــــــــــا فً صفـــــــــــــهــ

فً الصف االلكترونً،وعدم مغادرته لحٌن التأكد من تسلٌم اإلجابة ، الٌتحمل القسم (Google Meet)على الطالب االنظمام اعلى روابط ــ

دمحم فخري سعد الدٌن. د.م.أمسؤلٌة سوء الشبكة اوضعف االنترنت وفً حالة حدوث أي خلل اوطارئ االتصال على ارقام لجنة الدعم التقنً والفنً  المرفقة فً ادناه
رئٌس قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة07804617915احمد عبٌد محمود   . م.   م

07810608610عمر خلٌل إبراهٌم         .م.م

رموز الصفوف لالمتحانات 

االلكترونية
sh3qm2a535cx3ndzoc7jc

أسواق مالٌة+ تموٌل دولً 

مصارف إسالمٌة+محاسبة حكومٌة 

نظم المعلومات

محاسبة ضرٌبٌة حاسوب+حقوق+اللغة العربٌة 

تجارة الكترونٌة+ نقود ومصارف 

مؤسسات مالٌة+ سٌاسات نقدٌة 

jbte3ld

(2,1)محاسبة مصرفٌة (2)قواعد بٌانات  + (1)قواعد بٌانات (2)قراءات مصرفٌة +(1)قراءات مصرفٌة 

تموٌل شركات +(1)تموٌل شركات 

إدارة المخاطر المالٌة+(2)

(1)مبادئ المحاسبة 

(1)محاسبة متوسطة 

اقتصاد قٌاسً

تقٌٌم قرارات االستثمار (1)محاسبة تكالٌف 

تدقٌق (1)إدارة مالٌة 

(2)محاسبة متوسطة 

تقٌٌم قرارات االستثمار

محاسبة إدارٌة

 (2)مبادئ االقتصاد + (1)مبادئ االقتصاد

اللغة اإلنكلٌزٌة+ 

 + (2)مالٌة عامة + (1)مالٌة عامة 

تسوٌق مصرفً
(2)نظام محاسبً + عملٌات مصرفٌة 

أسالٌب كمٌة

(2)إدارة مالٌة (2)مبادئ المحاسبة 

(2)مبادئ اإلحصاء

مبادئ إدارة  (1)مبادئ إدارة االعمال 

(2)االعمال
(2)محاسبة تكالٌف اللغة اإلنكلٌزٌة+رٌاضٌات مالٌة  

المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانٌةالمرحلة األولى

(1)مبادئ اإلحصاء

 

 



Day Date First Year Second Year Third Year Fourth Year 
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(Modern Poetry) 
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Grammar  Phonology  Linguistics  Novel
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(Reading) 

(Arabic 

Language )

(Adults 

Education)  

(Writing)

 Writing Translation

Class

First Year

Second Year

Third Year

Fourth Year

Black Colour: Electronic Exams.

Time of In-person Exam 9:00 a.m. 

 Time of Electronic Exam 12:00 p.m. 

Final Exams Timetable 2021 – 2022  Second Attempt 

Yellow Colour: In-person Exams. Code

ta67zsk

g7esvup

3ecxehs

Ministry of Higher Education & Scientific Research

Al-Maarif University College – English Department

Blended Learning Exams

3ow4ttq



 
 2022- 2021للعام الدراسي الثاني   الدورامتحانات 

 المعارف الجامعة لية ك

 قسم علوم الحاسوب 

 
  الرابعة الثالثة  الثانية  االولى  التاريخ  اليوم  ت 

*اللون األصفر   نظم تشغيل  1برمجة مرئية   هياكل بيانات  1برمجه مهيكلة   2022/ 9/ 3 السبت   .1

االمتحان  

 الكتروني 
 امنية البيانات  تطبيقات الموبايل  1برمجة كيانية  1رياضيات  2022/ 9/ 4 االحد   .2

  برمجة نوافذ  1معمارية   قواعد بيانات  1تصميم منطقي   2022/ 9/ 5 االثنين   .3

  برمجة مواقع  1مترجمات  1احتسابيه   1تقنيات  2022/ 9/ 6 الثالثاء   .4

  الذكاء االصطناعي  رسومات الحاسبة  1معالجة مايكروية   1هياكل متقطعه  2022/ 9/ 7 األربعاء   .5

 2022/ 9/ 8 الخميس   .6
+   1إنكليزي  

 1حقوق  

رياضيات متقدمة / 

 ديمقراطية 
  شبكات  3إنكليزي  احصاء /

   للدور الثاني –امتحانات الكورس الثاني    

  ـــــــــــــــــــــ  معالجة صورية  االحتسابية  2برمجة مهيكلة   2022/ 9/ 10 السبت   .7

  ـــــــــــــــــــــ  هندسة البرمجيات  2البرمجة الكيانية   2تصميم  2022/ 9/ 11 االحد   .8

  ـــــــــــــــــــــ  2مترجمات  برمجة قواعد البيانات  2الرياضيات   2022/ 9/ 12 االثنين   .9

  ـــــــــــــــــــــ  2معمارية الحاسوب  الخوارزميات  2هياكل متقطعة   2022/ 9/ 13 الثالثاء   .10

  ـــــــــــــــــــــ  بحوث عمليات  2المايكروية المعالجة  2تقنيات الحاسوب   2022/ 9/ 14 األربعاء   .11

 اللغة العربية  2022/ 9/ 15 الخميس   .12
التحليل العددي / اللغة 

 2اإلنكليزية  
  ـــــــــــــــــــــ  2البرمجة المرئية  

13.  
االمتحان   صفرمز 

 االلكتروني 
a4x3lzg qdkzwoe 6amvmp3 w4iazx2  

 
 

 .للدراستين الصباحية والمسائية  صباحا التاسعةيكون مــوعد االمتحانات الحضورية في تمام الساعة  -1

 .للدراستين الصباحية والمسائية ظهرا الثانيةمــوعد االمتحانات االلكترونية في تمام الساعة  يكون -2

   .هوية الطالب ضرورة جلب الطلبة( معالزي الموحد لجميع  )ارتداءمـراعــاة الضوابط والتعليمات االمتحانية كافة    -3

 االمتحان.ثبت غشه في اي مادة من مواد  إذا 2021-2022يعتبر الطالب راسبا في الغش للعام الدراسي   -4

 االمتحانات. في حالة مصادفة يوم االمتحان ألي عطلة يتم تأجيل هذا االمتحان الى ما بعد اخر يوم من ايام   -5

 ( 07808837367في حال وجود أي خلل يرجى االتصال بمقرر القسم م.م. مهند عبد الستار حميد )  -6
 

 ا.د.عبد المنعم صالح رحمهء/ 

 رئيس القسم 

 م.م. مهند عبد الستار حميد

 مقرر القسم 





 
 

  قبل موعد االمتحان بنصف ساعة.وللدراستين الصباحية والمسائية وعلى الطلبة الحضور  عشر ظهرا الحاديةوااللكترونية  صباحا التاسعةالساعة الحضورية تبدأ االمتحانات 

 

 ارقام الدعم التقني رموز الصفوف االلكترونية الخاصة باللجنة اإلمتحانية 

 07812196338 د. سعدي عبد الكريم المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى

vnd2dbe 4bxakbt edqufw6 fvmyvp5 
 3831 646 0782 م.م. علي سامي ذياب

 

 امتحان الكتروني امتحان حضوري      

Fourth Stage Third Stage Second Stage First Stage Date Day 

Diagnosis Bacteria Advanced Lab. Instr.  
Biostatic + English 

language 

Human Rights + Arabic 

language 
3-9-2022 Saturday 

Blood Transfer Human Genetics Molecular Biology  Human Biology 4-9-2022 Sunday 

Clinical Immunology 
English language + 

Computer App. 
Histology 

Computer App. +  

English language 
5-9-2022 Monday 

English language + 

 Lab. management 
Blood Pathology Medical Parasitology General Chemistry 6-9-2022 Tuesday 

Advance Clinical Ch. Immunology Clinical Chemistry Lab. Instrumentation 7-9-2022 Wednesday 

Medical Parasitology Histopathology Human Physiology 
Medical Ethics & Lab. 

Safety 
8-9-2022 Thursday 

Histopathology Medical Virology Medical Microbiology Anatomy 10-9-2022 Saturday 

 Clinical Chemistry   11-9-2022 Sunday 

Al-maarif University College - Medical Laboratory Techniques 

Final Exam (Second Attempt) 2021-2022  

 اللجنة اإلمتحانية



 

 جدول االمتحانات النهائية لقسم الهندسة المدنية

2022-2021 

 الدور الثاني 

 التاريخ  اليوم المرحلة االولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة

انشاء مباني    انشاءات 

برمجة +حريات

 حاسوب 

1حاسوبكيمياء+   السبت  

2022-09-03 

  حديدية نشآتم

 

 مقاومة    1كونكريت 

رياضيات  +  

   ميكانيك

 

 االحد 

2022-09-04 

+عربيفيزياء    تطبيقات الحاسوب   مواصالت  االثنين 
2022-09-05 

   رياضيات  مساحة  موارد مائية   هيدرولوجي 

 

 الثالثاء 

2022-09-06 

 االربعاء    جيولوجي   ميكانيك التربة هندسة األسس
2022-09-07 

   2يت كونكر

 

2انكليزي احصاء+     + مواد بناء 

 انكليزي

 الخميس 

2022-09-08 

رسم   هندسة المرور هندسة صحية 

 هندسي+ورش

 السبت 

2022-09-10 

 +مواضيع مختارة

 تخمين 

قوق انسانح    االحد  

2022-09-11 
 

متحانات الحضوريةاللون االحمر لال -  

 -اللون األسود لإلمتحانات اإللكترونية

تبدا االمتحانات الحضورية الساعة التاسعة صباحا وتبدأ االمتحانات اإللكترونية الساعة الثانية عشر 

 ضهرا.

 التقني  الدعم  بأرقام   االتصال   يرجى  طارئ  أي  حصول   حال   في 

07808085643 

07513574681 

 األولى  الثانية  الثالثة  الرابعة 

zuqz5cc x7iasjc espn7fh b35iakn 

 

 

 

   

   



 
 
 

 2022- 2021الدراسي  جدول االمتحانات النهائية للعام
 ((  ثاني )) الدور ال

 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة قسم 

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى التاريخ اليوم

 2022/ 3/9 السبت
التربية الكشفية +اللغة  

 اإلنكليزية 
 االختبارات + الحاسوب  السباحة + اللغة اإلنكليزية

اللغة  علم النفس + 
 اإلنكليزية 

 2022/ 4/9 االحد
العاب القوى + رفع  

 االثقال
 كرة يد + كرة طائرة  مصارعة + بحث علمي  بايو ميكانيك 

 2022/ 5/9 االثنين 
الحاسوب + حقوق 

 االنسان
 طرائق تدريس + مبارزة  التدريب الرياضي 

الحاسوب + رياضة  
 معاقين 

 العاب القوى + المالكمة التاريخ + التشريح  2022/ 6/9 الثالثاء 
فسلجة التدريب + اللغة  

 اإلنكليزية 
 العاب القوى +كرة القدم 

 كرة اليد + جمناستك  اللغة العربية 2022/ 7/9 األربعاء 
كرة القدم + كرة اليد +  

 جمناستك 
 علم التدريب + كرة السلة 

 القدم + كرة السلة كرة  2022/  8/9 الخميس
علم اإلحصاء +كرة السلة  

 +كرة الطائرة 
كرةالطائرة+العاب المضرب 

 +التعلم الحركي 
إدارة وتنظيم +طرائق  

 تدريس 

 qllj2pd 7kepoa2 r5lznyc npgbyp2 رموز الصفوف االلكترونية

 

 هللا خضر أ.د منير عبد

 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةرئيس 

 : التعليمات االمتحانية 

 الحقول الموشحة باألحمر تشير الى المواد الحضورية .  -1

 تبدأ االمتحانات الحضورية الساعة التاسعة صباحا .واالمتحانات االلكترونية الساعة الثانية عشر ظهرا .  -2
 االلتزام بالزي النظري الموحد وال يسمح ألي طالب مخالف بالدخول الى القاعة االمتحانية .  -3

 في حال ثبوت غش للطالب يعتبر راسبا للعام الحالي .  -4
 في حال مصادفة اليوم االمتحاني عطلة يوجل هذا االمتحان الى ما بعد اخر يوم من االمتحانات .  -5
 ( 07832000800الدعم التقني  د ياسر محمد حمود )  -6

 



 




