
 جدول المواد الحضورية للمرحلة الثانية في قسم الرياضيات للدراستين الص اب حية والمسائية للعام الدراسي 2022/2021

    

  اليوم
ا  ثا  ا ثا   أ ص ا ثا   ب ص ا ثا   ج ص   ثا مسا   د ص

الوقت + 
  القاعة

المادة + 
  االستاذ

الوقت + 
  القاعة

المادة + 
  االستاذ

الوقت + 
  القاعة

المادة + 
  االستاذ

الوقت + 
  القاعة

المادة + 
  االستاذ

الوقت + 
  القاعة

المادة + 
  االستاذ

  

  االحد

8:30-10   
  2ق 

   10-8:30  / د. مي ادالتمع
  6ق 

   /التفاضل المتقدم 
  مهند د.

    8:30-10   
  8ق 

 /نظرية الزمر
  ست رنا نوري

12-1:30  
  2ق 

 /نظرية الزمر
  ست رنا نوري

10-11:30  
  2ق 

 /نظرية الزمر
  ست رنا نوري

10-11:30  
  8ق 

  11-10  / د. مي معادالت
  4ق 

نظرية الزمر/ 
  د. فاطمة

10-11:30  
  6ق 

   /تقدم التفاضل الم
  مهند د.

مختبر حاسبات/   2:30-1:30
  د.رنا + ست ايمان

11:30-1  
  8ق 

   /التفاضل المتقدم 
  مهندد. 

    11:30-1  
  6ق 

 /مختبر حاسبات  1-12  / د. مي معادالت
  د.رنا + ست ايمان

2:30-4  
  2ق 

  / د. مي معادالت

        1-2  
  8 ق

   /التفاضل المتقدم 
  مهند د.

1-2:30  
  6 ق

      مي/ د.  معادالت

  

  االثنني

9-10   
2ق   

  /نظرية الزمر
  د. يوسف

مختبر حاسبات/ ست   9-10
 +ست ضحى +ايمان

  ست مروة

8:30-10   
  8ق 

/ ست  معادالت
  اسماء

9-10   
  6ق 

   /التفاضل المتقدم 
  مهند د.

12-1  
  2ق 

  /نظرية الزمر
  د. يوسف

10-11:30  
2ق   

   /التفاضل المتقدم 
  مهندد. 

10-11:30  
  6ق 

  /نظرية الزمر
  د. يوسف

مختبر حاسبات/ ست   10-11
 +ست ضحى +ايمان

  ست مروة

10-11:30  
  8ق 

/ ست  معادالت
  اسماء

1-3  
  2ق 

   /التفاضل المتقدم 
  ست ضحى

11:30-30:12 مختبر حاسبات/ ست  
+ ست ضحى +ايمان

  ست مروة

11:30-1  
  6ق 

/ ست  معادالت
  اسماء

11:30-1  
  8ق 

   /التفاضل المتقدم 
  سعاد د.

         

    1-2  
  6 ق

   /دم التفاضل المتق
  سعاد د.

            

  

  الثالثاء

    9-10   
  9ق 

 /نظرية الزمر
  ست رنا نوري

8:30-10   
  2ق 

   /التفاضل المتقدم 
  سعاد د.

    12-1:30  
  2ق 

/ ست  معادالت
  اسماء

10-11:30  
  2 ق

/ ست  معادالت
  اسماء

    10-11:30  
  10 ق

 /نظرية الزمر
  ست رنا نوري

10-11:30  
  9ق 

   /التفاضل المتقدم 
  سعاد د.

1:30-3:30  
  2ق 

   /التفاضل المتقدم 
  ضحى ست 

    11:30-1  
  9 ق

   /التفاضل المتقدم 
  سعاد د.

    11:30-12:30  
  10ق

 /نظرية الزمر
  ست رنا نوري

    

1-2  
  9 ق

   /التفاضل المتقدم 
  سعاد د.

                

 



 جدول المواد االلكترونية للمرحلة الثانية في قسم الرياضيات للدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2022/2021 

  اليوم
ا  ثا  ا ثا   أ ص ا ثا   ب ص ا ثا   ج ص   ثا مسا   د ص
المادة +   الوقت 

  االستاذ
المادة +   الوقت 

  االستاذ
المادة +   الوقت

  االستاذ
المادة +   الوقت

  االستاذ
المادة +   الوقت 

  االستاذ

  

  االربعاء

اللغة اإلنكليزية   8:30-9:30
 د. شيماء /

إلنكليزية اللغة ا  10:30- 9:30
  د. شيماء /

/ ست  هندسة  8:30-9:30
  سوسن

/ ست  حاسبات  8:30-9:30
  احمد  ايمان

اللغة اإلنكليزية /   12:30-1:30
  د. شيماء

/  هندسة  11- 9:30
  د.ميساء

/ د.  هندسة  12:30- 11
  ميساء

حاسبات / ست   10:30- 9:30
  احمد  ايمان

إدارة تربوية   11- 9:30
  ست دعاء /

د. /  هندسة  1:30-2:30
  ميساء

إدارة تربوية   12:30- 11
  ست دعاء /

/  منهج بحث  1-2:30
  ست اريج

اللغة اإلنكليزية   10:30-11:30
  د. شيماء /

اللغة اإلنكليزية   11:30-12:30
  د. شيماء /

/  منهج بحث  4- 2:30
  ست اريج

/  منهج بحث  1- 11:30        
  ست اريج

/ ست  هندسة  12:30-1:30
  سوسن

تربوية / إدارة   4-5:30
  ست دعاء

  

  خلميسا

/ ست  هندسة  8:30-9:30
  سوسن

ست /  حاسبات  8:30-9:30
  فرح

/  علم نفس  9-10:30
  ست الق

/  منهج بحث  9-10:30
  ست اريج

/ ست  هندسة  1:30- 12
  سوسن

/ ست  حاسبات  10:30- 9:30
  فرح

/ ست  هندسة  10:30- 9:30
  سوسن

إدارة تربوية   12- 10:30
  أستاذ عمر /

/ د.  سةهند  12- 10:30
  ميساء

حاسبات / ست   1:30-2:30
  احمد  ايمان

/  منهج بحث  12- 10:30
  ست اريج

/  علم نفس  12- 10:30
  ست الق

د.  هندسة /  1:30- 12
  ميساء

/  علم نفس  1:30- 12
  ست الق

/  علم نفس  3-4:30
  ست الق

/  علم نفس  3- 1:30
  ست الق

إدارة تربوية   1:30- 12
  أستاذ عمر /

            

 







 
 2022-2021جدول قسم الرٌاضٌات للعام الدراسً

 الرابعةللدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة / المرحلة 
 

 اليوم
 المسائً دصباحً / شعبة  صباحً / شعبة ج صباحً / شعبة ب صباحً / شعبة  أ

 استاذ المادة المادة الوقت استاذ المادة المادة الوقت استاذ المادة المادة الوقت استاذ المادة المادة الوقت استاذ المادة المادة الوقت

 االحد

 الكترونً

 ---------- ---------- 1- 12 د. زٌنة تحلٌل دالً 10-0330 د. نادٌة تطبٌقٌة 10-0330 د. هٌام قٌاس وتقوٌم 10-0330 د. صباح تحلٌل دالً 0330-10

 د. نادٌة تطبٌقٌة 2330-1 د. نادٌة تطبٌقٌة 11330-10 د. هٌام قٌاس وتقوٌم 11330-10 د. زٌنة  تحلٌل دالً 11330-10 د. لمى تطبٌقٌة  10-11330

 د. هٌام قٌاس وتقوٌم 4-2330 ---------- ---------- 1-11330 د. زٌنة  تحلٌل دالً 1-11330 د. لمى تطبٌقٌة  1-11330 د. هٌام قٌاس وتقوٌم 11330-1

 د. صباح تحلٌل دالً  5330 -4 د. هٌام قٌاس وتقوٌم 1-2330 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

 االثنٌن

 الكترونً

 د. محمد تطبٌقٌة 1330-12 د. محمد تطبٌقٌة 10-0330 د.صباح تحلٌل دالً 10-0330 د.صبا تحلٌل دالً  10-0330 د. وفاء اللغة االنكلٌزٌة 0330-0330

 د.وفاء اللغة االنكلٌزٌة 2330-1330 د. صباح تحلٌل دالً 11330-10 د. محمد تطبٌقٌة 11330-10 د.وفاء اللغة االنكلٌزٌة 11-10 د. نادٌة تطبٌقٌة 0330-11

 د. صبا تحلٌل دالً 4-2330 ---------- ---------- 12330-11330 د.وفاء اللغة االنكلٌزٌة 12330-11330 د. نادٌة تطبٌقٌة 12330-11 د. صبا تحلٌل دالً 11-12330

 ---------- ---------- ---------- د.وفاء اللغة االنكلٌزٌة 12330-1330 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

 الثالثاء

 حضوري

 10-0330 رشاد.  4تبولوجً ق 0330-10
احصاء رٌاضً 

 5ق
 10-0330 أ.م االء

تحلٌل عقدي 
 1ق

 10330-0330 د. بثٌنة 
تربٌة عملٌة 

 3ق
 1330- 12 د. الهام

تحلٌل عقدي 
 3ق

 شٌماءد. 

10-11330 
احصاء رٌاضً 

 5ق
 11330-10 أ.م االء

تحلٌل عقدي 
 4ق

 12-10330 ---------- --------- 11-10 د. بثٌنة 
تحلٌل عقدي 

 3ق
 3330-1330 د. شٌماء

تربٌة عملٌة 
 3ق

 د. الهام

 1-11 رشاد.  5تبولوجً ق 1-11330 د. بثٌنة 4تحلٌل عقدي ق 11330-1
تربٌة عملٌة 

 1ق
 ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- د. الهام

 االربعاء

 حضوري

 د. رشا 1تبولوجً ق 1330- 12 احمدد.  5تبولوجً ق 10-0330 ---------- ---------- 10-0330 رشاد.  1تبولوجً ق 10-0330 د. شٌماء 3تحلٌل عقدي ق 0330-10

 11330-10 رشاد.  3تبولوجً ق 10-11330
تحلٌل عقدي 

 1ق
 11330-10 احمدد.  4تبولوجً ق 11330-10 د. شٌماء

احصاء رٌاضً 
 5ق

 3-1330 علًد. 
احصاء رٌاضً 

 1ق
 أ.م االء

11330-1 ---------- --------- 11330-1 ---------- ---------- 11330-1 
احصاء رٌاضً 

 4ق
 1-11330 أ.م االء

تحلٌل عقدي  
 5ق

 4330-3 د. شٌماء
تحلٌل عقدي 

 1ق
 د. شٌماء

--------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- 1-2330 
تحلٌل عقدي 

 4ق
 --------- ---------- --------- ---------- --------- ---------- د. شٌماء

 الخمٌس

 حضوري

0330-
10330 

 10-0330 د. حسن 1تربٌة عملٌة ق
احصاء رٌاضً 

 3ق
 10-0330  بٌداءد. 

 احصاء رٌاضً

 4ق
 10-0330 د. علً

 تبولوجً

 5ق
 1330- 12 احمدد 

احصاء رٌاضً 
 5ق

 د. بٌداء

10330-12 
 احصاء رٌاضً

 1ق
 12-10 علًد. 

تربٌة عملٌة 
 3ق

 11330-10 د. حسن
 تبولوجً

 4ق
 11330-10 احمدد 

احصاء رٌاضً 
 5ق

 استاذ مصطفى 5تبولوجً ق 3-1330 د. بٌداء

---------- --------- ---------- --------- ---------- --------- --------- ---------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- 
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