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اسم الصف االلكرتوينعدد الطلبةاملادةاملرحلة الدراسةالقسم الوقتالتاريخ اليوم الكليةت
رياضيات1\ الكورس االول2020-702021رياضيات1االولىالصباحيةالحاسباتAM 4/4/202111:00االحدالعلوم1

حاسبات1/الفصل األول/2020-712021حاسبات1االولىالصباحيةالتقانة االحيائيةAM 4/4/202111:00االحدالعلوم2

68الرياضيات المنتهية 1االولىالصباحيةالرياضياتAM 4/4/202111:00االحدالعلوم3
  كلية العلوم/قسم الرياضيات/جامعة ديالى 

 الكورس االول/2020-2021/رياضيات منتهية/المرحلة 1

االمتحان النهائي النظري لمادة الميكانيك وخواص المادة المرحلة االولى63ميكانيك وخواص المادةاالولىالصباحيةالفيزياءAM 4/4/202111:00االحدالعلوم4

فيزياء(1)/االمتحان النهائي / الكورس األول 2020- 2021

فيزياء (2)/االمتحان النهائي/الكورس األول 2021-2020

فيزياء(1) / االمتحان النهائي / الكورس األول 21-20

فيزياء (2)/ االمتحان النهائي/الكورس األول 21-20

اللغة العربية\ الكورس االول2020-702021لغة عربيةاألولىالصباحيةالحاسباتAM 4/5/202111:00االثنينالعلوم7

لغة إنكليزية/الفصل األول/2020-712021لغة انكليزيةاالولىالصباحيةالتقانة االحيائيةAM 4/5/202111:00االثنينالعلوم8

68لغة عربيةاالولىالصباحيةالرياضياتAM 4/5/202111:00االثنينالعلوم9
كلية العلوم / قسم الرياضيات /جامعة ديالى  

الكورس االول/2020-2021/اللغة العربية 1/مرحلة 1 

االمتحان النهائي لمادة اللغة العربية المرحلة االولى63لغة عربيةاالولىالصباحيةالفيزياءAM 4/5/202111:00االثنينالعلوم10

لغة عربية(1)/االمتحان النهائي الكورس االول 2021-2020

لغة عربية(2)/االمتحان النهائي/الكورس األول 2021-2020

لغة عربية(1)/االمتحان النهائي / الكورس االول 21-20

لغة عربية(2)/االمتحان النهائي/الكورس األول 21-20

حقوق انسان/الفصل األول/2020-712021حقوق انساناالولىالصباحيةالتقانة االحيائيةAM 4/6/202111:00الثالثاءالعلوم13

حاسبات(1)/ االمتحان النهائي/الكورس األول 2021-2020

حاسبات(2)/االمتحان النهائي/الكورس األول 2021-2020

حاسبات(1)/ االمتحان النهائي/الكورس األول 21-20

حاسبات(2)/االمتحان النهائي/الكورس األول 21-20

حقوق االنسان\ الكورس االول2020-702021حقوق انساناالولىالصباحيةالحاسباتAM 4/7/202111:00األربعاءالعلوم16

68حقوق انساناالولىالصباحيةالرياضياتAM 4/7/202111:00األربعاءالعلوم17
كلية العلوم / قسم الرياضيات / جامعة ديالى  

 الكورس االول / 2020-2021 / الحقوق /المرحلة 1

االمتحان النهائي لمادة حقوق االنسان المرحلة االولى63حقوق انساناالولىالصباحيةالفيزياءAM 4/7/202111:00األربعاءالعلوم18

حقوق انسان(1)/االمتحان النهائي/الكورس األول 2021-2020

حقوق انسان(2)/االمتحان النهائي/الكورس األول 2021-2020

حقوق انسان(1)/االمتحان النهائي/الكورس األول 21-20

حقوق انسان(2)/االمتحان النهائي/الكورس األول 21-20

جامعة ديالى

االمتحانات النهائية لطالب الدراسات االولية    في جامـــــعة ديالــــى

جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

113 الفيزياءاالولىالصباحيةعلوم الحياةAM 4/4/202111:00االحدالعلوم5

العلوم AM 4/5/202111:00االثنين11

114الفيزياءاالولىالمسائية علوم الحياةAM 4/4/202111:00االحدالعلوم6

114 لغة عربية االولى المسائية علوم الحياة

113لغة عربيةاالولىالصباحيةعلوم الحياة
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اسم الصف االلكرتوينعدد الطلبةاملادةاملرحلة الدراسةالقسم الوقتالتاريخ اليوم الكليةت

جامعة ديالى

االمتحانات النهائية لطالب الدراسات االولية    في جامـــــعة ديالــــى

جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رياضيات(1)/االمتحان النهائي/الكورس األول 2021-2020

رياضيات (2)/االمتحان النهائي / الكورس األول 2021-2020

رياضيات(1)/االمتحان النهائي/الكورس األول 21-20

رياضيات (2)/االمتحان النهائي / الكورس األول 21-20
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اسم الصف االلكرتوينعدد الطلبةاملادةاملرحلة الدراسةالقسم الوقتالتاريخ اليوم الكليةت

جامعة ديالى

االمتحانات النهائية لطالب الدراسات االولية    في جامـــــعة ديالــــى

جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اللغة االنكليزية\ الكورس االول2020-702021لغة انكليزيةاالولىالصباحيةالحاسباتAM 4/10/202111:00السبتالعلوم23

68حاسبات 1االولىالصباحيةالرياضياتAM 4/10/202111:00السبتالعلوم24
كلية العلوم /قسم الرياضيات/جامعة ديالى  

  الكورس االول/2020-2021/الحاسبات1/المرحلة االولى 

االمتحان النهائي لمادة الرياضيات المرحلة االولى63رياضياتاالولىالصباحيةالفيزياءAM 4/10/202111:00السبتالعلوم25

مهارات حاسوب1\ الكورس االول2020-702021مهارات حاسوب1االولىالصباحيةالحاسباتAM 4/12/202111:00االثنينالعلوم26

68فيزياء ميكانيك 1االولىالصباحيةالرياضياتAM 4/12/202111:00االثنينالعلوم27
  كلية العلوم / قسم الرياضيات / جامعة ديالى 

 الكورس االول/2020-2021/فيزياء ميكانيك 1/المرحلة 1

االمتحان النهائي النظري لمادة الحاسبات المرحلة االولى63حاسباتاالولىالصباحيةالفيزياءAM 4/12/202111:00االثنينالعلوم28

االمتحان النهائي النظري لمادة جيوفيزياء المرحلة االولى63جيو فيزياءاالولىالصباحيةالفيزياءAM 14/4/202111:00األربعاءالعلوم29

ة ع الطل مجم


