
 

 
 

عام   لرابعة ا جدول  تخلفات الفرقة    

 م2021/  2020)الفصل الدراسي الأول ( للعام الجامعي   عام" "  الثانية بمواد الفرقة  

 اليوم والتاريخ  كيمياء  رياضيات 

 5حتة ب -
هندسة فراغية واستاتيكا  رياضيات تفاضل جبر و -

   وهيدروستاتيكا 

 الخميس 

 م 2021/ 3/ 18

 

  

 

 بدأ االمتحانات من الساعة التاسعة صباحا . ملحوظة :ت          

 
 

 عميد الكلية             لشئون التعليم والطلاب                   وكيل الكلية                       مسجل الكلية                            المراجع              المختص          

 

 د/راضى عبد المجيد . ا                              خيري احمد حسين    أ.د/                            ولاء حسين أ/                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

عام الرابعة  جدول  تخلفات الفرقة             

 

 م 2021/   2020( للعام الجامعي  الاول   )الفصل الدراسي   عام"" الثالثه بمواد الفرقة  

 

 تبدأ االمتحانات فى تمام الساعة التاسعة صباحاً  -ملحوظة : 
 

 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب                                  مسجل الكلية                       المراجع                          المختص                  

                                                                

 

                                                                      

 

 أ.د/ راضى عبد المجيد                                            أ.د/ خيري احمد حسين                                                                                                               أ/ ولاء حسين             

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 اللغة الفرنسية  رياضيات  اللغة العربية 

  العلوم

يولوجية الب   

 

 الكيمياء 
 اللغة 

 الانجليزية 
 اليوم والتاريخ 

---------------- 
 6تطبيقية  -

 5تطبيقية  -

 طرق تدريس        -

    118نصوص القرن  -

 5قواعد  -

 3شعر - طرق التدريس  - 5نبات  -
 الخميس 

 م 2021/ 3/ 18

اسس بناء  -

 المناهج

 اسس بناء المناهج -

 9بحتة  -

 اسس بناء المناهج -

 18ادب القرن  -

اسس بناء  -

 المناهج
 اسس بناء المناهج-

  

 اسس بناء المناهج -

 3نقد ادبى -

 3ترجمة  -

 

 السبت

 م 2021/ 20/3 



 م 2020/2021بيان باماكن لجان الامتحانات للفرقه الرابعه عام الفصل الدراسي الاول  

 ظهرا ( 2.30صباحا : 11.30الفتره الاولي )  

 الاربعاء (   -الاثنين –ايام :)السبت 

 العدد  الشعبه  الفرقه  اللجنه  م 
المبني الجديد قاعه   1

 منصور كباش أ.د/

 94 لغه انجليزيه  رابعه عام 

 96=7+29+60 رياضه+عربي+فيزياء  رابعه عام  المبني الجديد د/حامد عمار  2
 97=23+74 علم نفس+كيمياء  رابعه عام  المسرح   3
 51 لغه فرنسيه  رابعه عام  (مقاولون 1قاعه )  4
 52 لغه فرنسيه  رابعه عام  (مقاولون 2قاعه)  5
عه عام راب  (مقاولون 3قاعه)  6  52 لغه فرنسيه  
 57 علوم بيولوجيه  رابعه عام  (مقاولون 4قاعه)  7
 53=40+13 تاريخ+جغرافيا  رابعه عام  معمل اللغات الرقمي  8

 

 

 

 

 



   2020/2021م الفصل الدراسي الاول  بيان باماكن لجان الامتحانات للفرقه الرابعه عا 

 ظهرا ( 2.30صباحا : 11.30الفتره الاولي ) 

 الاربعاء (   -الاثنين –ت ايام :)السب 

 م  اللجنه               الشعبه        العدد       ارقام   الجلوس            
المبني الجديد قاعه  لغه انجليزيه 94 (4501- 4594)

 أ.د/منصور كباش 

1 

( 4279_4251) _(4059 _ 4000)                                                    
(4807  _ 4801 ) 

المبني الجديد د/حامد  رياضه+عربي+فيزياء                            7+29+60=96

 عمار 

2 

 3 المسرح علم نفس+كيمياء 23+74=97 (4651_4724)_(4101_4123)

(مقاولون1قاعه ) لغه فرنسيه 51 (4301_4351)  4 

(مقاولون 2قاعه) لغه فرنسيه 52 (4352_4403)  5 

يهلغه فرنس 52 (4404_4455) (مقاولون 3قاعه)   6 

(مقاولون 4قاعه) علوم بيولوجيه  57 (4151_4207)  7 
 8 معمل اللغات الرقمي  تاريخ+جغرافيا  40+13=53 (4751_4763) _(4601_4640)

 

 

 

 


