
 رئاسة قسم الرياضيات / كـلية التربية للعلوم الصرفة                                                                  

 2018/2019جدول المحاضرات األسبوعي للعام الدراسي 

 الشعبة اليوم

 (6,5القاعة) –المرحـلـــــــــــــة الثانية

09:30-08:30 10:30-09:30 11:30-10:30 12:30-11:30 01:30-12:30 02:30-01:30 03:30-02:30 04:30-03:30 

 األحد

A 
 التفاضل والتكامل المتقدم

 م.م فاتن حسن

 هندسة

 م.م صفاء حسن رسول

التفاضل والتكامل 

 المتقدم

 م.م فاتن حسن

 اللغة االنكليزية

 م.م رعد عالء
 

B 
 هندسة

 م.م صفاء حسن رسول

 التفاضل والتكامل المتقدم

 م.م فاتن حسن

 اللغة االنكليزية

 م.م رعد عالء

التفاضل والتكامل 

 المتقدم

 م.م فاتن حسن
 

 االثنين

A 
 حاسبات )عملي/مختبر(

 م.م سمير قصير
 علم نفس النمو

 التفاضل والتكامل المتقدم

 م.م فاتن حسن
 

B 
 هندسة

 م.م صفاء حسن رسول
 

 التفاضل والتكامل المتقدم

 م.م فاتن حسن
  علم نفس النمو

 الثالثاء

A  
 هندسة

 م.م صفاء حسن رسول
 منهج بحث

 أ.م قيس حاتم عمران

 جبر الزمر

 م.م أوراس باسم
  

B 
 منهج بحث

 أ.م قيس حاتم عمران

 جبر الزمر

 م.م أوراس باسم
  

 A األربعاء
 جبر الزمر

 م.م أوراس باسم

 معادالت اعتيادية

 م.م عامر خريجة
  



B 
 معادالت اعتيادية

 م.م عامر خريجة

 جبر الزمر

 م.م أوراس باسم

 حاسبات )عملي/مختبر(

 م.م سمير قصير
 

 الخميس

A 
 معادالت اعتيادية

 م.م عامر خريجة

 إدارة تعليمية

 م.م نادية حسين علي
  

B 
 إدارة تعليمية

 م.م نادية حسين علي

 معادالت اعتيادية

 م.م عامر خريجة
  

 

 

 رئاسة قسم الرياضيات / كـلية التربية للعلوم الصرفة

 اليوم

 (9)القاعة  -المرحـلـــــــــــــة الثالثة

09:30-08:30 10:30-09:30 11:30-10:30 12:30-11:30 01:30-12:30 02:30-01:30 03:30-02:30 04:30-03:30 

 األحد

 طرائق تدريس  

 أ.د إبراهيم كاظم فرعون

 

 ارشاد وصحة نفسية

 

 اللغة االنكليزية

م.م رعد عالء عبد 

 الرؤوف 

 طرائق تدريس  

أ.د إبراهيم كاظم 

 فرعون
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 االثنين

 احتمالية 

 م. امال كريم

 

 عددي)عملي(

 م.م شاكر رزاق

 مختبر

 

 
 

 الثالثاء

 جبر الحلقات 

 م.م أوراس باسم جميل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 عددي)نظري(

 م.م شاكر رزاق عبد الكريم

 

 معادالت تفاضلية جزئية 

 أ.م.د ناظم حمودي عبد الحسن

 

 

 األربعاء
 احتمالية 

 م. امال كريم

 عددي)عملي(

 م.م شاكر رزاق

 مختبر

 تحليل رياضي

 م.م عامر خريجه عبد
 

 الخميس
 جبر الحلقات

 م.م أوراس باسم جميل

 معادالت تفاضلية جزئية 

 أ.م.د ناظم حمودي عبد الحسن

 تحليل رياضي

 م.م عامر خريجه عبد
 



 

 رئاسة قسم الرياضيات / كـلية التربية للعلوم الصرفة

 اليوم
 ( 7المرحـلـــــــــــــة الرابعة)قاعة

09:30-08:30 10:30-09:30 11:30-10:30 12:30-11:30 01:30-12:30 02:30-01:30 03:30-02:30 04:30-03:30 

 األحد
 تحليل دالي

 م.آمال كريم عليوي

 تبولوجي

 عمران أ.م قيس حاتم

 إحصاء رياضي

 د. علي صادق محمد باقر
 

 االثنين
 تبولوجي

 أ.م قيس حاتم عمران

 تحليل دالي

 م.آمال كريم عليوي

 إحصاء رياضي

 د. علي صادق محمد باقر
 

 OFF الثالثاء
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 األربعاء
 المشاهدة والتطبيق

 أ.د ابراهيم كاظم فرعون

 نظرية المعادالت التفاضلية

 أ.م.د ناظم حمودي عبد الحسن

 تحليل عقدي

 م. رافد حبيب

 المشاهدة والتطبيق

أ.د ابراهيم كاظم 

 فرعون

 

 الخميس
 نظرية المعادالت التفاضلية

 أ.م.د ناظم حمودي عبد الحسن

 تحليل عقدي

 م. رافد حبيب

 القياس والتقويم

 م.م قصي محمد عباس
 


