جامعة طيبه
الرياضيات –
قسم قسم
 1438هـ
الدراسياألول
الدراسي
للفصل
النهائي
االختبارات
جامعة طي
الرياضيات –
 1437/ /1437هـ
األول 1436
للفصل
النهائي
االختبارات
جدول جدول
األسبوع األول
10:30 - 8:30
( الفترة األولي )

اليوم والتاريخ
الرقم والرمز

اسم المقرر

(الجدول النهائى)

1:00. - 11:00
( الفترة الثانية )
الرقم والرمز

اسم المقرر

الخميس
 1438/4/14هـ

األحد
 1438/4/17هـ

االثنين
 1438/4/18هـ

الثالثاء
 1438/4/19هـ

األربعاء
 1438/4/20هـ

الخميس
 1438/4/21هـ

MATH341+345+242
AMAT372

جبر خطي ()2
ديناميكا تحليلية

MATH 231
STAT 351
MATH381
MATH 243-241

برمجيات رياضية
تحليل انحدار
هندسة مجسمة
جبر خطي ()1

MATH 314

تحليل مركب

MATH 451
STAT 372

توبولوجي
عمليات تصادفيه

MATH 312
MATH311

تحليل حقيقي ()2
تحليل حقيقي 1

STAT 101

مقدمة في اإلحصاء

3:30 –1:30
( الفترة الثالثة )
الرقم والرمز

اسم المقرر

MATH 241

المنطق ونظرية المجموعات
المجموعات

STAT 304

إحصاء رياضي

MATH 142

جبر عام

MATH487

مقدمة في الرياضيات المالية

MATH 462

هندسة تفاضلية

MATH 439-331

برمجة خطية
نظرية الصالحية
مقدمة في العمليات العشوائية

MATH 421
MATH425

معادالت تفاضلية جزئية
نظم دينامكية

MATH 351484403
STAT
AMAT371

نظرية الرسومات
تحليل متعدد
ديناميكا الجسم المتماسك

STAT 443
MATH485

ENV101

مقدمة في علوم البيئة

PHYS101
SCI101

فيزياء عامة
االجهزة وسالمة المختبرات

AST201

منهجيات واخالقيات العلوم

AMAT432
AST101

[السنة]

رياضيات مالية ()2
مقدمة في علم الفلك

MATH -347
STAT 211

نظرية أعداد
نظرية احتماالت ()1
االحتماالت

MATH 483

رياضيات حاسوبية

جامعة طيبه
الرياضيات –
قسم قسم
 1438هـ
الدراسياألول
الدراسي
للفصل
النهائي
االختبارات
جامعة طي
الرياضيات –
 1437/ /1437هـ
األول 1436
للفصل
النهائي
االختبارات
جدول جدول

[السنة]

األسبوع الثاني (الجدول النهائى)
10:30 - 8:30
( الفترة األولي )

اليوم والتاريخ

1:00. - 11:00
( الفترة الثانية )

الرقم والرمز
MATH 313-202
AMAT332

اسم المقرر
تفاضل و تكامل ()3
صناعة قرار مالي2

MATH 437-332
MATH385

تحليل عددي ()2
الرياضيات المتقطعة

GEOL101
BIOL101
CHEM101

MATH 421-321

معادالت تفاضلية ()2

MATH 222+320

معادالت تفاضلية ()1

الثالثاء
 1438/4/26هـ

STAT 407

تنقيب بيانات

AMAT 272

ديناميكا الجسيم

األربعاء
 1438/4/27هـ

MATH 342
MATH 242
AMAT 471
STAT 451

جبر تجريدي ()2
جبر تجريدي ()1
ميكانيكا سماوية
تصميم وتحليل تجارب

MATH 481

الرياضيات التطبيقية

األحد
1438/4/24
هـ

االثنين
 1438/4/25هـ

الخميس
 1438/4/28هـ

الرقم والرمز
MATH 203-101
MATH 204-102
MATH201

3:30 –1:30
( الفترة الثالثة )

اسم المقرر
تفاضل و تكامل ()1
تفاضل و تكامل ()2
تفاضل وتكامل

الرقم والرمز
MATH 461
STAT 475
AMAT431

اسم المقرر
حساب متجهات
نظرية صفوف االنتظار
رياضيات مالية1

جيولوجيا عامة1

STAT 212
ASTAT212

نظرية احتماالت ()2
االحتماالت
نظرية
احتماالت تطبيقية

MATH 261

هندسة تحليلية مستوية

MATH -361

الهندسة التحليلية

STAT 444
MATH482

تحليل بقاء
دوال خاصة

MATH 412
ASTA 204

تحليل دالي
حسابات احصائية

STAT 476
MATH232

إحصاءات ترتيبية
تحليل عددي ()1

احياء عامة
كيمياء عامة

مقدمة في النانو

جامعة طيبه
الرياضيات –
قسم قسم
 1438هـ
الدراسياألول
الدراسي
للفصل
النهائي
االختبارات
جامعة طي
الرياضيات –
 1437/ /1437هـ
األول 1436
للفصل
النهائي
االختبارات
جدول جدول

[السنة]

