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  2222/2222 (االولى المرحلة) االول الدراسي للفصل النهائية االمتحانات جدول / االساسية التربية كلية/ المثنى جامعة

 Mu.Bas 101 Mu.Bas 102 Mu.Bas103 Mu.Bas 104 Mu.Bas 105 Mu.Bas 106 اىُىً واىزبرَخ

 االدذ
26\2\2023  

 أ.ً.د دطُِْ جَهىر
 ً ضهبد جُبد ٍطرود

 بئر صنجبُــــــأ.ً.د ث
 أ.ً.د هذي ردٌُ هبشٌ

 أ.ً.د مىثر عجذ اىصبدت
 ً.د صبدت عجذ اىخضر

 أ.ً.د عجبش صبدق
 ً.ً اَالف ىطُف

 أ.د ردٌُ عيٍ صُبح
 بُ فبضوــــً.د جْ

 أ.د رَبض ردٌُ
 ً.ً رجبرك ضالً

 االثُِْ
22\2\2023  

 اىثالثبء
22\2\2023  

 أ.د اثراهٌُ مبظٌ 
 ً.ً  فردوش ّعٌُ

 أ.ً.د ىؤٌ مرٌَ
 ً.ً ىُْب ّشأد

 أ.ً عجبش عجُذ
 ً.د جْبُ فبضو

 أ.ً.د ضعذ اثراهٌُ
 ً ضهبد جُبد ٍطرود

 أ.د ىؤٌ خسعو ججر
 ً.ً رقُخ ّبجخ

 أ.ً.د ورود ضعذوُ 
 ذ عذهـــــــً.د دَ

 االرثعبء
1\3\2023   

 اىخَُص
2\3\2023  

 بُ ٍطرـــــــــأ.د عذّ
 أ.ً.د مىثر عجذ اىصبدت

 أ.ً.د ٍذَذ وادٌ
 ً.د ىقبء عجذ اىسهرح

 أ.ً.د ورود ضعذوُ 
 أ.ً.د ٍررضً ٍذَذ

 أ.ً.د ضُرَِ دطُِ
 أ.ً.د اضبٍخ دطُِ

 أ.ً.د اثهر هبدٌ
 ذ عذهـــً.د دَ

 أ.د اثراهٌُ مبظٌ 
 ً.ً  فردوش ّعٌُ

 2023\3\3اىجَعخ 

 اىطجذ
4\3\2023  

 االدذ 
5\3\2023  

 أ.ً.د ثبئر صنجبُ
 ً.د جْبُ فبضو

 أ.ً.د دطُِْ جَهىر
 ً.د صبدت عجذ اىخضر

 أ.ً.د ٍذَذ وادٌ
 ً.ً اَالف ىطُف

 أ.ً.د عجبش صبدق
 ً ضهبد جُبد ٍطرود

 أ.د ردٌُ عيٍ صُبح
 أ.ً.د هذي ردٌُ هبشٌ

 أ.ً.د ضُرَِ دطُِ
 خ ّبجخــــــً.ً رقُ

 االثُِْ 
6\3\2023  

 اىثالثبء
2\3\2023  

 أ.د ىؤٌ خسعو ججر
 ً.ً اَالف ىطُف

 أ.ً.د هذي ردٌُ هبشٌ
 بش عجُذـــــــأ.ً عج

 أ.ً ٍبجذ عجذ اىسهرح
 ذ عذهـــــــً.د دَ

 أ.ً.د ضعذ اثراهٌُ
 ً.ً  فردوش ّعٌُ

 أ.د رَبض ردٌُ
 أ.ً.د ورود ضعذوُ 

 أ.ً.د ىؤٌ مرٌَ
 ً.ً رجبرك ضالً

 االرثعبء
2\3\2023   

 اىخَُص
9\3\2023  

 بُ ٍطرـــــأ.د عذّ
 ً.د ىقبء عجذ اىسهرح

 أ.ً.د ضُرَِ دطُِ
 ً.ادَذ عجذ اىرزاق

أ.ً.د  .ً.د ٍررضً ٍذَذأ

 ضعذ اثراهٌُ

 أ.ً.د اثهر هبدٌ
 أ.ً.د اضبٍخ دطُِ

 أ.ً.د ٍذَذ وادٌ
 ً.ً رقُخ ّبجخ

أ.ً.د  أ.ً.د ثبئر صنجبُ

 مىثر عجذ اىصبدت

  2023\3\10لجمعةا

 اىطجذ 
11\3\2023  

  

 أ.د اثراهٌُ مبظٌ 
 أ.ً.د اضبٍخ دطُِ

 أ.ً.د دطُِْ جَهىر 

 أ.د رَبض ردٌُ
 ً.د صبدت عجذ اىخضر
 ً.د ىقبء عجذ اىسهرح

 أ.ً.د ىؤٌ مرٌَ
 أ.ً.د اثهر هبدٌ

 ً.ادَذ عجذ اىرزاق

 أ.د عذّبُ ٍطر
 أ.ً.د ٍررضً ٍذَذ

 أ.ً عجبش عجُذ

 أ.د ردٌُ عيٍ صُبح
 أ.ً.د عجبش صبدق
 ً. دطُِ عجذ اىنرٌَ

 أ.د ىؤٌ خسعو ججر
 ً. زَْت جبضٌ خضُر 

 برك ضالًـــــً.ً رج

 

 ظهراً   03:21تبدأ االمتحانات الساعة 
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 ةــــــــــات مهمـــــــــــمالحظ
 
 

 . قجو رثع ضبعخ ٍِ ثذء االٍزذبُ ٍِ اىيجْخ االٍزذبُّخ األضئيخ واىذفبرر االٍزذبُّخ إضزالً .1

 مزبثخ اىزقرَر اىُىٍٍ عِ ضُر االٍزذبُ داخو اىقبعخ . .2

 رطجُو دضىر وغُبة اىطيجخ داخو اىقبعخ . .3

 ثذخىه اىطيجخ ثعذ رىزَع االضئيخ . الَطَخ .4

 ثبىسٌ اىَىدذ أو عذً جيت اىهىَخ . عذً اىطَبح ىيطبىت ثأداء االٍزذبُ فٍ دبىخ عذً إىزساٍه .5

 .ٍطبثقخ دفزر اىطبىت ٍع هىَزه عْذ اضزالً اىذفزر االٍزذبٍّ .6

 ىيَراقجُِ ثبىخروج او اىجيىش داخو اىقبعخ. الَطَخ .7

 َذبفع عيً هذوء اىقبعخ وٍْع االدبدَث اىجبّجُخ. .8

 .رىلورذقُق  بعٍ واىَبدح اىذراضُخ وثبقٍ اىجُبّبد عيً اىذفزر االٍزذبٍّنزبثخ االضٌ اىرثثاىزأمُذ عيً اىطيجخ  .9

 


