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عدد الطلبةاملادةاملرحلة الدراسةالقسم الوقتالتاريخ اليوم الكليةت

ءالعلوم1 هريةالثانيةالصباحيةعلوم احلياةAM 4/6/20219:00الثال 66االحياء ا

ءالعلوم2 هريةالثانيةاملسائيةعلوم احلياةAM 4/6/20219:00الثال 71االحياء ا

ءالعلوم3 75علم املناعةالثالثةالصباحيةعلوم احلياةAM 4/6/20219:00الثال

ءالعلوم4 55علم املناعةالثالثةاملسائيةعلوم احلياةAM 4/6/20219:00الثال

ءالعلوم5 77يولوجي جزيئيالرابعةالصباحيةعلوم احلياةAM 4/6/20219:00الثال

ءالعلوم6 96يولوجي جزيئيالرابعةاملسائيةعلوم احلياةAM 4/6/20219:00الثال

ءالعلوم7 تالثانيةالصباحيةاحلاسباتAM 6/4/20219:00الثال 58هياكل بيا

ءالعلوم8 55شبكات احلاسوبالثالثةالصباحيةاحلاسباتAM 6/4/20219:00الثال

ءالعلوم9 41نظم تشغيل IالرابعةالصباحيةاحلاسباتAM 6/4/20219:00الثال

ءالعلوم10 ضياتAM 4/6/20219:00الثال 44حسبان متقدم 1الثانيةالصباحيةالر

ءالعلوم11 ضياتAM 4/6/20219:00الثال 53تبولوجي 1الرابعةالصباحيةالر

ءالعلوم12 ءAM 6/4/20219:00الثال ء حديثة/ النظري+العمليالثانيةالصباحيةالفيز 61فيز

ءالعلوم13 ءAM 6/4/20219:00الثال ء طبيةالصباحيةالفيز ء حياتية/النظري+العمليالرابعة- فيز 31فيز

ءالعلوم14 ءAM 6/4/20219:00الثال ء طبيةاملسائيةالفيز ء حياتية/النظري+العمليالرابعة- فيز 5فيز

جامعة ديالى

 جامـــــعة ديالــــى  جدول االمتحانات النهائية لطالب الدراسات االولية

جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ءالعلوم15 50فسلجة حيوانيةالثانيةصباحيالتقانة االحيائيةAM 6/4/20219:00الثال

ءالعلوم16 37تقنيات جزيئيةالثالثةصباحيالتقانة االحيائيةAM 6/4/20219:00الثال

ءالعلوم17 24وراثة مناعيةالرابعةصباحيالتقانة االحيائيةAM 6/4/20219:00الثال

ضياتAM 7/4/20219:00االربعاءالعلوم18 47جربجمرد1الثالثةالصباحيةالر

ءAM 7/4/20219:00األربعاءالعلوم19 ء عامةالصباحيةالفيز ئية/النظري+العمليالثالثة-فيز ت فيز 34بصر

ءAM 7/4/20219:00األربعاءالعلوم20 ء طبيةالصباحيةالفيز ء الطبية/النظري+العمليالثالثة-فيز 35الفيز

ءAM 7/4/20219:00األربعاءالعلوم21 ء طبيةاملسائيةالفيز ء الطبية/النظري+العمليالثالثة-فيز 1الفيز

66تشريح نباتالثانيةالصباحيةعلوم احلياةAM 4/8/20219:00اخلميسالعلوم22

71تشريح نباتالثانيةاملسائيةعلوم احلياةAM 4/8/20219:00اخلميسالعلوم23

75احياء جمهرية تربة ومياهالثالثةالصباحيةعلوم احلياةAM 4/8/20219:00اخلميسالعلوم24

55احياء جمهرية تربة ومياهالثالثةاملسائيةعلوم احلياةAM 4/8/20219:00اخلميسالعلوم25

77بكرت مرضيةالرابعةالصباحيةعلوم احلياةAM 4/8/20219:00اخلميسالعلوم26

96بكرت مرضيةالرابعةاملسائيةعلوم احلياةAM 4/8/20219:00اخلميسالعلوم27

58مهارات احلاسوب IIالثانيةالصباحيةاحلاسباتAM 8/4/20219:00اخلميسالعلوم28
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55مرتمجات IالثالثةالصباحيةاحلاسباتAM 8/4/20219:00اخلميسالعلوم29

تالرابعةالصباحيةاحلاسباتAM 8/4/20219:00اخلميسالعلوم30 41امنية البيا

ضياتAM 8/4/20219:00اخلميسالعلوم31 44جرب خطيالثانيةالصباحيةالر

ضياتAM 8/4/20219:00اخلميسالعلوم32 53معادالت تفاضلية جزئية 1الرابعةالصباحيةالر

ءAM 8/4/20219:00اخلميسالعلوم33 ء حرارية/النظري+العمليالثانيةالصباحيةالفيز 61فيز

ءAM 8/4/20219:00اخلميسالعلوم34 ء طبيةالصباحيةالفيز 31الطب النووي/النظري+العمليالرابعة- فيز

ءAM 8/4/20219:00اخلميسالعلوم35 ء طبيةاملسائيةالفيز 5الطب النووي/النظري+العمليالرابعة- فيز

49كيمياء حياتية1الثانيةالصباحيةالتقانة االحيائيةAM 8/4/20219:00اخلميسالعلوم36

37احياء جمهرية غذائيةالثالثةالصباحيةالتقانة االحيائيةAM 8/4/20219:00اخلميسالعلوم37

24احياء جمهرية صناعيةالرابعةالصباحيةالتقانة االحيائيةAM 8/4/20219:00اخلميسالعلوم38

66حشرات عامالثانيةالصباحيةعلوم احلياةAM 11/04/20219:00االحدالعلوم39

71حشرات عامالثانيةاملسائيةعلوم احلياةAM 11/04/20219:00االحدالعلوم40

75علم االنسجةالثالثةالصباحيةعلوم احلياةAM 11/04/20219:00االحدالعلوم41

55علم االنسجةالثالثةاملسائيةعلوم احلياةAM 11/04/20219:00االحدالعلوم42
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77تقانةالرابعةالصباحيةعلوم احلياةAM 11/04/20219:00االحدالعلوم43

96تقانةالرابعةاملسائيةعلوم احلياةAM 11/04/20219:00االحدالعلوم44

58برجمة كيانية IالثانيةالصباحيةاحلاسباتAM 4/11/20219:00االحدالعلوم45

55ذكاء اصطناعيالثالثةالصباحيةاحلاسباتAM 4/11/20219:00االحدالعلوم46

41تعلم املاكنةالرابعةالصباحيةاحلاسباتAM 4/11/20219:00االحدالعلوم47

ضياتAM 4/11/20219:00االحدالعلوم48 47احصاء متقدم 1الثالثةالصباحيةالر

ءAM 4/11/20219:00االحدالعلوم49 ء عامةالصباحيةالفيز ء الليزر/النظري+العمليالثالثة-فيز 34فيز

ءAM 4/11/20219:00االحدالعلوم50 ء طبيةالصباحيةالفيز 35التشريح/النظري+العمليالثالثة-فيز

ءAM 4/11/20219:00االحدالعلوم51 ء طبيةاملسائيةالفيز 1التشريح/النظري+العمليالثالثة-فيز

49تقنيات حياتية بيئيةالثانيةصباحيالتقانة االحيائيةAM 4/11/20219:00االحدالعلوم52

37بيولوجي جزيئي1الثالثةصباحيالتقانة االحيائيةAM 4/11/20219:00االحدالعلوم53

ت طبيةالرابعةصباحيالتقانة االحيائيةAM 4/11/20219:00االحدالعلوم54 24فطر

ضياتAM 4/12/20219:00االثننيالعلوم55 44معادالت تفاضلية اعتيادية 1الثانيةالصباحيةالر

ضياتAM 4/12/20219:00االثننيالعلوم56 53حبوث عمليات 1الرابعةالصباحيةالر
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ءAM 12/04/20219:00االثننيالعلوم57 ء املواد/النظري+العمليالثانيةالصباحيةالفيز 61فيز

ءAM 12/04/20219:00االثننيالعلوم58 ء طبيةالصباحيةالفيز 31التصوير الطيب/النظري+العمليالرابعة- فيز

ءAM 12/04/20219:00االثننيالعلوم59 ء طبيةاملسائيةالفيز 5التصوير الطيب/النظري+العمليالرابعة- فيز

ءالعلوم60 66جماميع نباتيةالثانيةالصباحيةعلوم احلياةAM 13/4/20219:00الثال

ءالعلوم61 71جماميع نباتيةالثانيةاملسائيةعلوم احلياةAM 13/4/20219:00الثال

ءالعلوم62 تالثالثةالصباحيةعلوم احلياةAM 13/4/20219:00الثال 75فطر

ءالعلوم63 تالثالثةاملسائيةعلوم احلياةAM 13/4/20219:00الثال 55فطر

ءالعلوم64 77غذائيةالرابعةالصباحيةعلوم احلياةAM 13/4/20219:00الثال

ءالعلوم65 96غذائيةالرابعةاملسائيةعلوم احلياةAM 13/4/20219:00الثال

ءالعلوم66 ت IالثانيةالصباحيةاحلاسباتAM 13/4/20219:00الثال 58قواعد بيا

ءالعلوم67 55هندسة برجمياتالثالثةالصباحيةاحلاسباتAM 13/4/20219:00الثال

ءالعلوم68 ضياتAM 13/4/20219:00الثال ضي 1الثالثةالصباحيةالر 47حتليل ر

ءالعلوم69 ءAM 13/4/20219:00الثال ء عامةالصباحيةالفيز 34االلكرتونيات الرقمية/النظري+العمليالثالثة-فيز

ءالعلوم70 ءAM 13/4/20219:00الثال ء طبيةالصباحيةالفيز 35الضوئيات واالجهزة البصرية/النظري+العمليالثالثة-فيز
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ءالعلوم71 ءAM 13/4/20219:00الثال ء طبيةاملسائيةالفيز 1الضوئيات واالجهزة البصرية/النظري+العمليالثالثة-فيز

ءالعلوم72 49احياء جمهريةالثانيةالصباحيةالتقانة االحيائيةAM 13/4/20219:00الثال

ءالعلوم73 37فريوسات ولقاحاتالثالثةالصباحيةالتقانة االحيائيةAM 13/4/20219:00الثال

ءالعلوم74 24انزمياتالرابعةالصباحيةالتقانة االحيائيةAM 13/4/20219:00الثال

ءAM 14/4/20219:00األربعاءالعلوم75 61ميكانيك حتليليالثانيةالصباحيةالفيز

ءAM 14/4/20219:00األربعاءالعلوم76 ء طبيةالصباحيةالفيز 31خمترب اجهزة طبيةالرابعة- فيز

ءAM 14/4/20219:00األربعاءالعلوم77 ء طبيةاملسائيةالفيز 5خمترب اجهزة طبيةالرابعة- فيز

ءAM 15/4/20219:00اخلميسالعلوم78 ء عامةالصباحيةالفيز 34ميكانيك الكمالثالثة-فيز

ءAM 15/4/20219:00اخلميسالعلوم79 ء طبيةالصباحيةالفيز 35خمترب االلكرتونيك الرقميالثالثة- فيز

ءAM 15/4/20219:00اخلميسالعلوم80 ء طبيةاملسائيةالفيز 1خمترب االلكرتونيك الرقميالثالثة- فيز

تالثالثةالصباحيةالتقانة االحيائيةAM 18/4/20219:00االحدالعلوم81 37فطر

ءAM 18/4/20219:00االحدالعلوم82 61خمترب احلاسباتالثانيةالصباحيةالفيز

ءAM 18/4/20219:00االحدالعلوم83 61خمترب التحليل العدديالثانيةالصباحيةالفيز

ءAM 18/4/20219:00االحد العلوم84 ء طبيةالصباحيةالفيز 31خمترب التحليل الصوريالرابعة- فيز
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ءAM 18/4/20219:00االحد العلوم85 ء طبيةاملسائيةالفيز 5خمترب التحليل الصوريالرابعة- فيز


