
 جامعة كربالء
 كلية التربية للعلوم الصرفة

 اللجنة االمتحانية المركزية

 7102 – 7102لقسم الرياضيات للعام الدراسي  التكميلي  لدوراات متحانأجدول 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى التاريخ اليوم و

االحد 

4/00/7102 
 اسس الرياضيات

   منهج بحث

   تفاضل متقدم
    تحليل عقديال    تحليل رياضيال

االثنين 

5/00/7102 
   تدريسالطرائق    حاسبات متقدم حقوق االنسان

     نظم ديناميكية

 

الثالثاء 

6/00/7102 
   قياس وتقويم   تحليل عددي   علم النفس النمو الجبر الخطي

االربعاء 

2/00/7102 

   الفيزياء

   الحاسبات

   اللغة العربية

   الجبر التقدم
   االحتمالية

   نفسيةارشاد وصحة 
    عملياتالبحوث 

الخميس 

2/00/7102 
 االحصاء الرياضي   جبر الحلقات    الهندسة   اللغة االنكليزية

 االحد

00/00/7102 
  تبولوجي جزئيةالمعادالت  ال ادارة واشراف تربوي   تكامل تفاضل و

 االثنين

07/00/7102 
   تفاضليةال معادالتال يعلم النفس التربو

 االربعاء

04/00/7102 
      اسس تربية

 

 7102 – 7102جدول االمتحانات للدور التكميلي لقسم علوم الحياة  للعام الدراسي 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى اليوم والتاريخ

االحد 

4/00/7102 
   مناعة   فطريات   انسجة    حياتية خلية

االثنين 

5/00/7102 
  اختياري   طرائق تدريس   ال فقريات    حقوق االنسان

الثالثاء 

6/00/7102 
  قياس وتقويم   بيئة   علم نفس النمو    علم االرض

االربعاء 

2/00/7102 

   حاسبات

  اللغة العربية
  طفيليات   ارشاد وصحة نفسية   تصنيف نبات 

الخميس 

2/00/7102 
  فسلجة نبات   منهج بحث   اجنة   تشريح نبات

 االحد

00/00/7102 
  احياء مجهرية   حشرات   ادارة تعليم ثانوي    اللغة االنكليزية

 االثنين

07/00/7102 
  فسلجة حيوان   طحالب   احصاء    علم النفس التربوي

 الثالثاء

03/00/7102 
   وراثة   حياتية كيمياء    كيمياء عامة

         االربعاء

04 /00/7102 
   تشريح مقارن   حاسبات    اسس تربية

 الخميس

05/00/7102 
      احياء عامة



 جامعة كربالء
 كلية التربية للعلوم الصرفة

 اللجنة االمتحانية المركزية

 7102 – 7102لدور التكميلي لقسم الكيمياء   للعام الدراسي اات امتحانجدول 

 المرحلة الرابعة الثالثةالمرحلة  المرحلة الثانية المرحلة االولى اليوم والتاريخ

االحد 

4/00/7102 
  حياتية  كيمياء سطح  عضوية  عضوية

االثنين 

5/00/7102 
  كم  طرائق تدريس  فيزيائية  حقوق االنسان

الثالثاء 

6/00/7102 
  قياس وتقويم  صناعية  علم النفس النمو  رياضيات

االربعاء 

2/00/7102 

  حاسبات

  اللغة العربية
  تحليل الي  ارشاد وصحة نفسية  رياضيات

الخميس 

2/00/7102 
  تشخيص عضوي  عضوية  تحليلية  اللغة االنكليزية

 االحد

00/00/7102 
  صناعية  حياتية  ادارة واشراف تربوي  ال عضوية

 االثنين

07/00/7102 
  كيمياء سريرية   تناسقية   ال عضوية  علم النفس التربوي

 الثالثاء

03/00/7102 
    منهج بحث   حاسبات  علوم حياة

         االربعاء

04 /00/7102 
    فيزيائية   اسس تربية

 الخميس

05/00/7102 
     تحليلية

 

 7102 – 7102لدور التكميلي لقسم الفيزياء   للعام الدراسي اات امتحانجدول 

 المرحلة االولى والتاريخاليوم 

االحد 

4/00/7102 
  ميكانيك

االثنين 

5/00/7102 
  و خواص مواد حرارة 

الثالثاء 

6/00/7102 
  رياضيات

 الحميس

2/00/7102 
 انكليزي

 االثنين

07/00/7102 

 

  علم النفس التربوي

 


