كمية العموم/قسم عموم األرض

جدول االمتحانات النظرية النهائية (الفصل االول) لمعام الدراسي 0215/0214
المرحمة األولى

اليوم

التاريخ

االحد

1/02

االثنين

1/01

الثالثاء

1/00

األربعاء

1/02

الخميس

1/02

السبت

1/02

األحد

1/03

االثنين

1/04

الثالثاء

1/05

األربعاء

1/22

Mathematics

المرحمة الثانية

المرحمة الثالثة

Historical Geology
Physical Geology I

المرحمة الرابعة
Geotectonics

Igneous Rocks
Invertebrate paleont. I

Chemistry

Exp.Geochem.& Isotop
Geology of Iraq

Optical Mineralogy
Crystallography

Ore geology
Structural Geology I

Stratigraphy
Human Right

Basin analysis
Field work

Micropaleontology II
Hydrology

Health education
Geophysics I

الخميس

1/21

Arabic Language

Arabic Language

Arabic Language

Arabic Language

السبت

0/0

Computer I

Geomorphology

Sedimentary Petrology

Petroleum geology

يالحظتٌ -1 :بدأ االيخحاٌ انساعت انخاسعت صباحا.
 -2اإلجابت بقهى انجاف حصسا.
 -3انحضىز إنى قاعت االيخحاٌ قبم ( )55دقٍقت يٍ وقج االيخحاٌ.
ًٌُ -4ع إدخال انهاحف انُقال إنى قاعت االيخحاٌ.
 -5فً حانت حصىل أي عطهت زسًٍت خالل فخسة االيخحاَاث فئٌ االيخحاٌ انري ٌصادف فً ذنك انٍىو ٌؤجم إنى انٍىو انري ٌهً آخس ٌىو فً االيخحاٌ نكم يسحهت.

0215/0214 جدول االمتحانات العممية (الفصل االول) لمعام الدراسي

قسم عموم األرض/كمية العموم

المرحمة الرابعة

المرحمة الثالثة

المرحمة الثانية

المرحمة األولى

التاريخ

اليوم

Petroleum geology

Igneous Rocks

Stratigraphy

Crystallography

1/5

األربعاء

Ore geology

Geology of Iraq

Optical Mineralogy

Physical Geology I

1/12

الخميس

Exp.Geochem.&
Isotop

Structural Geology I

Invertebrate paleont.

Computer I

1/12

األحد

Basin analysis

Sedimentary Petrology

Geomorphology

Chemistry

1/12

االثنين

Hydrology

Micropaleontology II

Historical Geology

1/11

الثالثاء

Geotectonics

Geophysics I

1/12

األربعاء

كهٍت انعهىو  /قسى عهىو األزض
جدول االيخحاَاث انُهائٍت نطهبت اندزاساث انعهٍا(انًاجسخٍس) نهفصم األول يٍ انعاو اندزاسً 2059 –2058
االخخصاص
انٍىو

انخازٌخ

األحد

2059/5/53

Advanced Micropaleontology

انثالاثاء

2059/5/55

Computer Programming

Computer Programming

2059/5/20

Ichnology

Geostatistics

2059/5/28

Advanced Stratigraphy

Analytical Geochemistry

األحد

األاثٍٍُ
يالحظاث:

انًخحجساث وانطباقٍت

انجٍىكًٍٍاء

Advanced Mineralogy

ٌ -5بدأ االيخحاٌ انساعت انخاسعت صباحا.
 -2فً حانت حصىل أي عطهت او أي ظسف حخعطم فٍه اندوائس انسسًٍت خالل فخسة االيخحاَاث ،فئٌ االيخحاٌ انري ٌصادف فً ذنك انٍىو ٌؤجم انى ٌىو انثالاثاء
( )2059/5/29وٌبقى انجدول كًا هى عهٍه.
ًٌُ -3ع إدخال انًىباٌالث داخم قاعت االيخحاٌ.
 -4االجابت بانقهى انجاف االشزق أو األسىد "حصسا".
 -5ال ٌجىش يغادزة انقاعت االيخحاٍَت قبم يضً ساعت يٍ بدء االيخحاٌ.

