
  

   الدور الثاني / 2021-2020جدول االمتحانات النهائية للعام الدراسي 

 

 

 جامعة ميسان

 كلية التربية

 قسم الرياضيات 

 

Misan University 
College of Education 
Mathematic Department 

 

  

  :مهمه مالحظات 
 )Google classroomيكون االمتحان عبر منصة (  -1
 يبدأ االمتحان االلكتروني عند تمام الساعة الواحدة ظهرا ولمدة ثالث ساعات . -2
 يبدأ االمتحان الحضوري عند الساعة التاسعة صباحا ولمدة ثالث ساعات . -3
 على الطالب الممتحن االلتزام بالزي الرسمي  -4
 والتباعد االجتماعي وعدم التجمعات البشرية . االلتزام بشروط الصحة والسالمة وذلك من خالل ارتداء الكمامه -5
 في حال صادف يوم االمتحان عطلة رسمية يؤجل االمتحان الى بعد اخر يوم من االمتحانات . -6

  

 

  المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  اليوم  التاريخ
  أسس الرياضيات  األحد  12/9/2021

  (حضوري )
المعادالت التفاضلية 

  االعتيادية (االلكتروني)
المناهج وطرائق 

  التدريس
  (االلكتروني)

  الرياضيات التطبيقية 
  (حضوري)

  حاسبات   االثنين  13/9/2021
  (االلكتروني)

  جبر الزمر 
  (حضوري)

  التحليل العددي
  (االلكتروني)

  التبولوجيا
  (االلكتروني)

  علم النفس التربوي   الثالثاء  14/9/2021
  (االلكتروني)

  ادارة واشراف
  (حضوري)

  االحصاء و االحتمالية
 (حضوري)

  قياس و تقويم
  (حضوري)

  حاسبات متقدم     األربعاء  15/9/2021
  (االلكتروني)

  جبر الحلقات
  (االلكتروني)

  

  تفاضل وتكامل  الخميس  16/9/2021
  (االلكتروني)

الهندسة وانظمة 
  البديهيات (حضوري)

االرشاد والصحة 
  النفسية (حضوري)

  التحليل الدالي 
  (حضوري)

  اسس تربية   السبت  18/9/2021
  االلكتروني ) (

  علم النفس النمو 
  (االلكتروني)

  الرياضي  ءاالحصا  
  (االلكتروني )

  اللغة العربية  األحد  19/9/2021
  (االلكتروني)

التفاضل والتكامل 
  المتقدم (حضوري)

  التحليل الرياضي
  (حضوري)

  التحليل العقدي 
  ) االلكتروني(

  الجبر الخطي  االثنين  20/9/2021
  (حضوري)

  منهج بحث
  (االلكتروني)

المعادالت التفاضلية 
  الجزئية (حضوري)

  

  الفيزياء الرياضية  الثالثاء  21/9/2021
  (االلكتروني)

      

  اللغة االنكليزية  األربعاء  22/9/2021
  (االلكتروني)

      

  حقوق اإلنسان الخميس  23/9/2021
  )(االلكتروني
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