
ــة ــــور اجلامعـــــــ ــة املنصـــ لكيــــــ

الهنائيةجداول الامتحاانت 
(الثاينادلور )

2020-2019العام ادلرايس 
اللجنة الامتحانية املركزية

https://www.muc.edu.iq info@muc.edu.iq Baghdad – Nidhal Street – Andalus Sq.



 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة املنصـــــــــكلي 

 ة ــــة واملصرفيــــوم املحاسبيـــالعل م  ـــقس

 م  2020-2019للعام الدراس ي  الثاني الدور  /   جدول االمتحانات النهائية
          

 اليوم  التاريخ  املرحلة االولى   املرحلة الثانية   املرحلة الثالثة   املرحلة الرابعة 

 االحد    25/10 1محاسبة  + تجارة الكترونية 1رياضيات مالية  2+ محاسبة مصرفية  1تمويل شركات  1محاسبة متقدمة 

 االثنين  26/10 2+ أقتصاد  1اقتصاد  ----  أساليب كمية 1تدقيق ورقابة 

 الثالثاء  27/10 2+ عربي  1أحصاء  قانون تجاري  1محاسبة تكاليف  2تدقيق ورقابة 

 االربعاء  28/10 2أدارة االعمال  2+ محاسبة متوسطة   1مالية عامة  2عمليات مصرفية + تمويل شركات  1محاسبة دولية 

 الخميس 29/10 2+ الحاسوب  1الحاسوب  مؤسسات مالية ومصرفية ---  أخالقيات البحث العلمي

 السبت 31/10  2أحصاء  1محاسبة متوسطة  2محاسبي موحد نظام  --- 

 االحد  11/  1 2+ أنكليزي  1أنكليزي  1قواعد بيانات  2محاسبة تكاليف  --- 

 االثنين  11/  2 حقوق االنسان  2+ محاسبة حكومية  1محاسبة حكومية  ---  --- 

 الثالثاء  11/  3 2محاسبة  نقود ومصارف ---  --- 

 االربعاء  11/ 4 ---  2رياضيات مالية  ---  --- 

 

 صباحا" 10:00الساعة األولى والثالثة  تبدأ امتحانات املراحل

 صباحا" 10:30تبدأ امتحانات املراحل الثانية والرابعة الساعة 

 مدة االمتحان : ساعتان و نصف

 
 
 تكون اإلجابة بالقلم الجاف األسود حصرا

 أقرانهم في نفس املرحلة وحسب الجدول املعلن أمتحان الطلبة املحملين مع  

 االلتزام بأرتداء الزي الرسمي وأبراز البطاقة االمتحانية 



 
 

 
 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة املنصـــــــــكلي

ـــقس ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــاللغ م  ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاإلنكليزيــــــــة ــــــــ ـــــــــــــــ  ة ــــــ

 م  2020-2019للعام الدراس ي  ثاني الالدور  /   جدول االمتحانات النهائية
          

 اليوم  التاريخ  املرحلة االولى   الثانية  املرحلة  املرحلة الثالثة  

 االحد    25/10 الصوت االستيعاب  الشعر

 االثنين  26/10 علم النفس التربوي  الشعر القواعد

 الثالثاء  27/10 ملحادثةا القواعد و الصحة النفسية االرشاد التربوي 

 االربعاء  28/10 الحاسوب مقدمة للتدريس علم اللغة 

 الخميس 29/10 اسس التربية  الصوتي علم النظام  املحادثة

 السبت 31/10  القواعد تعليم الكبار  املسرحية 

اية   االحد  11/  1 اللغة العربية  القصة القصيرة الرو

 االثنين  11/  2 االنشاء  املحادثة مناهج وطرائق التدريس 

 الثالثاء  11/  3 مقدمة لالدب االنشاء   كتابة املقالة

 االربعاء  11/ 4 حقوق االنسان و الديمقراطية املسرحية  ---------

 الخميس 11/  5 االستيعاب  ------- ---------

 

 صباحا" 10:00تبدأ امتحانات جميع املراحل الساعة 

 مدة االمتحان : ساعتان و نصف



 
  

 

 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة المنصـــــــــكلي 

 القانون  قسم 

 م 2020-2019للعام الدراسي  ثاني الالدور  /   جدول االمتحانات النهائية
         

 / رابعة المرحلة ال

 

 المرحلة الثانية /

 

 المرحلة االولى /

 
 اليوم التاريخ

 منظمات دولية 

 

 نظم سياسية 

 

 حقوق االنسان 

 

 االحد   25/10

 عقوبات عام  ـــــــــــــــــ

 

 المدخل لدراسة الشريعة 

 

 االثنين 26/10

 المالية العامة  ـــــــــــــــــ

 

 تاريخ القانون 

 

 الثالثاء 27/10

 القانون االداري  ـــــــــــــــــ

 

 Eمدخل   

 

 االربعاء 28/10

 قانون االحوال الشخصية  ـــــــــــــــــ

 

 علم االجرام والعقاب 

 

 الخميس 29/10

 القانون التجاري  ـــــــــــــــــ

 

 اللغة العربية ا

 

 السبت 31/10 

 التزامات ـــــــــــــــــ

 

 القانون الدستوري 

 

 االحد  11/  1

 االثنين  2/11 المدخل لدراسة القانون  Eاداري  ـــــــــــــــــ

 الثالثاء 11/  3 حاسوب مهارات ال ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 

 صباحا" 10:00تبدأ امتحانات جميع املراحل الساعة 

 مدة االمتحان : ساعتان و نصف

 علي غني عباس أ.م.د . 

 رئيس القسم  



 
 

 

 
 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة املنصـــــــــكلي

 وب ــــــات الحاســــــة تقنيــــــهندسم ـــــــقس

   2020-2019للعام الدراس ي  لثانياالدور  /   جدول االمتحانات النهائية
          

 املرحلة الثالثة / 

   10.30الساعة: 
 
 صباحا

 الثانية / املرحلة 

  10.30الساعة:  
 
 صباحا

 املرحلة االولى / 

  10الساعة : 
 
 صباحا

 وم الي التاريخ 

 األحد  2020/ 25/10 الرسم الهندس ي  األلكترونيك  محاكيات شبكات الحاسوب 

 االثنين  2020/ 26/10 تركيب حاسبة   األجهزة و القياسات   ـــ 

 مسيطرات رقمية 
 +  معمارية املعالجات الدقيقة

 (2)برمجة الحاسوب 
 الثالثاء 2020/ 27/10 أسس الهندسة الكهربائية

 االربعاء 10/2020/ 28 ( 1برمجة الحاسوب )  (2الرياضيات )  ـــ 

 الخميس  10/2020/ 29 األلكترونيك الرقمي  ـــ  ـــ 

 السبت   2020/ 31/10 الورش ـــ  ـــ 

 االحد  1/11/2020 ( 1اللغة اإلنكليزية )  ـــ  ـــ 

 االثنين  2/11/2020 الرياضيات ـــ  ـــ 

 الثالثاء 3/11/2020 الديمقراطية و حقوق اإلنسان  ـــ  ـــ 
 

 صباحا"  10  ساعة ال  األولى يبدأ امتحان املرحلة

 صباحا"  10.30  عة االس  الثانية و الثالثةيبدا امتحان املرحلتين 

  مدة االمتحان ساعتين و نصف



 

 كلية املنصور الجامعة 

ــــقس ــــــــة األتصـــــــــــــم هندســـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  االتــ

 2020-2019للعام الدراس ي  الدور الثاني – جدول االمتحانات النهائية

 

 املرحلة الرابعة 

 10:00يبدء االمتحان الساعة 

 صباحا

 الثالثة املرحلة 

 10:00يبدء االمتحان الساعة 

 صباحا

 املرحلة الثانية

 10:00يبدء االمتحان الساعة 

 صباحا

 املرحلة االولى 

 صباحا 10:00يبدء االمتحان الساعة 
 اليوم  التاريخ 

HDL (2االتصاالت الرقمية ) 

 واالحتماالت  الهندس ي  االحصاء

+ 

 (1اساسيات هندسة االتصاالت)

+ 

 العددية الطرائق 

 

 ( 1الرياضيات )

+ 

 (2الرياضيات)

+ 

 ( 1الدوائر املنطقية)

 

 االحد  25-10-2020

ـــــــ  ـــــ  ( 1االشارات واملنظومات) (2املجاالت الكهرومغناطيسية) ـ

 ( 1االنكليزية التقنية)

+ 

 ( 2االنكليزية التقنية)

+ 

 (2الرسم الهندس ي)

 ثنين اال 26-10-2020

 

 

 علما ان مدة االمتحان ساعتين ونصف  Google Classroomالكترونيا وعبر منصة   للمواد النظرية العاشرة صباحاتبدء االمتحانات الساعة 

 على الطلبة املحملين مراعاة امتحاناتهم ضمن الجدول االمتحاني وحسب مرحلة مادة التحميل 

 االمتحانية الخاصة بالكلية حصرا   وعلى االوراق تكون االجابة بالقلم الجاف االسود حصرا

 االلكتروني لالمتحان التكليف  دعوة مع  ستصله والتي  جيدا  االمتحانية التعليمات وقراءة االنتباه الطالب على 

 



 
 

 

 
 كليـــــــــة املنصـــــــــور الجامعــــــــــــة

ـــة املدنيــــــــم الهندســـــــــ قس  ةــــــــــ

 

 للنظام السنوي /  2020-2019الدور الثاني للعام الدراس ي  / جدول االمتحانات النهائية

 للنظام الفصلي /  2020-2019الدور الثاني  / جدول االمتحانات النهائية        
          

 املرحلة الرابعة / 

 10:00الساعة: 

 املرحلة الثالثة / نظام سنوي 

 10:00الساعة: 

 املرحلة الثالثة / نظام فصلي 

 10:00الساعة: 

 املرحلة الثانية / 

 10:00الساعة: 

 املرحلة االولى / 

 10:00الساعة : 
 اليوم  التاريخ 

 2تصميم الخرسانة 
الرياضيات الهندسية وطرق  

 العددية 
 1ميكانيك املواد  -

    1الرسم الهندس ي

 1+مواد بناء 
 االحد   2020/ 25/10

الهندسة الصحية  

 والبيئية 
 االثنين  2020/ 26/10 1الرياضيات  - - -

 الثالثاء 2020/ 27/10 1امليكانيك الهندس ي  - - نظرية االنشاءات   املسح الكمي 

 - - تصميم الخرسانة   تصميم الحديد 
 2الرياضيات 

 +اللغة االنكليزية
 االربعاء 2020/ 28/10

 

 

 يبدأ امتحان جميع املراحل الساعة العاشرة صباحا" 

 الجدول املعلن مدة االمتحان ساعتين و نصف / يمتحن املحملون مع اقرانهم من املرحلة السابقة و حسب 
 



 

 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة املنصـــــــــكلي

  هندســـــة الحاســـــــوب قسم  

   2020-2019 للعام الدراس يالدور الثاني  -النهائية  جدول االمتحانات
          

 املرحلة االولى 

  10.30: الساعة
 
 صباحا

 اليوم التاريخ 

Mathematics I 25/10/2020  االحد 

Technical English Language 27/10/2020  الثالثاء 

Computer Science and Programming Methodology 29/10/2020  الخميس 

Fundamentals of Computer System  31/10/2020 السبت 

Fundamental of Digital Logic Systems 2/11/2020  االثنين 

Electronics I 4/11/2020  االربعاء 

 السبت 7/11/2020 الرسم الهندس ي

Electrical Circuits I 9/11/2020  االثنين 
 

 مالحظة مهمة: سيكون االمتحان العملي بعد االمتحان النظري وملدة ساعة واحدة
 وقت االمتحان يبدأ الساعة العاشرة والنصف صباحا. 

 ساعة من موعد االمتحان.الدخول الى االمتحان قبل ربع 

 تهيئة مستلزمات االمتحان من االوراق واالقالم واالجابة تكون باللون االزرق او االسود حصرا. 

 يتم التأكد من االجابات قبل رفعها. 

 تفتح الكاميرا في بداية االمتحان للتأكد من هوية الطالب والبطاقة األمتحانية لذا االلتزام بالزي الرسمي. 

 فتوح املصدر مع االنتباه الى حاالت الغش التي نبهت عليها الوزارة االمتحان م



 
 

 

 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة املنصـــــــــكلي

 اتـــــــم املعلومـــــوب ونظـــــــم الحاســــــ عل م ــــــقس

 2020-2019للعام الدراس ي    - الثانيالدور  /   (  والفصل الثاني االول ) الفصل  جدول االمتحانات النهائية

 

 .   Google  Classroomويكون الكترونيا عبر منصة  صباحا ً العاشرة  تبدأ االمتحانات الساعة  

 .  فقط   نصف ساعتين و مدة االمتحان  

 في تمام الساعة  االمتحان العملي في نفس اليومسيكون  جانب عملي في حالة أذا كانت املادة الدراسية تحتوي على 
 
 .  ومدة االمتحان ساعة واحدة فقط   الواحدة ظهرا

  

 املرحلة األولى /  

  10:00الساعة 
ً
 صباحا

 اليوم  التاريخ 

1برمجة مهيكلة   25/10 /2020  األحد  

1اللغة االنكليزية   26/10 /2020  االثنين  

2برمجة مهيكلة   27/10 /2020  الثالثاء 

2020/ 28/10 االحصاء واالحتمالية   األربعاء 

2رياضيات   29/10 /2020  الخميس  

2020/ 31/10 تقنيات الحاسوب   السبت 

1/11/2020 اساسيات تقنيات البرمجة  االحد  

2/11/2020 تصميم منطقي   االثنين  



 

 

 
 ةــــــــــــور الجامعـــــــــة املنصـــــــــكلي

 ي  ــــــــالم الرقم ـــــاالع قسم  

   2020-2019  للعام الدراس يالدور الثاني  -النهائية  جدول االمتحانات
          

 املرحلة االولى 

   10.00: الساعة 
 اليوم التاريخ 

 االحد    25/10/2020 الجرافيكي لالعالميين مدخل الى التصميم 

 االثنين  26/10/2020 1اللغة االنكليزية 

 الثالثاء  27/10/2020 حقوق االنسان والديمقراطية

 االربعاء  10/2020/ 28 مدخل الى االعالم الرقمي

 الخميس  10/2020/ 29 التربيه االعالمية الرقمية 
 

 صباحا"  10,00 عة امتحان السال يبدا ا

  مدة االمتحان ساعتين و نصف



 
 تــــــــــــىر الجاهعـــــــــت الونصـــــــــكلٍ

 ادارة االعوال قسن 

  9191-9102للعام الذراسً  ثانًلاالذور / للنظام الفصلً جذول االهتحاناث النهائٍت
         

 / الورحلت الرابعت

 صباحا 2:31 :الساعت

 / الورحلت الثالثت

 صباحا 2:31: الساعت

 / الورحلت الثانٍت

 صباحا 2:31: الساعت

 / الورحلت االولى

 صباحا 2:31: الساعت 
 اليوم التاريخ

 االحد  E 25/01/2121هراسالث  9هحاسبت هتىسطت بحىث العولٍاث تكنلوجيا المعلومات

 االثنين 26/01/2121 0اقتصاد - - -
 الثالثاء 27/01/2121 احصاء - - -

 االربعاء 01/2121/ 28 لغت عربٍت - - -

 الخميس E  29 /01/2121لغت  - - -

 السبت 30/01/2121 0هحاسبت هالٍت - - -

 االحد  0/00/2121 0حاسىب - - -

 االثنين 2/00/2121 0ادارة - - -

 الثالثاء 3/00/2121 9ادارة - - -

 االربعاء 4/00/2121 9حاسىب - - -

 الخميس E 5/00/2121قراءاث - - -

 السبت 7/00/2121 9هحاسبت هالٍت - - -

 االحد  8/00/2121 رٌاضٍاث - - -

 االثنين 9/00/2121 9اقتصاد - - -

 الثالثاء 01/00/2121 حقىق وحرٌاث - - -
 

 صباحا"  9:30 ساعت ال احلاملر جميع يبدأ امتحان 

 / يمتحن املحملون مع اقرانهم من املرحلت السابقت و حسب الجدول املعلن مدة الامتحان ساعتين و هصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تــــــــــــىر الجاهعـــــــــت الونصـــــــــكلٍ

 ادارة االعوال قسن 

  9191-9102للعام الذراسً  ثانًلالذور ا/ للنظام السنىي جذول االهتحاناث النهائٍت
         

 الورحلت الرابعت /

 صباحا 2:31: الساعت

 الورحلت الثالثت /

 صباحا 2:31: الساعت
 اليوم التاريخ

 ادارة االنتاج والعولٍاث
 تأهٍنالخطر والادارة 

 + سلىك تنظٍوً

 االحد  25/01/2121

 

 صباحا"  9:30 الساعت  احلاملر جميع يبدأ امتحان 

 املرحلت السابقت و حسب الجدول املعلنمدة الامتحان ساعتين و هصف / يمتحن املحملون مع اقرانهم من 

 


