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وم
لي
ا

 

 انىلج

 Bانًرحهت انزاٍَت  Aانًرحهت انزاٍَت  B انًرحهت االونى A انًرحهت االونى

 اضخار انًادة انًادة اضخار انًادة انًادة اضخار انًادة انًادة اضخار انًادة انًادة

حد
ال
ا

 

2:30 – 3:30 
 أ.و رٌاض َعًت يعادالث حفاضهٍت أ.و ضعذ جًٍم ادارة حعهٍى راَىي و. عادل صاحب جبر خطً و.و.يصطفى  اَكهٍسي

3:30 – 4:30 

4:30 – 5:30 
 و. يحًذ حطٍ يُهج بحذ أ.و رٌاض َعًت يعادالث حفاضهٍت و.و.يصطفى  اَكهٍسي أ.و.د. حطاو عبذ اضص رٌاضٍاث

5:30 – 6:30 

6:30 – 7:30 
 أ.و ضعذ جًٍم ادارة حعهٍى راَىي   أ.و.د. حطاو عبذ اضص رٌاضٍاث و. عادل صاحب جبر خطً

7:30 – 8:30 

ن
ني
الث

ا
 

2:30 – 3:30 
 و.و. يحًذ بالر جبر يخمذو و. يحًذ حطٍ يُهج بحذ  و.و. رو انفمار فاخر حفاضم وحكايم و.و. يحًذ َعًه A1    عًهً حاضباث

3:30 – 4:30 

4:30 – 5:30 
 و.و. يحًذ َعًه B2   عًهً حاضباث أ.و.د. حطاو عبذ اضص رٌاضٍاث

 و.و. يحًذ بالر جبر يخمذو و.و.حطٍٍ ضهًاٌ حاضباث َظري

 و.و.حطٍٍ ضهًاٌ حاضباث َظري و.و. يحًذ بالر جبر يخمذو 6:30 – 5:30

6:30 – 7:30 
 B2 يخمذو عحاضباث  و.و. يحًذ بالر جبر يخمذو أ.و.د. حطاو عبذ اضص رٌاضٍاث  انفمار فاخرو.و. رو  حفاضم وحكايم

 و.و.حطٍٍ ضهًاٌ

 8:30 – 7:30 و.و. بٍٍُ صادق

ء
ثا
ال
لث
ا

 

2:30 – 3:30 
 A1يخمذو ع حاضباث  و. عادل صاحب جبر خطً و.و. شهالء أضص حربٍت

 و.و.حطٍٍ ضهًاٌ

 و.و. بٍٍُ صادق
  

3:30 – 4:30 

4:30 – 5:30 
 B1يخمذو ع حاضباث  و.و. رو انفمار فاخر حفاضم يخمذو و.و. شهالء أضص حربٍت د َبراش هاشى انهغت انعربٍت

 و.و.حطٍٍ ضهًاٌ

 6:30 – 5:30 و.و. بٍٍُ صادق

6:30 – 7:30 
 A2يخمذو ع حاضباث  د َبراش هاشى انهغت انعربٍت و. عادل صاحب جبر خطً

 و.و.حطٍٍ ضهًاٌ

 و.و. بٍٍُ صادق
 و.و. رو انفمار فاخر حفاضم يخمذو

7:30 – 8:30 

اء
بع

الر
ا

 

2:30 – 3:30 
 و.و. عهً حًىد عهى انُفص انخربىي

  
 أ.و رٌاض َعًت يعادالث حفاضهٍت

 و.و. رو انفمار فاخر حفاضم يخمذو

 م.م. حيدر حمزة حمىق اَطاٌ 4:30 – 3:30
 و.و. رو انفمار فاخر حفاضم يخمذو

4:30 – 5:30 
 و.و. عهً حًىد عهى انُفص انخربىي د. زٌاد َبٍم فٍسٌاء

  

5:30 – 6:30 
 أ.و رٌاض َعًت يعادالث حفاضهٍت و.و. رو انفمار فاخر حفاضم يخمذو

 م.م. حيدر حمزة حمىق اَطاٌ 7:30 – 6:30
 د. زٌاد َبٍم فٍسٌاء

7:30 – 8:30 
 و.و. يحًذ َعًه A1    عًهً حاضباث

   و.و. رو انفمار فاخر حفاضم يخمذو

 8:30 – 9:30       

س
مي

خ
ال

 

2:30 – 3:30 
 و.و. يحًذ َعًه B1    عًهً حاضباث  

  
 و. عادل صاحب انهُذضت

3:30 – 4:30 
 و.و اًٌٍ اٍَص عهى انُفص انًُى

 و. عادل صاحب انهُذضت و.و. يحًذ َعًه حاضباث َظري رو انفمار فاخرو.و.  حفاضم وحكايم 5:30 – 4:30

 و. عادل صاحب انهُذضت و.و. رو انفمار فاخر حفاضم وحكايم و.و. يحًذ َعًه حاضباث َظري 6:30 – 5:30
 و.و اًٌٍ اٍَص عهى انُفص انًُى

 و. عادل صاحب انهُذضت انفمار فاخر و.و. رو حفاضم وحكايم و.و. يحًذ َعًه A2   عًهً حاضباث 7:30 – 6:30
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 انىلج انٍىو
 انًرحهت انرابعت   B انًرحهت انزانزت A انًرحهت انزانزت

 اضخار انًادة انًادة اضخار انًادة انًادة اضخار انًادة انًادة

 االحذ

2:30 – 3:30 
 عبذ عهًد حطاو  بحىد انعًهٍاث و.و. عهً خانذ احخًانٍت و. يحًذ حطٍ يعادالث جسئٍت

3:30 – 4:30 

4:30 – 5:30 
 و. غطاٌ عذَاٌ ححهٍم عمذي و.و يحًذ عباش طرائك حذرٌص و.و. عهً خانذ احخًانٍت

5:30 – 6:30 

6:30 – 7:30 
   و. يحًذ حطٍ يعادالث جسئٍت و.و يحًذ عباش طرائك حذرٌص

7:30 – 8:30 

 االرٍٍُ

2:30 – 3:30 
 د حطاو عبذ عهً بحىد انعًهٍاث د رٌاض دنفً ححهٍم رٌاضً د عهً عباش ارشاد وصحت

3:30 – 4:30 

4:30 – 5:30 
 و. احطاٌ يسهر دٌُايٍكٍتَظى  و. يحًذ حطٍ يعادالث جسئٍت و. ايجاد انحطًٍُ حهماثجبر ان

5:30 – 6:30 

6:30 – 7:30 
 غطاٌ عذَاٌ و. ححهٍم عمذي   و. يحًذ حطٍ يعادالث جسئٍت

7:30 – 8:30 

 انزالراء

2:30 – 3:30 
 و. حازو غضٍب رٌاضًاحصاء  و.و. عهً خانذ احخًانٍت د رٌاض دنفً ححهٍم رٌاضً

3:30 – 4:30 

4:30 – 5:30 
 و.و احطاٌ خضٍر لٍاش وحمىٌى د رٌاض دنفً ححهٍم رٌاضً و.و. عهً خانذ احخًانٍت

5:30 – 6:30 

6:30 – 7:30 
 د رٌاض دنفً حبىنىجً    

7:30 – 8:30 

 االربعاء

2:30 – 3:30 
 و. حازو غضٍب رٌاضًاحصاء  د عهً عباش ارشاد وصحت و.و. بٍٍُ صادق َظريححهٍم عذدي 

3:30 – 4:30 

4:30 – 5:30 
 د رٌاض دنفً حبىنىجً و. ايجاد انحطًٍُ حهماثجبر ان و.و. بٍٍُ صادق A2ححهٍم عذدي ع 

5:30 – 6:30 

6:30 – 7:30 
   و.و. بٍٍُ صادق 1Bححهٍم عذدي ع  د رٌاض دنفً ححهٍم رٌاضً

7:30 – 8:30 

 انخًٍص

2:30 – 3:30 
 و. احطاٌ يسهر دٌُايٍكٍتَظى  و.و. بٍٍُ صادق َظريححهٍم عذدي  و. ايجاد انحطًٍُ حهماثجبر ان

3:30 – 4:30 

4:30 – 5:30 
 و. ايجاد انحطًٍُ حهماثجبر ان و.و. بٍٍُ صادق 1Aححهٍم عذدي ع 

 أ.و ضعذ جًٍم يشاهذة وحطبٍك
5:30 – 6:30 

 أ.و ضعذ جًٍم يشاهذة وحطبٍك
6:30 – 7:30 

 و.و. بٍٍُ صادق B2ححهٍم عذدي ع   
7:30 – 8:30   

 


