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8:30
(2)اسس الرياضيات

دينا سلطان. م

(2)حسبان التفاضل والتكامل

هبة فوزي. د

(2)الجبر الخطي 

هبة عبدهللا ابراهيم. د

برمجة خطية

عالء حسين. د

(2)التحليل العددي 

داليا خالد. د

(1)الحلقات 

االء عباس. د

النمذجة الرياضية

رائد كامل. د

ميكانيك المتصالت

سعد محمد علي. د

10:30
(2)حسبان التفاضل والتكامل

سندس بدر. د

(2)اسس الرياضيات

لقاء جميل. م

(2)االحصاء واالحتمالية 

لقاء زكي. د

(2)الجبر الخطي 

حسن فاضل. د

(2)التحليل الرياضي 

نهاد سالم. د

(2)التحليل العددي 

سيماء عبدالستار. د

2التبولوجيا 

ساهرة محمود. د

النمذجة الرياضية

هدى عبدالستار. د

 12:30
برمجة خطية

عراق طارق. د

(2)االحصاء واالحتمالية 

لقاء زكي. د

(2)االحصاء الرياضي 

تسنيم حسن. د
نظرية الفوضى

شيرين رسول.د

8:30
الرياضيات المالية

محمد عالء.د

(2)حاسب 

رفل علي. د

نظرية الفوضى

ازهار عباس. د

نظرية الفوضى

شيرين رسول.د

التحليل الدالي 

ايمان حسن. د

2التبولوجيا 

عفراء راضي. د

10:30
حرية وديمقراطية

مهند احمد. د

الرياضيات المالية

محمد عالء.د

(2)االحصاء الرياضي 

تسنيم حسن. د
(2)التحليل الرياضي 

رنا عدنان. د

 (2)التحليل العقدي 

قاسم عبد الجميد. د

التحليل الدالي 

زينة زكي. د

12:30
(2)حاسب 

رفل علي. د

(1)الحلقات 

بهار حمد. د

زمر حسابية

علي عبد. د

2:30
حرية وديمقراطية

مهند احمد. د

زمر حسابية

علي عبد. د

(2)االحصاء الرياضي 

صادق ناجي.  د

8:30
برمجة خطية

عراق طارق. د

نظرية البيان

لقاء جميل. م

(1)الحلقات 

بهار حمد. د

(2)التحليل العددي 

سيماء عبدالستار. د

ميكانيك المتصالت

سندس بدر. د

النمذجة الرياضية

هدى عبدالستار. د

10:30
نظرية البيان

ايمان علي. د

حلول معادالت تفاضلية

هدى عبدالستار. د

(2)التحليل الرياضي 

نهاد سالم. د

(2)االحصاء الرياضي 

صادق ناجي. د

النمذجة الرياضية

رائد كامل. د

ميكانيك المتصالت

سعد محمد علي. د

12:30
حلول معادالت تفاضلية

محمد صباح. د

برمجة خطية

عالء حسين. د

(2)التحليل العددي 

داليا خالد.د

(1)الحلقات 

االء عباس. د

2:30
نظرية الفوضى

ازهار عباس. د

(2)التحليل الرياضي 

رنا عدنان. د

8:30
اللغة العربية 

االء صباح. م.م

الرياضيات المالية

محمد عالء.د

نظرية البيان

ايمان علي. د

(2)الجبر الخطي 

حسن فاضل. د

التحليل الدالي 

ايمان حسن. د

2التبولوجيا 

عفراء راضي. د

10:30
الرياضيات المالية

محمد عالء.د

اللغة العربية 

االء صباح. م.م

(2)الجبر الخطي 

هبة عبدهللا ابراهيم. د

حلول معادالت تفاضلية

هدى عبدالستار. د

2التبولوجيا 

ساهرة محمود. د

 (2)التحليل العقدي 

هبة فوزي. د

12:30
(2)اسس الرياضيات

دينا سلطان. م

8:30
(2)حسبان التفاضل والتكامل

سندس بدر. د

(2)اسس الرياضيات

لقاء جميل. م

حلول معادالت تفاضلية

محمد صباح. د

(4)حاسب 

زينب رائد. د
 (2)التحليل العقدي 

قاسم عبد الجميد. د

 (2)التحليل العقدي 

هبة فوزي. د

10:30
2الرياضيات الفيزيائية 

عالء حسين. د

(2)حسبان التفاضل والتكامل

هبة فوزي. د

(4)حاسب 

زينب رائد. د
(2)االحصاء واالحتمالية 

لقاء زكي. د

ميكانيك المتصالت

سندس بدر. د

التحليل الدالي 

زينة زكي. د

12:30
2الرياضيات الفيزيائية 

عالء حسين. د

(2)االحصاء واالحتمالية 

لقاء زكي. د

نظرية البيان

لقاء جميل. م

الخميس

2021-2020الفصل الثاني للعام الدراسي / (الكترونياً)جدول قسم الرياضيات للدراسة الصباحية 

االثنين

الثالثاء

االربعاء

االحد


