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 2017-2016للعام الدراسي امتحانات الشهر الثاني جدول 
 قسم الرياضيات

 :مالحظات
  الثانيةالسنة الدراسية االولى + السنة الدراسية   :10:30 – 9:00 الساعة  الوجبة االولى:  -
 + السنة الدراسية الرابعة الثالثةالسنة الدراسية  :12:30 – 11:00الساعة  الوجبة االولى:  -

 

 

 

 

 الرابعة الس نة الثالثة الس نة الثانية الس نة الاوىل الس نة اليوم والتارخي

 املشاهدة والتطبيق راييضحتليل  نظم البدهييات والهندسة اللغة العربية 16/1االثنني 

حصاء راييض - عمل نفس المنو جرب خطي 18/1الاربعاء   ا 

 22/1الاحد 
 أ سس رايضيات

معادالت تفاضلية 

 اعتيادية

 - احامتلية

 القياس والتقومي الارشاد والصحة النفس ية تعلمي اثنوي وادارة تربوية اللغة الانلكزيية 24/1الثالاثء 

 - حتليل عددي مهنج حبث  26/1امخليس 

 - - - تفاضل وتاكمل 28/1السبت 

 تبولويج معادالت تفاضلية جزئية جرب الزمر اسس تربية 30/1االثنني 

 حبوث العمليات طرائق تدريس  حقوق الانسان 1/2الاربعاء 

 عقديحتليل  - تفاضل وتاكمل متقدم فزياء عامة 5/2 الاحد

 - احللقاتجرب  - عمل النفس الرتبوي 7/2 الثالاثء

 حتليل عقدي برجمة 2حاس بات 1حاس بات 9/2امخليس 
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 الصرفة للعلوم التربية كـلية
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 العدد:  10 

 2016التاريخ:    /    / 

 2017-2016للعام الدراسي  امتحانات الشهر الثانيجدول  
  علوم الحياةقسم 

 :مالحظات
  الثانيةالسنة الدراسية االولى + السنة الدراسية   :10:30 – 9:00 الساعة  الوجبة االولى:  -
 + السنة الدراسية الرابعة الثالثةالسنة الدراسية  :12:30 – 11:00الساعة  الوجبة االولى:  -

 الرابعة الس نة الثالثة الس نة الثانية الس نة الاوىل الس نة اليوم والتارخي

 املشاهدة والتطبيق ترشحي مقارن للحبليات الكميياء احلياتية اللغة العربية 16/1االثنني 

 الطفيليات مهنج وفلسفة البحث العلمي الاحصاء احليايت ترشحي النبات 18/1الاربعاء 

 النبات فسلجه بيئة وتلوث عمل الاجنة حياتية خلية 22/1الاحد 

 - الارشاد والصحة النفس ية تعلمي اثنوي وادارة تربوية اللغة الانلكزيية 24/1الثالاثء 

 احليوان فسلجه الفطرايت الالفقرايت احلاس بات 26/1امخليس 

 - - عمل نفس المنو عمل الاحياء 28/1 السبت

 املناعة الوراثة احلاس بات عمل الارض 30/1االثنني 

 القياس والتقومي طرائق تدريس - حقوق الانسان 1/2الاربعاء 

 الاحياء اجملهرية حرشات عمل الانسجة كميياء عامة 5/2 الاحد

 - - - عمل النفس الرتبوي 7/2 الثالاثء

 سالمة خمتربية طحالب واركيكوانت تصنيف النبات تربيةاسس  9/2امخليس 

 


