
 الدراسة : ماجستير/ رياضيات               كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم                                                                                      

 2022- 2021العام الدراسي                                                                                                                                     قسم الرياضيات

  

 جدول الدراسات العليا / ماجستير/ اختصاص رياضيات / الكورس االول 
 2:30-1:30 1:30-12:30 12:30-11:30 11:30-10:30 10:30-9:30 9:30 -8:30 االيام 

 االحد 
 معادالت تفاضلية وتكاملية 

 د. مجيد

 معادالت تفاضلية وتكاملية 

 د. مجيد

 معادالت تفاضلية وتكاملية 

 د. مجيد

 طرائق تدريس الرياضيات

 د. لينا

 طرائق تدريس الرياضيات

 د. لينا
 

 االثنين 
 تحليل دالي

 د. سلوى

 تحليل دالي

 د. سلوى

 تحليل دالي

 د. سلوى

 جبر الموديوالت

 د. حاتم 

 جبر الموديوالت

 د. حاتم 

 جبر الموديوالت

 د. حاتم 

 الثالثاء 
 التحليل العددي 

 د. لمى 

 التحليل العددي 

 د. لمى

 التحليل العددي 

 د.لمى

 لغة انكليزية  

 د. هدى

 لغة انكليزية  

 د. هدى
 

 

 مالحظة : المحاضرات في قاعة الدراسات العليا الخاصة بالماجستير في قسم الرياضيات 
 

 



 راسة : ماجستير / طرائق تدريس الرياضيات كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم                                                                                   الد

 2022- 2021العام الدراسي                                                                                                                                    قسم الرياضيات
  

 جدول الدراسات العليا / ماجستير / اختصاص طرائق تدريس رياضيات / الكورس االول
 2:30-1:30 1:30-12:30 12:30-11:30 11:30-10:30 10:30-9:30 9:30 -8:30 االيام 

 االحد 

طرائق تدريس 

 الرياضيات 

  د. الهام

طرائق تدريس 

 الرياضيات 

 د. الهام

طرائق تدريس 

 الرياضيات 

 د. الهام

 علم النفس التربوي  

 د. ناجي 

 علم النفس التربوي  

 د. ناجي 
 

 االثنين 
 مناهج البحث

 د. باسم 

 مناهج البحث

 د. باسم 

 1رياضيات 

 د. زينة

 1رياضيات 

 د. زينة

االحصاء الوصفي  

 واالستداللي 

 د. احسان  

االحصاء الوصفي  

 واالستداللي 

 د. احسان  

 الثالثاء 
 مناهج دراسية 

 د. لينا

 مناهج دراسية 

 د. لينا

 مناهج دراسية 

 د. لينا

  لغة انكليزية

 د. هدى

 لغة انكليزية  

 د. هدى
 

 

 

 

 مالحظة : المحاضرات في قاعة الدراسات العليا في قسم العلوم التربوية والنفسية 
 

 



 الدراسة : دكتوراه / رياضيات               كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم                                                                                      

 2022- 2021العام الدراسي                                                                                                                                   قسم الرياضيات
  

 جدول الدراسات العليا / دكتوراه / اختصاص رياضيات / الكورس االول 
 2:30-1:30 1:30-12:30 12:30-11:30 11:30-10:30 10:30-9:30 9:30 -8:30 االيام 

 االحد 
 تبولوجيا ضبابية 

 د. رشا 

 تبولوجيا ضبابية 

 د. رشا 

 تبولوجيا ضبابية 

 د. رشا 

 طرائق تدريس الرياضيات

 د. الهام

 طرائق تدريس الرياضيات

 د. الهام
 

 االثنين 
 نظرية الموديوالت 

 د. حاتم 

 نظرية الموديوالت 

 د. حاتم 

 الموديوالت نظرية 

 د. حاتم 

 لغة انكليزية  

 د. هدى

 لغة انكليزية 

 د. هدى
 

 الثالثاء 
 تحليل محدب  

 د. سلوى

 تحليل محدب  

 د. سلوى

 تحليل محدب  

 د. سلوى

 نظرية المعادالت

 د. لمى

 نظرية المعادالت

 د. لمى

 نظرية المعادالت

 د. لمى

 

 

 

 مالحظة : المحاضرات في قاعة الدراسات العليا المخصصة للدكتوراه في قسم الرياضيات 
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