
المدرسالمادةالمدرسالمادةالمدرساسم الصف والرمزالمادةالمدرساسم الصف والرمزالمادة

9rrxcaszt76ek655suognrالرابع ریاضیات

حثجبر خطي10:30 xptzvarنظریة الحلقات منهج 

11wz6hc3scnnvzgm7o6je42االحصاء الریاضي

qsldazqالمرحلة الثالثة صباحيثاني ریاضیاتتفاضل وتكامل12:30

13yxggkzqvwq2s2gosyt53

رابع ریاضیاتالصف الثلث الریاضیاتالثاني ریاضیات2

9zf7imsp7حاسبات متقدمqhu4e3cisc6p3azouhtt

المرحلة الثالثة صباحيالمرحلة الثانیة حاسباتاسس الریاضیات10:301
عة- المرحلة الرا

2021
11wz6hc3ssparsqh1 ل دا تحل

puz45c6لثالث/ احتمالیةd77b7kpتفاضل وتكامل12:30

ا د. مصطفى زعین6snyizgفیزیاء1 ة ص االحصاء الریاضيالمرحلة الثان

2qsldazq

z2qxwwmczg4qlmم.م. سعد صابرkdnh3ghلغة عربیة9

4efnvxvثالث ریاضیاتزمر1-ثاني10:30

ل دا d77b7kp5suognr1د. اسامة یوسفrrxcaszجبر خطي 111 تحل

ا جبر خطي12:30 ة ص puz45c6نظریة الحلقات المرحلة الثان

م.م. میمون3yxggkzتفاضل متقدم 1م.م. ایالفazuukceعلم النفس 1

الثاني ریاضیات2

الرابع ریاضیات3yxggkzqvwq2s2م. فوزي نوريzf7imspاسس ریاضیات91

xptzvarالصف الثلث الریاضیاتالثاني ریاضیاتاسس الریاضیات10:301

eedvsxisparsqhwgk3nj3م.م. انفال6ps4o4oحقوق انسان11

المرحلة الرابعةالثالث/ احتمالیةالثاني ریاضیات12:30

1azouhtt

2
عة- المرحلة الرا

2021

z2qxwwmcisc6p3wgk3nj3م. عبدالستارj6pfsdbحاسبات9

المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثة صباحيزمر1-ثاني10:30

eedvsxi7o6je426grofqfم. عبدالستارحاسبات عملي11

رابع ریاضیاتالمرحلة الثالثة صباحيالثاني ریاضیاتم.م. درید محمد12:30

1c7vvtld

2

م / جدول الدروس اإلسبوعي للعام الدراسي  2020 / 2021  (( الدراسات الصباحیة ))

د. محمد درعلغة انكلیزیة

د.عالء عدنانتحلیل دالي جبر حلقات 1

تحلیل ریاضي1 د.علي عبد

د.ماجد

س
می

لخ
ا

د.فراس شاكرمنھج بحث علمي

د.عالء محمودھندسة 1

علم نفس الطفولة

د. مصطفىإحتمالیة 1

د.علي عبید

اء
ربع

األ

تبولوجي1

م. نادیةتحلیل ریاضي1

د.عالء محمود

أ.م.قاسممعادالت جزئیة 1

علي عبید + م.م. منى حسینتحلیل عددي  عملي1

د. مصطفىإحتمالیة 1

د. اسماعیلقیاس و تقویم

م.م. تحریرمناھج و طرائق د.ماجد

الصف الثاني  

د. مثنى

إحصاء ریاضي1

د.اسامة یوسفجبر خطي1

م. نادیة معادالت تفاضلیة1 

د.عبدالرحمنتحلیل عقدي1جبر زمر1

د.عبدالرحمن

أ.م.قاسممعادالت جزئیة 1

الصف الثالث

م.م. انفالتطبیقات تدریسیة

م.م.ایالف 

مقاسات1د.ماجدجبر حلقات 1

وم
الی

د.فراس شاكر

م.م. میمون

تفاضل متقدم 1

حاسبات متقدم عملي

الصف االول 

م.م. میمون

تحلیل عقدي1

الصف ألرابع 

د.فراس شاكرإحصاء ریاضي1

ین
إلثن

ا
اء

الث
الث

تحلیل عددي 1

د. علي عبدمعادالت تفاضلیة1 

د.ماجد

ساعات حرة

د.عالء محمودھندسة 1

تفاضل متقدم 1

جبر زمر1

د.محمد یوسفتفاضل 1

م.فوزي نوري اسس ریاضیات1

د. محمد یوسفتفاضل 1

جامعة األنبار / كلیة التربیة للعلوم الصرفة - قسم الریاضیات 

د.عالء محمودتبولوجي1

د. مثنىمقاسات1

د. محمد درعلغة انكلیزیة

.عبدالستار+ م.م.درید

د.عالء عدنانتحلیل دالي1

ــد
حــ

األ

عة
سا

ال



المدرسالمادةالمدرسالمادةالمدرساسم الصف والرمزالمادةالمدرساسم الصف والرمزالمادة

2rrxcaszt76ek655suognrالرابع ریاضیات

حثجبر خطي3:30 afo4ofoنظریة الحلقات منهج 

4olz4lyokhvvpnsthqtt2xاالحصاء الریاضي

qsldazqالمرحلة الثالثة مسائيثاني ریاضیاتتفاضل وتكامل5:30

63yxggkzgvwq2s2gvsbkpz

رابع ریاضیاتالصف الثلث الریاضیاتالثاني ریاضیات7

2ecwlhvw7حاسبات متقدمqhu4e3s73op6tptugoj5

ثالث مسائي/تحلیل عدديالمرحلة الثانیة حاسباتاسس الریاضیات3:301
عة- المرحلة الرا

2021
4olz4lyot3uiiry ل الدا تحل

p54dwqtالثالث/ احتمالیةvfezzqyتفاضل وتكامل5:30

ندسة6 ة  االحصاء الریاضيالمرحلة الثان

7qsldazq

2uzxifmjz2qxwwmh7c3vlbساعات حرة

ثالث ریاضیاتزمر1-ثاني3:30

ل الدا vfezzqy5suognrد. اسامة یوسفrrxcaszجبر خطي 41 تحل

ندسةجبر خطي5:30 ة  p54dwqtنظریة الحلقات المرحلة الثان

الرابع ریاضیاتم.م. میمون3yxggkzتفاضل متقدم 1م.م. ایالفtxophfkعلم النفس 6

afo4ofoالثاني ریاضیات7

3yxggkzgvwq2s2Englishم. فوزي نوريecwlhvwاسس ریاضیات21

د. محمد درع4efnvxvلغة انكلیزیةالصف الثلث الریاضیاتالثاني ریاضیاتاسس الریاضیات3:301

eedvsxit3uiirywgk3nj3د. مصطفى زعینqlmlhb4فیزیاء 41

المرحلة الرابعةالثالث/ احتمالیةالثاني ریاضیات5:30

ptugoj5د. محمد درعwbdvt5xلغة انكلیزیةم.م. انفالtbunxomحقوق انسان6

7English
عة- المرحلة الرا

2021

2z2qxwwms73op6twgk3nj3

المرحلة الرابعةثالث مسائي/تحلیل عدديزمر1-ثاني3:30

 eedvsxithqtt2xxalfqjkم.م. فالحwhlprquحاسبات4

رابع ریاضیاتالمرحلة الثالثة مسائيالثاني ریاضیات5:30

ساعات حرةم.م. فالححاسبات عملي6

7

عة
سا

ال

وم
الی

م.م. میمون

تفاضل متقدم 1

م.م. سعد صابر لغة عربیة

حاسبات متقدم عملي

الصف االول 

د.اسامة یوسفجبر خطي1

د.محمد یوسفتفاضل 1

م.فوزي نوري اسس ریاضیات1

د. محمد یوسفتفاضل 1

تفاضل متقدم 1

م.م. أنفال علم نفس الطفولة

د.عالء محمودھندسة 1

جامعة األنبار / كلیة التربیة للعلوم الصرفة - قسم الریاضیات 

د. مثنى

د.عالء محمودتبولوجي1

م.عبدالستار+ م.فالح 

ساعة حرة

د.عالء عدنانتحلیل دالي1 ین
إلثن

ا
اء

الث
الث

تحلیل عددي 1

معادالت تفاضلیة1 

د. مثنى

إحصاء ریاضي1

ــد
حــ

األ

م. نادیة معادالت تفاضلیة1 

جبر زمر1

م.م. میمون

الصف الثالث

د.عبدالرحمن تحلیل عقدي1

د. اسماعیلقیاس و تقویم

د. علي عبد

د.ماجد

م.م.تحریرمناھج و طرائق د.ماجدجبر زمر1

م.م. انفالتطبیقات تدریسیة

مقاسات1د.ماجدجبر حلقات 1

م. نادیةتحلیل ریاضي1

الصف الرابع 

د.فراس شاكر

أ.م.قاسممعادالت جزئیة 1

د.فراس شاكرإحصاء ریاضي1

مقاسات1

أ.م.قاسممعادالت جزئیة 1

د.علي عبیدتحلیل عددي 1

د. مصطفىإحتمالیة 1

د.عبدالرحمنتحلیل عقدي1

م / جدول الدروس اإلسبوعي للعام الدراسي  2020 / 2021  (( الدراسات المسائیة))

د.عالء عدنانتحلیل دالي جبر حلقات 1

تحلیل ریاضي1 د.علي عبد

د.ماجد

س
می

لخ
ا

د.فراس شاكرمنھج بحث علمي

د.عالء محمودھندسة 1

د. مصطفىإحتمالیة 1

د.علي عبید

اء
ربع

األ

د.عالء محمودتبولوجي1

الصف الثاني  



Column1 Column2 Column3 Column4 Column5

ة اح ــــــــاء - الدراسات الص م   قسم ال

اليوم  الساعة  االول 
المادة  أسم التدر  رمز الصف 

الثالثاء 11/9 لة/1 ل اء التحل م ال ز محمود دالع شار ع knhqn45  أ.م.د. 
01/11 ات الحاس م.م. رافد صيهود xexf5ul
02/01 سان حقوق اال س د الواحد خم راء البتول ع فطمة الز amagrm3

االرعاء 11/9 ة/1 اء العض م ال د حس كشاش  أ.د.ع 2fqebkc
01/11 ة اللغة الع م. سعد صابر نمال w4td57d

س الخم 11/9 ة/1 اء الألعض م ال دالرزاق اد خ ع epnphcj م.م. ز
01/11 وي علم النفس ال ل الف غ خل م.م. ا opuismr

ة ــــــــاء - الدراسات المسائ م  قسم ال

اليوم  الساعة  االول 
المادة  أسم التدر  رمز الصف 

الثالثاء 02/12 لة/1 ل اء التحل م ال ز محمود دالع شار ع jxpv3wf  أ.م.د. 
04/02 ات الحاس ز دالع م.م. فالح عامر ع ukiunxz
05/04 سان حقوق اال س د الواحد خم راء البتول ع فطمة الز amagrm3

االرعاء 02/12 ة/1 اء العض م ال اح نوري. A7xubby م.د.. نورص
04/02 ة اللغة الع م. سعد صابر نمال vqyihzs
44320 ما  السالمة واالمن ال دالرزاق اد خ ع م.م. ز cj4uvta

س الخم 02/12 ة/1 اء الألعض م ال أ.د.محمد احمد عواد  gdhldxn
04/02 وي علم النفس ال م.م. نور وضاح 6vzeti2



Column6 Column7 Column8 Column9 Column10 Column11 Column12

اليوم الساعة الثا   اليوم  الساعة 
المادة  أسم التدر  رمز الصف 

االحد 11/9 ة اء الألعض م ال م.د. س سعدون فارس 2exyy5e االحد 11/9
01/11 ة  اء العض م ال ل أ.م.د. ع سا أسماع tuzipng 01/11
03/01 علم نفس النمو ل الف غ حل م.م. ا X621bbh 03/01

االرعاء 11/9 ة اء الألعض م ال م.د. س سعدون فارس 7wl7a36 االثن  11/9
01/11 ة  اء العض م ال ل أ.م.د. ع سا أسماع tuzipng 01/11
03/01 ة ل اللغة االن م م.م. مصط ابرا mml3bwl 03/01

س الخم 11/9 حث منهج  د خالد ع  ا.د. حم u542i2b س الخم 11/9
01/11 ات الحاس م.م. رافد صيهود 6hzmnrn 01/11

اليوم الساعة الثا   اليوم  الساعة 
المادة  أسم التدر  رمز الصف 

االحد 02/12 ة اء الألعض م ال م.د. س سعدون فارس 7wl7a36 االحد 02/12
04/02 ة  اء العض م ال ل أ.م.د. ع سا أسماع S6ayti5 04/02
06/04 علم نفس النمو م.م. نور وضاح cf2xa6f 06/04

االرعاء 02/12 ة اء الألعض م ال م.د. س سعدون فارس 7wl7a36 االثن  02/12
04/02 ة  اء العض م ال ل أ.م.د. ع سا أسماع S6ayti5 04/02
06/04 ة ل االلغة االن م م.م.ممصط ابرا 7hid4lh 06/04

س الخم 02/12 حث منهج  د خالد ع  ا.د.حم u542i2b س الخم 02/12
04/02 ات الحاس ز دالع م.م. فالح عامر ع hujcyqw 04/02



Column13 Column14 Column15 Column16 Column17 Column18

الثالث اليوم الساعة الرابع
المادة  أسم التدر  رمز الصف  المادة 

ة/1 ائ اء الف م ال ديوي اض  اء ف م.د. شه vt7qaqm االحد 11/9 ة/1 ات اء الح م ال
ة/1 اء العض م ال أ.م.د. احمد حمد شكر g2mghru 01/11 ا اال  م ل ال التحل

03/01 م اس والتق الق
ة اء التناسق م ال أ.د.محمد احمد عواد duykf5b االثن  11/9 اف م واالط اء ال م ك
ة ات اء الح م ال م معروف دال اء ع م.د. ا X2utal6 01/11 ص العضوي شخ ال

ج وطرائق تدرس منا م.م. انفال عاشور cggon2f 03/01 ة قات تدرس تطب
ة ات اء الح م ال م معروف دال اء ع م.د. ا X2utal6 الثالثاء 11/9 ا اال  م ل ال التحل

ة اء التناسق م ال أ.د.محمد احمد عواد duykf5b 01/11 اف م واالط اء ال م ك

الثالث اليوم الساعة الرابع
المادة  أسم التدر  رمز الصف  المادة 

ة/1 ائ اء الف م ال ديوي اض  اء ف م.د. شه vt7qaqm االحد 02/12 ة/1 ات اء الح م ال
ة/1 اء العض م ال أ.م.د. احمد حمد شكر w2zr2ql 04/02 ا اال  م ل ال التحل

06/04 م اس والتق الق
ة اء التناسق م ال أ.د.محمد احمد عواد vwt7v4c االثن  02/12 اف م واالط اء ال م ك
ة ات اء الح م ال م معروف دال اء ع م.د. ا X2utal6 04/02 ص العضوي شخ ال

ج وطرائق تدرس منا و  م.م.انفال عاشور ال cggon2f 06/04 ة قات تدرس تطب
ة ات اء الح م ال م معروف دال اء ع م.د. ا X2utal6 الثالثاء 02/12 ا اال  م ل ال التحل

ة اء التناسق م ال أ.د.محمد احمد عواد vwt7v4c 04/02 اف م واالط اء ال م ك



Column19 Column20

أسم التدر  رمز الصف 
ة فرحان داود. أ.م.د. قت cfop3az
م.د. احمد ضاري صالح cggon2f

ل ع حس  أ.م.د. اسماع 5yfgamh
دالرزاق س احمد ع أ.م.د. خم rqwkckg

اس جمعة ل  أ.م.د. ن ccnivub
م.م. انفال عاشور xg77tld

م.د. احمد ضاري صالح cggon2f
دالرزاق س احمد ع أ.م.د. خم rqwkckg

أسم التدر  رمز الصف 
ة فرحان داود. أ.م.د. قت yagawbi

ز محمود دالع شار ع wybt7qy أ.م.د. 
ل ع حس   أ.م.د. اسماع yfi2bx3
ل أ.م.د. ع سا اسماع uouklyj
د  حس كشاش أ.د. ع Uj3gz5k

م.م. انفال عاشور dtnuzv7
ز محمود دالع شار ع أ.م.د.  wybt7qy

ل أ.م.د. ع سا اسماع uouklyj



رمز الصفاسم التدر المادةالساعةاليوم

ة 1 عم 10:30-9االحد اسخل ه ع hch25d5د. 
10:30-
ة 1 عم 11:30 hch25d6خل
11:30-
ة 1 عم 12:30 hch25d7خل
11:30-
ة 1 عم 12:30 hch25d8خل
12:30-
ة 1 عم 1:30 hch25d9خل

ة 1 عم 1:30-2:30 خل
hch25d1
0

ة10:30-9االثن  ht3oly4م. سعد صابراللغة الع
10:30-
11:30
11:30-
ارعلم االرض12:30 ylpesazد. خالد ص
11:30-
12:30
12:30-
1:30

1:30-2:30

2:30-3:30

10:30-9الثالثاء
علم الحيوان 

اظمالنظري در  a2mripuد. ح
10:30-
11:30
11:30-
12:30

سالمة وامن 
لو  ادا د  hgeif3hد. ع ع

11:30-
12:30
12:30-
1:30

المرحلة االو



1:30-2:30

2:30-3:30

عاء 10:30-9االر
ة  ل اء تحل م ك

4oletvcد. ع سا عم 
10:30-
11:30

علم الحيوان 
اظمالعم  در  hgl7smyد. ح

11:30-
12:30

ة  ل اء تحل م ك
4oletvcد. ع سا عم 

11:30-
12:30

علم الحيوان 
اظمالعم  در  hgl7smyد. ح

12:30-
1:30

ة  ل اء تحل م ك
4oletvcد. ع سا عم 

1:30-2:30
علم الحيوان 

اظمالعم  در  hgl7smyد. ح

س 10:30-9الخم
علم النفس 

وي xzb3a7oد. م طهال
10:30-
11:30
11:30-
ة 1 نظري12:30 اسخل ه ع 5won75rد. 
11:30-
12:30
12:30-
سان1:30 رحقوق ا ي شا aszjjegد. خ

1:30-2:30



رمز الصفاسم التدر المادةرمز الصفاسم التدر المادة

لطحالب عم  قاء حازم اسماع 2dbawwkم. 
ات  مورفولوج

ات دالستارن داء ع wqq4nkvم. ب

سجة عم  blhnfshد. لؤي حاتم ع ا

لطحالب عم  قاء حازم اسماع ات عام2dbawwkم.  ةح fdcb3byد. عزالدين عط

سجة عم  blhnfshد. لؤي حاتم ع ا

لطحالب عم  قاء حازم اسماع ات2dbawwkم.  ل 7a3ewmtد. نافع احمدح

سجة عم  blhnfshد. لؤي حاتم ع ا

سجة نظري فوراثة 1 نظريuf3mt3pد. لؤي حاتم ع ا zgqkznaد. سم م

ة ل fblzcgvد. محمود مصلحاللغة االن
ا  مورفولوج

دالستارعم  داء ع 7qqxwr7م. ب

حث ادمنهج  د  فوراثة 1 عم khhor5mد. ع ع h7srz3hد. سم م

ات  تحض
ة فمجه يثم لط jxngsapد. 

ات حانــــح ن ةfdrsm4iم. سم  اء مجه 24cqdjmد. ظافر فخرياح

ج وطرائقh55gj2aد. م طهعلم نفس النمو لمنا rvjdxcmد. مث اسماع

ات عم  ةح udekrmhد.عزالدين عط

ة المرحلة الثالثةالمرحلة الثان



ات1نظري ات عم ft5jxmwد. مث محمدالفق زتحض دالع kqgyvm4م.م. محمد ع

ات عم  ل 7ps7a7qد. نافع احمدح

املطحالب نظري ات عم 5pqcjeeد. حارث  زتحض دالع kqgyvm4م.م. محمد ع

ات عم  ل 7ps7a7qد. نافع احمدح

ات عم  زتحض دالع kqgyvm4م.م. محمد ع

ات عم  ل 7ps7a7qد. نافع احمدح

ات عم  حانــــح ن qk627rmم. سم 
ة  اء مجه اح

bnta7xkد. محمد فاضلعم 

ات1 عم  مالفق دالحل ة ع pm5gihrم.م. عق
ة  اء مجه اح

bnta7xkد. محمد فاضلعم 

ات عم  حانــــح ن qk627rmم. سم 
ة  اء مجه اح

bnta7xkد. محمد فاضلعم 

ات1 عم  مالفق دالحل ة ع pm5gihrم.م. عق
ة  اء مجه اح

bnta7xkد. محمد فاضلعم 

ات عم  حانــــح ن qk627rmم. سم 
ة  اء مجه اح

bnta7xkد. محمد فاضلعم 

ات1 عم  مالفق دالحل ة ع pm5gihrم.م. عق
ة  اء مجه اح

bnta7xkد. محمد فاضلعم 



رمز الصفاسم التدر المادة

ة ق ا تطب 7mltgzgد. فرقد حواسك

ات 4t5f6ylد. محمود ع فسلجة ن

م اس وتق لق nttikjoد. مث اسماع

لو ج  ا
املعم  64qhlgyد. حارث 

ة  ق ا تطب ك
يعم  ة خ 4z5m4tpم. المغ

لو ج  ا
املعم  64qhlgyد. حارث 

ة  ق ا تطب ك
يعم  ة خ 4z5m4tpم. المغ

لو ج  ا
املعم  64qhlgyد. حارث 

ة  ق ا تطب ك
يعم  ة خ 4z5m4tpم. المغ

لو ج  املا jeuwc6cد. حارث 

ئة عم  5uzcz4kد. محمد فاضلب

ئة عم  5uzcz4kد. محمد فاضلب

ئة عم  5uzcz4kد. محمد فاضلب

عة المرحلة الرا



ئة عم  5uzcz4kد. محمد فاضلب

ئة 4k7ppnpد. محمد فاضلعلم الب

ات 1  ل طف
دالقادرنظري kznoi72د. ثائر ع

قات  تطب
ة س 5nejmulا.م. احالم سلمانتدر

ة ل dt46bqbم. محمود مصلحاللغة االن

ات  فسلجة ن
o54qgksد. محمود ع عم 

ات1  ل طف
معم  دالحل ة ع 2kxykpnم.م. عق

ات  فسلجة ن
o54qgksد. محمود ع عم 

ات1  ل طف
معم  دالحل ة ع 2kxykpnم.م. عق



  

وم
لــی

ا
عة  

سا
الـ

  

  الرابع: الصف  الثالث: الصف  الثاني : الصف  االول: الصف

  التدریسي  المادة
رمز 

  الصف
  رمز الصف  التدریسي  المادة  رمز الصف  التدریسي  المادة  رمز الصف  التدریسي  المادة

  

ــد
ـــــ
ح
األ

  

  اللغة العربیة  9.00
  s2uqfyp  سعد صابر.ا

    حضوریا   Bالكترونیك.م  Aذریة.م حضوریا   Bبصریات.م  Aكھرباء متقدم.م
   

    حضوریا  Aالكترونیك.م   Bذریة.م حضوریا   Aبصریات.م   Bكھرباء متقدم.م  اللغة العربیة  10.00

         حضوریا   Dالكترونیك.م   Cذریة.م حضوریا   Dبصریات.م   Cكھرباء متقدم.م  3pgisvw  جمال.د   كھربائیة  11.00

   5zzwh2m  سعدي خلف .د  كھرو حضوریا   Cالكترونیك.م   Dذریة.م حضوریا   Cبصریات.م   Dكھرباء متقدم.م  xvgjlce  مصطفى ابراھیم.ا  تقاضل  وتكامل  12.00

            i4uhqsx  ولید بدیوي.د خواص مادة  1.00

  

English  .عادل صبحي  o4qu6uw  
  

 o4qu6uw  عادل صبحي.د  English  ا          i4uhqsx  ولید بدیوي.د خواص مادة 2.00
  

3.00                     

ن
ـــــ
نیــ

الث
ا

  

   Bكھربائیة.م  Aخواص.م  9.00
  حضوریا

 عمر مھیدي. د  الكترونیك  حضوریا   Fبصریات.م   Eكھرباء متقدم.م
rjjex4e  

   
  

    عمر مھیدي. د  الكترونیك  حضوریا   Eبصریات.م   Fكھرباء متقدم.م   Aكھربائیة.م  B خواص.م  10.00

  دوال عقدیة حضوریا   Hبصریات.م   Gكھرباء متقدم.م حضوریا   Dكھربائیة.م  Cخواص.م  11.00
        5hr2edk فوزي نوري.ا

  دوال عقدیة حضوریا   Gبصریات.م   Hكھرباء متقدم.م حضوریا   Cكھربائیة.م  Dخواص.م  12.00
 فوزي نوري.ا

5hr2edk  
   5zzwh2m  سعدي خلف.د  كھرو

  دوال عقدیة           1.00
  5zzwh2m  سعدي خلف.د  كھرو فوزي نوري.ا

  

  دوال عقدیة           2.00
   ur5hulq بالل.د  ١صلبة  5hr2edk فوزي نوري.ا

3.00                        

اء
ـــــ
ثـــ

ال
لث
ا

  

9.00  
    Fكھربائیة.م   Eخواص.م

 حضوریا
  النموعلم نفس  

 ایالف 

  عاشور

  

pu3jire  

  ذریة 

  ولید صبحي.د
y4zbepx  

  
 

  سعید نایف. د  ٢كمیة 

m67tht5  

  سعید نایف. د ٢كمیة  ولید صبحي.د  ذریة   النموعلم نفس   حضوریا   Eكھربائیة.م   Fخواص.م  10.00

  6oye2wu  ست انفال عاشور  تطبیقات nlmf5gn  انمار ضرار. د  تحلیلي .م 4462aal  عادل صبحي.د  كھرباء متقدم  حضوریا   Hكھربائیة.م   Gخواص.م  11.00

  ماھر نوري.د  صوت حضوریا   Gكھربائیة.م   Hخواص.م  12.00

e63v3v2  
  6oye2wu  ست انفال عاشور  تطبیقات nlmf5gn  انمار ضرار. د  تحلیلي .م

    vwbpxsd علي . د نوویة  zlfpqhg ست انفال عاشور مناھج   ماھر نوري.د  صوت     1.00

2.00       
  مازن حامد.د متقدم تفاضل وتكامل

6u6glvc  

         zlfpqhg ست انفال عاشور مناھج 

3.00        

 متقدم تفاضل وتكامل
         مازن حامد.د

  

اء
ـــــ
عــــ

رب
األ

  

 كھربائیة  9.00
  3pgisvw  جمال.د

   كھرباء متقدم 

  4462aal  عادل صبحي.د

   Fالكترونیك.م   Eذریة.م
 حضوریا  Bوسائل.م  Aنوویة.م حضوریا

   Eالكترونیك.م   Fذریة.م كھرباء متقدم  كھربائیة  10.00
 حضوریا  Aوسائل.م   Bنوویة.م حضوریا

     Gذریة.م  6u6glvc  مازن حامد.د  متقدم تفاضل وتكامل  fjh5n3w  ایالف عاشور علم النفس  11.00
 حضوریا  Dوسائل.م   Cنوویة.م حضوریا

  حضوریا  Cوسائل.م   Dنوویة.م حضوریا   Gالكترونیك.م    rmvb7go  سالم خلف. د  بصریات   fjh5n3w  ایالف عاشور علم النفس  12.00

          mb53k3d مازن حامد.د  vgaptas  English  مصطفى زعین.د  حرارة  1.00

            mb53k3d مازن حامد.د  vgaptas  English  مصطفى زعین.د  حرارة 2.00

                  i4uhqsx  ولید بدیوي.د خواص مادة  3.00

س
ـــــ
میــ

خ
ال

  
  ذریة   rmvb7go  سالم خلف. د  بصریات  xvgjce  مصطفى ابراھیم.ا  تقاضل  وتكامل  9.00

  y4zbepx ولید صبحي.د
  

  ١صلبة 
 بالل.د

ur5hulq  

 ماھر نوري.د  طاقات   rmvb7go  سالم خلف. د  بصریات  xvgjlce  مصطفى ابراھیم.ا  تقاضل  وتكامل  10.00

ck5cmkf 

 ١صلبة 
 بالل.د

  فرید. ا  فلك vhgsmej  فاطمة الزھراء  حقوق انسان  11.00
bm26szc  

  Slp5ln2  اسماعیل.د  قیاس وتقویم   ماھر نوري.د  طاقات 

  Slp5ln2  اسماعیل.د  قیاس وتقویم  rjjex4e  عمر مھیدي. د  الكترونیك   فرید. ا  فلك 46grtxr  بالل.د  حاسبات  12.00

  مصطفى . د  منھج بحث 46grtxr  بالل.د  حاسبات.م  1.00
rtlj7d7  

 علي . د نوویة   tn54fnb  جاسم . د  علم البلورات 

vwbpxsd  

 علي . د نوویة  tn54fnb  جاسم . د  علم البلورات   مصطفى . د  منھج بحث 46grtxr  بالل.د  حاسبات.م 2.00

3.00                        
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وم
لــی

ا
عة  

سا
الـ

  

  الرابع: الصف  الثالث: الصف  الثاني : الصف  االول: الصف

  التدریسي  المادة
رمز 

  الصف
  التدریسي  المادة  رمز الصف  التدریسي  المادة

رمز 

  الصف
  رمز الصف  التدریسي  المادة

ـــــ
حــ

األ
د

  

1.0  
  كھربائیة.م

 

  جمال.د

  

المختبر 

  حضوریا
  كھرباء متقدم.م

  

  عادل صبحي.د

المختبر 

  حضوریا

المختبر   مصطفى زعین.د  ذریة.م

  حضوریا

  المختبر حضوریا علي خلف.د  نوویة.م

  المختبر حضوریا علي خلف.د  نوویة.م  مصطفى زعین.د  ذریة.م  2.0

المختبر   ولید بدیوي.د خواص.م  3.0

  حضوریا

 سالم خلف. د بصریات .م
المختبر 

  حضوریا

المختبر   عمر مھیدي.د  الكترونیك.م

  حضوریا

  مازن حامد.د  وسائل ایضاح
  المختبر حضوریا

  ولید بدیوي.د خواص.م  4.0
  مازن حامد.د  وسائل ایضاح  عمر مھیدي.د  الكترونیك.م سالم خلف. د بصریات .م

  vje7tshvv  ست انفال عاشور  تطبیقات        iuyyhki  ماجد احیاب.د  النموعلم نفس        5.0

  je7tshvv  ست انفال عاشور  تطبیقات       iuyyhki  ماجد احیاب.د  النموعلم نفس         6.0

                    

ن
ـــــ
نیــ

الث
  

 خواص مادة  1.0

 

  ولید بدیوي.د

  
6maj2y3  عادل صبحي.د  كھرباء متقدم  

Bv7rqmn  

  ذریة
ولید .د

 صبحي
7p7mxxx 

      

2.0  
 خواص مادة

 

  ولید بدیوي.د

  
6maj2y3  ذریة  عادل صبحي.د  كھرباء متقدم  

ولید .د
  yxt7lw3  سعدي خلف.د  كھرو صبحي

  yxt7lw3  سعدي خلف.د  كھرو  ٤ldsv7r  عمر مھیدي. د  الكترونیك   ukscl6h  مازن حامد.د  متقدم تفاضل وتكامل  Ibvyc4x  جمال.د كھربائیة  3.0

    so74j5ns  سعد صابر.ا  اللغة العربیة  4.0
  

 

    
English  عادل صبحي.د  wvywrjm  

  اللغة العربیة 5.0
  سعد صابر.ا

so74j5ns   
  

   English  عادل صبحي.د  wvywrjm  

6.0                       

                    

اء
ـــــ
ثـــ

ال
لث
ا

  

  تقاضل  وتكامل  1.0
  ماھر نوري.د  صوت 2c4k5z6  مصطفى.ا

e63v3v2  

 ابراھیم قیس.ا  تحلیلي . م
e5q2cyg  

  hrcrtw2 بالل كمال.د  ١صلبة 

  yxt7lw3  سعدي خلف .د  كھرو ابراھیم قیس.ا  تحلیلي . م  ماھر نوري.د  صوت  Ibvyc4x  جمال.د كھربائیة  2.0

  4ldsv7r علي . د نوویة  ign54l7 ست انفال عاشور مناھج   ukscl6h  مازن حامد.د متقدم تفاضل وتكامل Ibvyc4x  جمال.د كھربائیة  3.0

 متقدم تفاضل وتكامل  ek2dhgr  فالح  حاسبات  4.0
  مناھج  ukscl6h  مازن حامد.د

  4ldsv7r علي . د نوویة  ign54l7 ست انفال عاشور

                    ek2dhgr فالح  حاسبات.م  5.0

  حاسبات.م  6.0
 فالح

ek2dhgr       

  
           

                    

اء
ـــــ
عــــ

رب
األ

  

  سالم خلف. د  بصریات  b2cpfoq  مصطفى زعین.د  حرارة  1.0

djqdecu  
 عمر مھیدي. د  الكترونیك

4ldsv7r  
     

  nowrxlq  سعید نایف. د  ٢كمیة  عمر مھیدي. د  الكترونیك  سالم خلف. د  بصریات b2cpfoq  مصطفى زعین.د  حرارة  2.0

3.0  
 خواص مادة

 

  ولید بدیوي.د

  
6maj2y3  English  

 مازن حامد.د
jtscq4r  7 ولید صبحي.د  ذریةp7mxxx  سعید نایف. د ٢كمیة  nowrxlq  

  2rgcox7 English ماجد احیاب.د  علم النفس  ٤.٠
 مازن حامد.د

jtscq4r   ماھر نوري.د  طاقات 

t5jhm71  
  قیاس وتقویم 

 اسماعیل.د
yexxii7  

  علم النفس  ٥.٠
  قیاس وتقویم  ماھر نوري.د  طاقات   4462aal  عادل صبحي.د  كھرباء متقدم  2rgcox7 ماجد احیاب.د

 اسماعیل.د
yexxii7  

                  
    

                      

س
ـــــ
میــ

خ
ال

  

1.0    
  

  hrcrtw2 بالل كمال.د  ١صلبة  Hr7guyz  فوزي.ا  دوال عقدیة  djqdecu  سالم خلف. د  بصریات 

  hrcrtw2 بالل كمال.د  ١صلبة   Hr7guyz  فوزي.ا  دوال عقدیة  plxuxtu  فرید. ا  فلك 2c4k5z6  مصطفى.ا  تقاضل  وتكامل  2.0

  تقاضل  وتكامل  3.0
  مصطفى.ا

2c4k5z6 فرید. ا  فلك  
plxuxtu  

  
  4ldsv7r علي . د نوویة   he6atgh  جاسم . د  علم البلورات 

 صالح  شھاب.ا  منھج بحث  Wf3oue  فاطمة الزھراء  حقوق انسان  ٤.٠

wgp3dkf 
     he6atgh  جاسم. د  علم البلورات

 صالح شھاب.ا  منھج بحث      ٥.٠
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