
 وسارة امجعنيم امعايل وامبحث امعنمي
 / مزكش امحاضبة االمكرتونية جامعة كزكوك

  2023-2022/ امذراضات االومية / امعاو امذرايس  االولامكورص جذول امجحانات 
 امعنوو كنية 

 امجيوموجيا امجطبيلية امزياضيات امفيشياء امكيمياء عنوو امحياة املزحنة امجاريخ اميوو

 17/1/2023 امثالثاء
      االوىل
    كيمياء فيشياوية  امثانية
 Igneous Petrology 1امجحنيه امزيايض  امبرصيات امهنذضية  احياء مجهزية ثزبة امثامثة
    كيمياء حياثية  امزابعة

 18/1/2023 االربعاء
      االوىل
 Geomorphology 2امجرب امخطي   ذوائزوام كهزبائيةام لياضاتام   1كيمياء حياثية  امثانية
    كيمياء حياثية  امثامثة
 Petroleum Exploration نظزية امحلول Iامكهزومغناطيطية امنظزية   بكرتيا مزضية امزابعة

 19/1/2023 امخميظ
      االوىل
    IIحاضبات   امثانية
 I Structural Geology 1االحصاء امزيايض Vامزياضيات    عنم اموراثة امثامثة
    IIIاخجياري  امزابعة

 22/1/2023 االحذ
      االوىل
  Macro Paleontology 1امجفاضه وامجكامه املجلذو  Iامفيشياء امحذيثة   1احياء مجهزية  امثانية
    كيمياء عضوية  امثامثة
 Ore Geology امجحنيه امذايل  Iامفيشياء امنووية   ذيذانعنم ام امزابعة

 23/1/2023 االثنني
      االوىل
    العضويةكيمياء   امثانية
 Petroleum Geology 1نظزية امبيانات   Iفيشياء امنيشر   املناعة امثامثة
    كيمياء امكم  امزابعة

 24/1/2023 امثالثاء
      االوىل
 I  Mathlab 1 Mineral Chemistryامرثمو داينمك   امعامة امحرشات امثانية
    Iاخجياري   امثامثة
  Geochemical Exploration فنطفة وثاريخ امزياضيات  امفيشياء امزياضية  عنم االجنة )نظزي( امزابعة

 25/1/2023 االربعاء
      االوىل
    IIIرياضيات   امثانية
 Geophysics 1 1امجحنيه امعذدي  االمكرتونيات امجامثنية    عنم امذو امثامثة
    ثشخيص عضوي  امزابعة



 وسارة امجعنيم امعايل وامبحث امعنمي
 / مزكش امحاضبة االمكرتونية جامعة كزكوك

  2023-2022/ امذراضات االومية / امعاو امذرايس  االولامكورص جذول امجحانات 

 امعنوو كنية 

 26/1/2023 امخميظ
      االوىل
 Water Resource ثحويالت رياضية IIIامزياضيات   ثرشيح نبات امثانية
    كيمياء صناعية  امثامثة
 Mining Geology 1 ثوبوموجيا فيشياء امبالسما  فطزياتعنم ام امزابعة

 29/1/2023 االحذ
      االوىل
    ثحنينيةكيمياء   امثانية
 Geochemistry 1 نظزية امشمز  Iم ميكانيك امك  انطجة امثامثة
    ثحنيه ايل  امزابعة

 30/1/2023 االثنني
      االوىل
 Sedimentology 1عجيادية ال جفاضنية اامعادالت امل Iامليكانيك امجحنييل   فلزياتال ما امثانية
    كيمياء فيشياوية  امثامثة
 Hydro Geochemistry 1امجحنيه امعلذي   Iفيشياء امحامة امصنبة   احياء مجهزية غذائية امزابعة

 31/1/2023 امثالثاء
      االوىل
      امثانية
 Geology of Iraq 1املعادالت امجفاضنية امجشئية عنم املواد  امبيئةعنم  امثامثة
      امزابعة

 1/2/2023 االربعاء
      االوىل
 Stratigraphy االحصاء IIIحاضبات   مجاميع نباثية امثانية
    كيمياء العضوية  امثامثة
 Remote Sensing طزق امبحث امخاليا امشمطية  باينوجي جشيئي امزابعة

 2/2/2023 امخميظ
      االوىل
    كيمياء عضوية  امثانية
 I   Geotechniqueامجحنيه امعذدي    امثامثة
    صناعات نفطية  امزابعة

 schotmail@uokirkuk.edu.iq         امربيذ االمكرتوين امطاخن
   07725765031,  07704233800         أركاو امهواثف   / غزفة املجابعة املزكشية

 مالحظة: يف حال وجود عطنة يجأجه االمجحان اىل مابعذ اخز امجحان


