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 الرابع مقداد  الرابع  الثالثة  الثانية  االولى  االحد 

  )( التفاضل والتكامل 8:30-10:30
 مجيد د.ليث عبد اللطيف 

 (1)قاالحصاء واالحتمالية 
 عبد االميرم.م هدى عامر 

  (2)قتحليل عددي 
  عبد االله استاذ وضاح 

 (3)تحليل دالي 
 م.م ديانا صالح مهدي 

 (4) التبولجي 
  محمد جعفر   د.غزوان

 الرياضيات المنتهية  10-30-12:30
 د.جميل محمود جميل 

 (1)ق الجبر الخطي
 خلف زيدان  د. رفعت 

 (2) االحصاء المتقدم 
 عبد االمير  م.م .هدى عامر 

 (3) التبولوجي 
 جعفر د.غزوان محمد 

 (4) بحوث العليات 
  وضاح عبد االله م.م.

مختبر  مختبر فيزياء  12:30-2:30
م.م  حاسبات 

 ديانا صالح 

 (1ق) هندسة
   حبيب م.م. حمزة بركات 

 (2)ق االعدادنظرية 
 د. رفعت زيدان خلف 

 

 مشروع تخرج  مشروع تخرج

     

 

 الرابع مقداد  الرابع  الثالثة  الثانية  االولى  االثنين 

   حاسبات  8:30-10:30

  م.م.فراس علي محمود

  (1) المعادالت االعتيادية 

   م.م.احمد مرشد كريم 

  (2)رياضي تحليل 

   دكتورة فاطمة 

 (3)التحليل الدالي 

  مهدي  م.م.ديانا صالح 

 (4)تحليل عقدي 

 عبد الرحمن م.م.اسماء خوام 

  اسس الرياضيات  10-30-12:30

    د. فاطمة محمد عبود

 (1)حسبان التفاضل والتكامل المتقدم  

   جميل محمود  جميل  د.

 (2)  حاسبات 

 مهدي   حم.م.ديانا صال

 (3) المعادالت الجزئية 

   محمد  روكان خاجي د.

  (4)  االعداد نظرية 

 حمزة بركات م.م. 

 

12:30-2:30  

 مناقشات 

 محاضرين خارجين 

  مختبر حاسبات   مختبرات 

 مهدي  ديانا صالح م.م.

 مشروع تخرج  مشروع تخرج

 مناقشات 

   

 



 

 

 

 

 الرابع مقداد  الرابع  الثالثة  الثانية  االولى  الثالثاء 

مختبر  8:30-10:30

 حاسبات

 

 مختبر فيزياء 
 

 (1)الهندسة   

 حبيب م.م.حمزة بركات   

  (2)نظرية االعداد 

  خلف د.رفعت زيدان  

 (3)  العقدي التحليل 

  د. ارباح سلطان 

 (4)احصاء متقدم  

 علي محمودم.م.فراس  

 التفاضل والتكامل  10-30-12:30

    مجيد د. ليث عبد اللطيف 

 (1)االحصاء واالحتمالية  

   عبد االمير م.م.هدى عامر 

 (2)   الجبر المجرد 

    عبد الكريم  د. ارباح سلطان 

 (3)التبولوجي  

   جعفر د.غزوان محمد 

 (4االعداد )نظرية 

  حبيب م.م.حمزة بركات  

12:30-2:30  

 

 
 

 

 مختبرات  (1)فيزياء رياضية م.م اريج  

 

  (4)مناقشة بحوث عمليات  مشروع تخرج

  

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 الرابع مقداد  الرابع  الثالثة  الثانية  االولى  األربعاء 

   فيزياء عامة  8:30-10:30

 علي  اريج  م.م

 (1)المعادالت التفاضلية   

 مرشد  كريم  م.م.احمد

 (2) الجبر المجرد

   سلطان د. ارباح  

  (3)بحوث عمليات 

  علي محمود  د. عدوية 

 (4) بحوث عمليات 

  وضاح عبد االله م.م.

  اسس الرياضيات  10-30-12:30

    فاطمة محمد عبود  د.

 (1)حاسبات 

    م.م.اسماء خوام 

  (2) التحليل العددي 

   .وضاح عبد االله  م.م

  (3) تحليل عقدي 

  سلطان  ارباح دكتورة :

 (4) التبولجي 

   دكتور غزوان محمد 

 حقوق انسان  12:30-2:30

 

 (1)الفيزياء  

 م.م. اريج علي

 

   

  مختبر تحليل عددي 

 م.م. وضاح عبد االله  

 (4احصاء رياضي ) مشروع تخرج

.......  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الرابع مقداد  الرابع  الثالثة  الثانية  االولى  الخميس 

   اللغة العربية  8:30-10:30

 كهالن  م.م.عثمان 

 (1)المتقدم  والتكامل حسبان التفاضل 

 د. جميل محمود  

 (2)ق تحليل رياضي

  عبود د. فاطمة محمد 

 (3)المعادالت الجزئية 

   محمد  د.روكان خاجي

   (4) التحليل العقدي 

   اسماء خوام  م.م

 الرياضيات المنتهية  10-30-12:30

 جميل د. جميل محمود 

 (1)الجبر الخطي  

  خلف د. رفعت زيدان  

 (2)االحصاء المتقدم 

 عبد االمير م.م .هدى عامر 

 (3)بحوث العمليات 

 علي محمود د.عدوية  

  (4)احصاء متقدم 

 م.م.فراس  

 مختبرات  12:30-2:30

 
 

 االحصاء المتقدم  مختبر  (1) حاسبات   م.م.اسماء خوام 

  عبد االمير  هدى عامر م.م. 

 (4)احصاء رياضي  مشروع تخرج

 مناقشات   00000

   

 

 


