
بية االساسية  ن الصباحية والمسائية/ قسم الرياضيات / كلية التر الدراستي  ي للعام الدراسي 
2022 / 2021امتحان الفصل الدراسي الثانن جامعة تلعفر

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى

حضوري أحصاء متقدم6/11/2022السبت1

حضوري طرائق تدريس تخصصيةالتكامل6/12/2022االحد2

حضوري الهندسة6/13/2022االثنين3

حضوري نظرية البياناتاالسس الرياضيات6/14/2022الثالثاء4

حضوري 6/15/2022االربعاء5

حضوري الحلقاتنظرية االعداد6/16/2022الخميس6

حضوري تكامل متقدم6/18/2022السبت7

حضوري التحليل العدديالمصفوفات6/19/2022االحد8

حضوري الحاسوب6/20/2022االثنين9

استراحة6/21/2022الثالثاء

استراحة6/22/2022االربعاء

استراحة6/23/2022الخميس
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بية االساسية  ن الصباحية والمسائية/ قسم الرياضيات / كلية التر الدراستي  ي للعام الدراسي 
2022 / 2021امتحان الفصل الدراسي الثانن جامعة تلعفر

الكترونيالديمقراطية6/25/2022السبت10

الكترونيالحاسوبالصحة النفسيةالحاسوب6/26/2022االحد11

الكترونيالقياس والتقويمالتربية والبيئة الصحيةاالنكليزية6/27/2022االثنين12

الكترونيطرائق تدريس عامةاالنكليزيتعليم االساس6/28/2022الثالثاء13

الكترونياصول التربيةاالحصاء التربويالتربية االسالمية وحضارة لغير المسلمين6/29/2022االربعاء14

الكتروني6/30/2022الخميس15

(11:00)ولغاية  (09:00)في تمام الساعة - الدراسة الصباحية - تبدا االمتحانات الحضورية لقسم الرياضيات 

(01:30)ولغاية  (11:30)في تمام الساعة - الدراسة الصباحية - تبدا االمتحانات الحضورية  لقسم اللغة العربية 

مساًء ولكال القسمين (2:00)في تمام الساعة - الدراسة المسائية - تبدا االمتحانات االلكترونية 

ولكال القسمين (04:00)ولغاية  (02:00)الدراسة المسائية  في تمام الساعة - تبدا االمتحانات الحضورية 

:مالحظة

صباحا ولكال القسمين (9:30)في تمام الساعة - الدراسة الصباحية - تبدا االمتحانات االلكترونية 



بية االساسية  ي/ قسم اللغة العربية / كلية التر
الصباحي والمسان  ي للعام الدراسي 

2022 / 2021امتحان الفصل الدراسي الثانن جامعة تلعفر

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى

حضوري النحو6/11/2022السبت1

حضوري التفسيراألدب الجاهلي6/12/2022االحد2

حضوري البالغة6/13/2022االثنين3

حضوري 6/14/2022الثالثاء4

حضوري علم الصوت6/15/2022االربعاء5

حضوري األدب العباسيالنحو6/16/2022الخميس6

حضوري أدب األموي6/18/2022السبت7

حضوري النحوالمعجم العربي6/19/2022االحد8

حضوري العروض6/20/2022االثنين9

حضوري ادب عصور متاخرة علوم الحديث6/21/2022الثالثاء10

حضوري علم الصرف6/22/2022االربعاء11

استراحة6/23/2022الخميس

استراحة6/25/2022السبت

الكترونيحاسوب االحصاء التربويالحاسوب6/26/2022االحد12

الكترونيطرائق تدريس عامةالديمقراطيةالتربية البيئية والصحية6/27/2022االثنين13

الكترونيالقياس والتقويم االرشاد التربوياصول تعليم االساس6/28/2022الثالثاء14

الكترونيالتربية البيئية والصحيةالحضارة لغير المسلمين+التربية االسالمية 6/29/2022االربعاء15

الكترونياالنكليزيةاالنكليزية6/30/2022الخميس16

مساًء ولكال القسمين (2:00)في تمام الساعة - الدراسة المسائية - تبدا االمتحانات االلكترونية 

ولكال القسمين (04:00)ولغاية  (02:00)الدراسة المسائية  في تمام الساعة - تبدا االمتحانات الحضورية 

                                                              2022-2021                                                    جــدول االمتحانــات النهائية للفصل الدراسي الثاني العـــام الــــدراسي 

الدراستين الصباحية والمسائية- قسم اللغة العربية  

التاريخااليام
المواد الدراسية

نوع االمتحان ت

صباحا ولكال القسمين (9:30)في تمام الساعة - الدراسة الصباحية - تبدا االمتحانات االلكترونية 

:مالحظة

(11:00)ولغاية  (09:00)في تمام الساعة - الدراسة الصباحية - تبدا االمتحانات الحضورية لقسم الرياضيات 

(01:30)ولغاية  (11:30)في تمام الساعة - الدراسة الصباحية - تبدا االمتحانات الحضورية  لقسم اللغة العربية 
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