
الوقتاليوم
Aالثاني 

M5

Bالثاني 

M3

Aالثالث 

M6

Bالثالث 

M4

 Aالرابع 

M1

Bالرابع 

M2

8:30

10:30
(الكتروني)نظرية الفوضى 

ازهار عباس. د

(الكتروني)نظرية الفوضى 

رحاب نوري. م

8:30
(2)احصاء واحتمالية 

صادق ناجي. د

حلول معادالت تفاضلية

احمد مولود. د

(2)احصاء رياضي 

تسنيم حسن. د

(2)تحليل رياضي 

ايمان علي. د

(2)التبولوجيا 

بهار حمد.د

 (2)التحليل العقدي 

عبد الرحمن حميد. د

10:30
4حاسب 

عامر. د

(2)احصاء واحتمالية 

رنا عدنان. د

(2)تحليل رياضي 

نهاد سالم. د

(2)احصاء رياضي 

صادق ناجي. د

التحليل الدالي 

ايمان حسن. د

التحليل الدالي 

زينة زكي. د

 12:30
2جبر خطي

هبة عبدهللا ابراهيم. د

4حاسب 

عامر. د

2تحليل عددي

داليا خالد. د

2 تحليل عددي

محمد عالء. د

8:30
2جبر خطي

هبة عبدهللا ابراهيم. د

(2)احصاء واحتمالية 

رنا عدنان. د

1حلقات

االء عباس. د

(2)تحليل رياضي 

ايمان علي. د

النمذجة الرياضية

رائد كامل. د

النمذجة الرياضية

هدى عبد الستار. د

10:30
حلول معادالت تفاضلية

سعد محمد علي. د

2جبر خطي

هبة عبدهللا احمد. د
(2)تحليل عددي . م

1حلقات

االء عباس. د

التحليل الدالي 

ايمان حسن. د

التحليل الدالي 

زينة زكي. د

(2)تحليل عددي . م12:30
(2)التحليل  العقدي 

قاسم عبد الحميد. د

(2)   التبولوجيا 

عفراء راضي.د

4م حاسب 8:30
2جبر خطي

هبة عبدهللا احمد. د

(2)احصاء رياضي 

تسنيم حسن. د

(2)احصاء رياضي 

صادق ناجي. د

10:30
حلول معادالت تفاضلية

سعد محمد علي. د
4م حاسب 

2تحليل عددي

داليا خالد. د

2 تحليل عددي

محمد عالء. د

(الكتروني)ميكانيك المتصالت

لقاء زكي. د

(الكتروني)ميكانيك المتصالت

سندس بدر. د

12:30
(2)احصاء واحتمالية 

صادق ناجي. د

حلول معادالت تفاضلية

لقاء جميل. د

8:30االربعاء
(الكتروني)برمجة خطية

عراق طارق. د

(2)تحليل رياضي 

نهاد سالم. د

1حلقات

االء عباس. د

النمذجة الرياضية

رائد كامل. د

(2)     التبولوجيا 

عفراء راضي.د

10:30
(الكتروني)نظرية البيان

محمد صباح. د

(الكتروني)برمجة خطية

عالء حسين. د

1حلقات

االء عباس. د
زمر حسابية. م

(2)التبولوجيا 

بهار حمدا.د

النمذجة الرياضية

هدى عبد الستار. د

12:30
(الكتروني)نظرية البيان

اساور دريد. د
زمر حسابية. م

(2)التحليل  العقدي 

قاسم عبد الحميد. د

 (2)لتحليل العقدي 

عبد الرحمن حميد. د

8:30
(الكتروني)نظرية البيان

محمد صباح. د

(الكتروني)برمجة خطية

عالء حسين. د

(الكتروني)نظرية الفوضى 

ازهار عباس. د

(الكترونيزمر حسابية 

علي عبد. د

10:30
(الكتروني)برمجة خطية

عراق طارق. د

(الكتروني)نظرية البيان

اساور دريد. د

(الكترونيزمر حسابية 

علي عبد. د

(الكتروني)نظرية الفوضى 

رحاب نوري. م

(الكتروني)ميكانيك المتصالت

لقاء زكي. د

(الكتروني)ميكانيك المتصالت 

سندس بدر. د

الخميس

السبت

2022-2021الفصل الثاني للعام الدراسي / جدول قسم الرياضيات للدراسة الصباحية 

االحد

االثنين

الثالثاء


