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Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

Al-Muthanna University 

College of Education for Pure Sciences 

Dept. of Mathematics 

 

 

 

 العراق جمهورية

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 المــــثنـــــى جــــامــــعـــة

 الصرفة للعلوم التربية كـلية

  الرياضياترئاسة قســـم 

 

   2021-2020للعام الدراسي  االولىاالسبوعي للمرحلة  االلكترونيجدول المحاضرات -قسم الرياضيات/الدراسة الصباحية

 اليوم

  المرحلة االولى 

 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-2:30 2:30-4:30 4:30-6:30 

 االحد

A فيزياء عامة Math 103   

 م. علياء عبد الكاظم صبري         

   
 

 UREQ 102حقوق اإلنسان والديمقراطية  

 م.م. سمر عبدهللا هويدي

   

 Math 100تفاضل وتكامل  

 م.م. اكرام عبد علي 

 

 

 

B   تفاضل وتكاملMath 100 

 م.م. اكرام عبد علي

 

   Math 103 فيزياء عامة

 م. علياء عبد الكاظم صبري  

 

م.م. سمر عبدهللا                UREQ 102حقوق اإلنسان والديمقراطية  

 هويدي

 

  

 

 االثنين

A 
 Math 100تفاضل وتكامل  

 م.م. اكرام عبد علي                 

 
 

      CREQ101علم النفس التربوي 

 م.م. عباس عذيب عبدهللا   
 

 UREQ 103حاسبات 

 م.م. شاكر رزاق عبد الكريم

B 

 
 UREQ 103حاسبات 

 م.م. شاكر رزاق عبد الكريم

 Math 100تفاضل وتكامل  

 م.م. اكرام عبد علي          
 

علم النفس التربوي 

CREQ101                      

 م.م. عباس عذيب عبدهللا

 الثالثاء

A 
 UREQ101لغة عربية 

 م.م. عباس عذيب عبدهللا
    

 Math 101أسس رياضيات 

 م.د. طالب كامل قاسم 

 

B 

 
م.م. عباس  UREQ101لغة عربية 

 عذيب عبدهللا
 

 Math 101أسس رياضيات 

 م.د. طالب كامل قاسم 

 

 

 CREQ 100أسس التربية 

 م.م. حسين ذياب عوض    

 االربعاء

A  أسس رياضياتMath 101 

 م.د. طالب كامل قاسم

 

  
 Math 102جبر خطي  

 م.م. أسماء مطر جابر              
 

 

B 
 Math 102جبر خطي 

 م.م. أسماء مطر جابر              

 Math 101أسس رياضيات 

 م.د. طالب كامل قاسم

 

  

 

 الخميس

A 
 CREQ 100أسس التربية  

 م.م. حسين ذياب عوض                
  

 Math 100تفاضل وتكامل   

 م.م. اكرام عبد علي                   

 

  

 Math 102جبر خطي 

 م.م. أسماء مطر جابر      

B 

 
 CREQ 100أسس التربية  

 م.م. حسين ذياب عوض                

جبر خطي  

Math 102 

م.م. أسماء     

 مطر جابر  

 Math 100تفاضل وتكامل  

 م.م. اكرام عبد علي                  
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Iraq – Al-Muthanna- Samawa - Al-Muthanna University - College of Education for Pure Science                 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

Al-Muthanna University 

College of Education for Pure Sciences 

Dept. of Mathematics 

 

 

 

 العراق جمهورية

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 المــــثنـــــى جــــامــــعـــة

 الصرفة للعلوم التربية كـلية

  الرياضياترئاسة قســـم 

 

 

 2021-2020للعام الدراسي  الثانيةاالسبوعي للمرحلة  االلكترونيجدول المحاضرات -سم الرياضيات/الدراسة الصباحيةق

 

 

 اليوم
  المرحلة الثانية 

 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-2:30 2:30-4:30 4:30-6:30 

 االحد

A 

 
 MUR201 اللغة اإلنكليزية

 م.د. حسنين كريم  

 

 

 م.م. اوراس باسم Math 201جبر الزمر    

 

 Math 200تفاضل وتكامل متقدم  

 أ.م.د. ناظم حمودي عبد الحسن

 

 

B 
 MUR201اللغة اإلنكليزية 

 حسنين كريمم.د 

 

 
    :م.م. اوراس  باسم       الزمرجبر 

 Math 200  تفاضل وتكامل متقدم

 أ.م.د. ناظم حمودي عبد الحسن

 

 Math 201جبر الزمر 

 م.م. اوراس باسم جميل     

   

 

  

 االثنين

A نظم البديهيات والهندسة Math  

 م.د. طالب كامل قاسم      

   

  CREQ 201 علم النفس النمو

             ابراهيم م.م. نورة خالد

  

 
 

  

B 
  CREQ 201 علم النفس النمو

 ابراهيم م.م. نورة خالد     

  نظم البديهيات والهندسة  

 م.د. طالب كامل قاسم      

 
  

 

 الثالثاء

A 

   
 UREQ 201 حاسبات

 م.م. شاكر رزاق عبد الكريم  

  Mathمعادالت تفاضلية اعتيادية 

 م.م. زينب اياد موسى 

 

B 
   

 Math 202معادالت تفاضلية اعتيادية 

 م.م. زينب اياد موسى 

 UREQ 201 حاسبات

 م.م. شاكر رزاق عبد الكريم  

 االربعاء

A معادالت تفاضلية اعتيادية  

 م.م. زينب اياد موسى

 
  

 Math 200تفاضل وتكامل متقدم  

 أ.م.د. ناظم حمودي عبد الحسن     

 

  CREQ202  تعليم ثانوي وإدارة تربوية

 م.م. حسين ذياب عوض

B 

 

 معادالت تفاضلية اعتيادية 

 م.م. زينب اياد موسى

  

 Math 200تفاضل وتكامل متقدم  

 أ.م.د. ناظم حمودي عبد الحسن     

 

  CREQ202  تعليم ثانوي وإدارة تربوية

 م.م. حسين ذياب عوض

 

 الخميس

A  منهج البحث العلميMath 204 

 الحسين طالبم.م. احمد عبد 

 

  نظم البديهيات والهندسة

 م.د. طالب كامل 
 

                    جبر الزمر 

 باسم اوراس م.م. 

   

     

 

B 
  نظم البديهيات والهندسة

 م.د. طالب كامل 
   

 Math 204منهج البحث العلمي 

 م.م. احمد عبد الحسين طالب
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& Scientific Research 

Al-Muthanna University 

College of Education for Pure Sciences 
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 العراق جمهورية

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 المــــثنـــــى جــــامــــعـــة

 الصرفة للعلوم التربية كـلية

  الرياضياترئاسة قســـم 

 

 2021-2020للعام الدراسي  الثالثةاالسبوعي للمرحلة  االلكترونيجدول المحاضرات -قسم الرياضيات/الدراسة الصباحيةاجي
 

 اليوم
  المرحلة الثالثة 

 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-2:30 2:30-4:30 4:30-6:30 

 االحد

A 

  

 Math 304معادالت تفاضلية جزئية 

 م.م. احمد عبد الحسين طالب 

 

 Math 300تحليل رياضي  

 م.م. عامر خريجة         

مناهج وطرائق تدريس 

CREQ300 

 أ.د. إبراهيم كاظم فرعون

 

 

B  معادالت تفاضلية جزئيةMath 304 

 م.م. احمد عبد الحسين طالب

 

  
 Math 300تحليل رياضي  

 م.م. عامر خريجة        

مناهج وطرائق تدريس 

CREQ300 

 أ.د. إبراهيم كاظم فرعون

 

 االثنين

A 

   

 Math 300تحليل رياضي  

 م.م. عامر خريجة 

 

 Math 301تحليل عددي)نظري( 

 م.د. احمد صبحي جبارة       

   

B 
     

 Math 300تحليل رياضي  

 م.م. عامر خريجة

 الثالثاء

A 
                             CREQ300مناهج وطرائق تدريس 

 أ.د. إبراهيم كاظم فرعون

 CREQ302االرشاد والصحة النفسية 
 م.م. نورة خالد ابراهيم

 Math 302احتمالية 

 م.د. كاظم يحيى عبد الحسين      

 

 

 

B  احتماليةMath 302 

 م.د. كاظم يحيى عبد الحسين      

 

                             CREQ300مناهج وطرائق تدريس 

 أ.د. إبراهيم كاظم 

 CREQ302االرشاد والصحة النفسية 
 م.م. نورة خالد ابراهيم

 

 Math 301تحليل عددي)نظري( 

 م.د. احمد صبحي جبارة             

 

 االربعاء

A  جبر الحلقاتMath 303 

 م.م. اوراس باسم جميل   

 

 
 Math 302احتمالية 

 م.د. كاظم يحيى عبد الحسين

 
 

اللغة اإلنكليزية 

MUR301               

 م.م. سعد بادي 

 

B  احتماليةMath 302 

 م.د. كاظم يحيى عبد الحسين            

 

 Math 303جبر الحلقات 

 م.م. اوراس باسم جميل     

 
 

اللغة اإلنكليزية 

MUR301               

 م.م. سعد بادي كاظم

 

 Math 301تحليل عددي)عملي( 

 جبارةم.د. احمد صبحي                

 

 الخميس

A 
 Math 303جبر الحلقات  

 م.م. اوراس باسم جميل     

 

     

 
 

 Math 304معادالت تفاضلية جزئية 

 م.م. احمد عبد الحسين طالب

 

 Math 301تحليل عددي)عملي( 

 م.د. احمد صبحي جبارة              

 

B 

 

 Math 303جبر الحلقات 

 م.م. اوراس باسم جميل   

 

  

 Math 304معادالت تفاضلية جزئية 

 م.م. احمد عبد الحسين طالب
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& Scientific Research 
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 العراق جمهورية

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 المــــثنـــــى جــــامــــعـــة

 الصرفة للعلوم التربية كـلية

  الرياضياترئاسة قســـم 

 

 2021-2020للعام الدراسي  الرابعةاالسبوعي للمرحلة  االلكترونيجدول المحاضرات -قسم الرياضيات/الدراسة الصباحية

 

 اليوم

 المرحلة الرابعة
 

8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-2:30 2:30-4:30 
4:30-6:30 

 االحد

 

 

 Math 400 تبولوجي

 أ.م. قيس حاتم عمران           

 

 Math 407نظم دينمية 

 أ.م. مرتضى محمد عبد الكاظم         

 

 Math402 تحليل عقدي

 أ.م. قيس حاتم عمران        

 
 

 

 االثنين

 

 

 

 

 (group 1بحث التخرج ) 

 

 

 

 (group 2بحث التخرج )

 

 

 

 

 Math 407نظم دينمية 

 أ.م. مرتضى محمد عبد الكاظم            

 

 

 

 MUR402اخالقيات المهنة  

 أ.م. مرتضى محمد عبد الكاظم       

 

 

 

 

 الثالثاء 

 

 

 

 

 (group 3بحث التخرج )

 

 

 

 

 CREQ 401قياس وتقويم 

 م.م. مرتضى رزاق هبل                 
 

 

 

 CREQ 402المشاهدة والتطبيق  

 أ.د. إبراهيم كاظم فرعون       
 

 

 

 CREQ 402المشاهدة والتطبيق  

 أ.د. إبراهيم كاظم 

 

 

 

 

 االربعاء

 

 

 

 Math 400 تبولوجي

 أ.م. قيس حاتم عمران           

 

 

 Math 405بحوث العمليات 

 م.د. حاجم عات دحلم         

 

 Math402تحليل عقدي 

 أ.م. قيس حاتم عمران               

 

3:00-5:00 

 Math 401إحصاء رياضي  

 م.د. علي صادق محمد باقر        

 

  

 الخميس

 

 

 

 

 

 Math 405بحوث العمليات 

 م.د. حاجم عات دحلم         

 

 

 

 

              MUR401اللغة اإلنكليزية 

 م.م. سعد بادي كاظم

 

 

 

 

   

 Math 401إحصاء رياضي  

 م.د. علي صادق محمد باقر         

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة:

 وتكون قنوات التعليم االلكتروني للمحاضرات هي يشمل المواد النظري والعملي   الجدول علما ان ،Google classroom .فقط 

 8.30الوقت بين: أوقات المحاضراتam -6.30pm  خالل وقت المحاضرة.  ، وتسجل الحضور، وعلى الطلبة متابعة المحاضرة والفديو ويكون ارسال األسئلة واالستفسارات 
  عليهم التواجد في الصف االلكتروني للمواد الدراسية المطالبن بهاالطلبة المحملين 

http://e-learning.mu.edu.iq/course/index.php?categoryid=55

