
 

 

 والحضورية األولية االلكترونيةدراسات ال اتمتحاناجدول 

 0201-0202 للعام الدراسي  الثانيالدور  - (الثانياالول و)الدراسي لفصل ا

 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى التاريخ اليوم ت

 1تفاضل وتكامل 9-11 االحد 1

 (حضوري)

 جبرالزمر

 (حضوري)

 1احصاء رياضي

 (حضوري)
 1عقديتحلي 

 (حضوري)

 لغة انكليزية 9-11 االثنين 1

 لكتروني(ا)  
 المحاسبة مبادئ

 ()الكتروني

  1رياضيات حاسوبية

 لكتروني(ا)  

 

 2تفاضل وتكامل 9-11 الثالثاء 1

 (حضوري)

 1تحليل عددي

 )حضوري(
 1تحليل رياضي 

 (حضوري)

 2عقديتحلي 

 (حضوري)

 حقوق انسان 9-11 االربعاء 1
 )الكتروني(

 1فيزياء رياضيه
 )الكتروني(

 4لغة انكليزية

 لكتروني(ا)  

 

 فيزياء عامة 9-11 الخميس 1

 لكتروني(ا)  

 تفاضلية معادالت
 اعتيادية

 (حضوري)

 2تحليل رياضي 

 (حضوري)

 نظرية قياس

 (حضوري)

 1اسس رياضيات  9-19 االحد 1

 (حضوري)

احتمالية متغيرات 

 عشوائية

 (حضوري) 

 1امثلية عددية 

 (حضوري)
 1تبولوجي

 (حضوري)

 لغة عربية 9-12 االثنين 7

 لكتروني(ا)  

 1لغة انكليزية
 لكتروني(ا)

 نمذجة رياضيه
 لكتروني(ا)  

 

 2اسس رياضيات  9-11 الثالثاء 8

 (حضوري)

 1تفاضل وتكامل متقدم

 )حضوري(

 2تحليل عددي

 (حضوري)
 2تبولوجي

 (حضوري)

 احصاء 9-11 االربعاء 9
 لكتروني(ا)  

 1لغة انكليزية
 لكتروني(ا)

 1رياضيات مالية

 لكتروني(ا)  

 

 الرياضياتمواضيع في  9-11 الخميس 12

 لكتروني(ا)   
 حلقاتالجبر

 )حضوري(

 مواضيع في الهندسة
 (حضوري)

 1داليتحليل 

 (حضوري)

9-11 االحد 11  تطبيقات حاسوبية 

 لكتروني(ا)   

 مجيات رياضيهابر

 )الكتروني(
 رياضيات ضبابية

 (الكتروني)

 تشفير

 )الكتروني(

  جبر خطي 9-17 االثنين 11

 لكتروني(ا)  

 تفاضلية معادالت
 جزئيه

 )الكتروني(

 عدادالنظرية ا
 لكتروني(ا)  

 

 حرية وديمقراطية 9-18 الثالثاء 11

 )لكتروني(

 مبادئ االدارة
 )لكتروني(

 بحوث العمليات

 لكتروني(ا)  

 

 برمجة 9-19 االربعاء 11

 )لكتروني(

 العلمي بحثالمنهج 
 )لكتروني(

 فيزياء طبية

 لكتروني(ا)  

 

 جامعة تكريت

 قسم الرياضيات /كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

   



 

 

 مالحظات//

 صباحاً . 9022يبدأ االمتحان الساعة  -1

وكذلك الحال عند الدخول للقاعة االمتحانية  صباحا ً 8012عند الساعة  االلكتروني يمتحانلدخول الى الصف اإللالتهيؤ يجب  -1

 .)الحضوري(

 االنتباه الى وقت الدخول الى االمتحان االلكتروني ونهايته. -1

 . ( المرسلGoogle meet)الدخول على رابط الـ يتم و  (classroomيجري االمتحان عن طريق المنصة االلكترونية )  -1

االسم الثالثي للطالب باللغة العربية مع إضافة  الدخول الى االمتحان االلكتروني عن طريق البريد الكتروني الجامعي ويتم  فيه تحديد -1

 البريد االلكتروني .صورة شخصية حديثة على واجهة 

 اثناء تأدية االمتحان. للطلبة ارتداء الزي الرسمي يجب -1

 .اثناء اداء االمتحان االلكتروني عندما يطلب ذلكا(الكاميرالة التصوير ) يجب التهيؤ لفتح -7

 .عدم السماح الي طالب بالدخول الى القاعات مالم يبرز كارت اللقاح او فحص كوفيد سالب اسبوعيا -8

 

 نبيل عزالدين عارفأ.م.د. 

 قسمالرئيس 


