


علوم الحاسوب قسم - التربية كلية - جامعة الحمدانية  

 الثاني/ الدور  1029 – 1028للعام الدراسي  ةالنهائيمتحانات االجدول 

 
 

 21000 - 9000االمتحان من الساعة 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى التاريخ األيام

 بيانات هياكل  التصميم المنطقي 2/9/2019 االثنين
 المترجمات

 

 ------------------ علم نفس النمو + علم نفس العام الهياكل المتقطعة 3/9/2019 الثالثاء

 ------------------ + قواعد بيانات معالجات مايكروية  رياضيات 4/9/2019 األربعاء

 رسن بالحاسبة البرمجة الكيانية أسس التربية 5/9/2019 الخميس

  ----------------- --------------  7/9/2019 السبث

 8/9/2019 االحد
 البرمجة المهيكلة

 
   تحليل عددي

   منهج بحث + حقوق انسان تركيب الحاسبة 9/9/2019 االثنين

 

 .سيكون االمتحان في بناية عمادة الكلية 

 االلتزام بالزي الموحد. 

  المدنية.او هوية األحوال الطالب جلب هوية 



                                                          
 
 

امعة الحمدانٌةج                

                                        كلٌة التربٌة                

ء                                                                      الفٌزٌا قسم     

  2019-2018  - الدور الثانً - االمتحان النهائً جدول    

 الٌوم التارٌخ المرحلة االولى المرحلة الثانٌة المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة

2/9/2019 حرارة رٌاضٌات ثرموداٌنمك   االثنٌن 

وتقوٌمقٌاس  نفس العامالعلم  علم نفس النمو طرائق تدرٌس   3/9/2019  الثالثاء 

4/9/2019 رٌاضٌات فلك الكترونٌك   االربعاء 

5/9/2019 اسس تربٌة تعلٌم ثانوي ارشاد وصحة نفسٌة نووٌة  الخمٌس 

8/9/2019 مٌكانٌك بصرٌات طاقة شمسٌة صلبة  االحد 

9/9/2019 حقوق انسان منهج بحث ذرٌة وسائل اٌضاح  االثنٌن 

    10/9/2019  الثالثاء 

11/9/2019 لغة عربٌة حاسوب دوال معقدة لٌزر  االربعاء 

12/9/2019 كهربائٌة صوت  كهرومغناطٌسٌة  الخمٌس 

15/9/2019 حاسوب كهربائٌة مٌكانٌك تحلٌلً كم   االحد 

 
 .صباحا ( 11- 9الساعة ) من االمتحان  زمن -1
 .االلتزام بالزي الموحد -1
 .ٌمنع الخروج من القاعة االمتحانٌة قبل انقضاء نصف الوقت المخصص لالمتحان -3
 تكون امتحانات مواد العبور بحسب الجدول اعاله. -4
 .ٌمنع منعا باتا ادخال الهاتف النقال الى القاعة االمتحانٌة -5

 
 

 
 اللجنة االمتحانية                                                                                       

 
                                                                                                            

 

                                  



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة الحمدانية
 كلية التربية 

 قسم   
 رافيــةــالجغ  

 

  الثاني الدور –ية ــالنهائ اتانــجدول االمتح

 2019 – 2018  يــام الدراســلعل
 

 الرابعةالمرحلة  الثالثةالمرحلة  الثانيةالمرحلة  األولىالمرحلة  التاريخ اليوم

 2/9/2019 االثنين
علم الخرائط واالستشعار 

 عن بعد

علم اشكال سطح 
 جغرافية سياسية جغرافية المدن  األرض التطبيقي

 3/9/2019 الثالثاء
جغرافية افريقيا وأستراليا 

 علم النفس العام+  
 جغرافية الريف +
 قياس وتقويم مناهج وطرائق تدريس علم نفس النمو

 فكر جغرافي جغرافية الصناعة علم الخرائط الموضوعية علم اشكال سطح األرض 4/9/2019 األربعاء

جغرافية نفط وطاقة  أسس تربية 5/9/2019 الخميس
 + تعليم ثانوي

 جغرافية العراق االرشاد والصحة النفسية

 والتجارةجغرافية النقل  جغرافية االمريكيتين تنمية وتخطيط تاريخ قديم 8/9/2019 األحد

 حقوق انسان 9/9/2019 االثنين
  + تاريخ إسالمي 

 علم المناخ التطبيقي
 جغرافية الوطن العربي موارد طبيعية

 - - - - 10/9/2019 الثالثاء

 11/9/2019 األربعاء
 +      أقاليم جافة 

 نظم المعلومات الجغرافية اإلحصاء الجغرافي جغرافية السكان اللغة العربية

 12/9/2019 الخميس
  +   جغرافية حيوية  

 علم الطقس والمناخ
علم الهيدرولوجي + 

 االختيارية تاريخ الوطن العربي تقنيات جغرافية

 - جغرافية الزراعة 2 - اللغة اإلنكليزية      حاسوب 15/9/2019 االحد
 - - جغرافية اوراسيا اللغة اإلنكليزية 16/9/2019 االثنين

 
 مالحظة :

 يبدأ االمتحان في الساعة التاسعة صباحاً. -1

 يكون امتحانات مواد العبور بحسب الجدول أعاله. -2

 جلب هوية الطالب والقرطاسية. -3

 االلتزام بالزي الموحد. -4

 يمنع منعاً باتاً ادخال الهاتف النقال الى القاعة االمتحانية. -5

 االمتحانات. بعديؤجل االمتحان الى ي يوم ألفي حال مصادفة عطلة  -6
 

 

 اللجنة االمتحانية

 


