
ارشادانفال. م.متحلٌل عقديارشادمحمد. م.أتوبولوجًالقاعةالتدرٌسًالمادةالقاعةالتدرٌسًالمادةالقاعةالتدرٌسًالمادةالقاعةالتدرٌسًالمادةالقاعةالتدرٌسًالمادةالقاعةالتدرٌسًالمادة

ارشادانفال. م.متحلٌل عقديارشادمحمد. م.أتوبولوج1ًاحمد. د.م.أعلم النفس التربويمختبرم جاسب.م(اكسس)حاسبات126م افراح.مصحة نفسٌة125م كمال.اتفاضل124م لٌث.محقوق انسان8:30-9:20

ارشادمحمد. م.أتوبولوجًارشادحمٌد. د.مبرمجة خطٌة1احمد. د.م.أعلم النفس التربويمختبرجاسب. م.م(اكسس)حاسبات126افراح. مصحة نفسٌة125م كمال.اتفاضل------- 9:30-10:20

ارشادمحمد. م.أتوبولوجًارشادحمٌد. د.مبرمجة خطٌة1احمد. د.م.أعلم النفس التربويمختبرجاسب. م.م(اكسس)حاسبات126سجى. م.معرب125ًم لٌث.محقوق انسان124م كمال.اتفاضل10:30-11:20

ارشادحمٌد. د.مبرمجة خطٌةارشادانهار.دادارة تربوٌةمختبرجاسب.م.م(اكسس)حاسبات1احمد. د.م.أعلم النفس التربوي126سجى. م.معرب125ًم افراح.معلم النفس العام124م كمال.اتفاضل11:30-12:20

ارشادانهار.دادارة تربوٌةمختبرجاسب.م.م(اكسس)حاسبات1احمد. د.م.أعلم النفس التربوي124م افراح.معلم النفس العام12:30-1:20

مختبرجاسب.م.م(اكسس)حاسبات1احمد. د.م.أعلم النفس التربوي1:30-2:20

2:30-3:20

محمد. م.أتوبولوجًعربًانفال. م.متحلٌل عقديمختبر+ عصام(ماتالب)حاسبات جغرافٌةشاكر. د.ممعادالت تفاضلٌة1مدحت. مجبر خط126ًسجى. م.معرب125ًم كمال.اتفاضل124م افراح.معلم النفس العام8:30-9:20

محمد. م.أتوبولوجًعربًانفال. م.متحلٌل عقديمختبر+عصام(ماتالب)حاسبات جغرافٌةشاكر. د.ممعادالت تفاضلٌة1مدحت. مجبر خط126ًسجى. م.معرب125ً`م كمال.اتفاضل124م افراح.معلم النفس العام9:30-10:20

احمد. د.م.أمناهج وكتب مدرسٌةعربًمحمد. م.أتوبولوجًجغرافٌةشاكر. د.ممعادالت تفاضلٌةمختبر+عصام(ماتالب)حاسبات 1سجى. م.معرب126ًمدحت. مجبر خط125ًم افراح.معلم النفس العام124م كمال.اتفاضل10:30-11:20

احمد. د.م.أمناهج وكتب مدرسٌةعربًمحمد. م.أتوبولوجًجغرافٌةشاكر. د.ممعادالت تفاضلٌةمختبر+عصام(ماتالب)حاسبات 1سجى. م.معرب126ًمدحت. مجبر خط125ًم افراح.معلم النفس العام124م كمال.اتفاضل11:30-12:20

احمد. د.م.أمناهج وكتب مدرسٌة125سناء. م.متفكٌر رٌاضًمختبرصفاعرب1ًمدحت. مجبر خط126ًم افراح.مصحة نفسٌة 12:30-1:20
عربي

124انهار.دادارة تربوٌة

124انهار.دادارة تربوٌةعربياحمد. د.م.أمناهج وكتب مدرسٌة125سناء. م.متفكٌر رٌاضًمختبرصفاعرب1ًمدحت. مجبر خط126ًافراح. مصحة نفسٌة 1:30-2:20

2:30-3:20

انفال. م.متحلٌل عقديد اٌمان.م.أتخصصٌة. ت.طجغرافٌةانهار.دمنهج بحث1حمٌد. د.منظرٌة الزمر126م افراح.مصحة نفسٌة124جمهور. د.متفاضل متقدم125حم.م+شاكر.دأسس رٌاضٌاتمختبرم عمر.محاسبات8:30-9:20

أسس رٌاضٌاتمختبرم عمر.محاسبات9:30-10:20
حم.م+شاكر.د

ٌد
انفال. م.متحلٌل عقديد اٌمان.م.أتخصصٌة. ت.طجغرافٌةانهار.دمنهج بحث1حمٌد. د.منظرٌة الزمر126م افراح.مصحة نفسٌة124جمهور. د.متفاضل متقدم125

د اٌمان.م.أتخصصٌة. ت.طجغرافٌةحمٌد. د.منظرٌة الزمرمختبرانهار.دمنهج بحث1جمهور. د.متفاضل متقدم126اسراء. م.ماحتماالت متقدمة125رائد. معرب124ًشاكر.داسس الرٌاضٌات10:30-11:20

د اٌمان.م.أتخصصٌة. ت.طجغرافٌةحمٌد. د.منظرٌة الزمرمختبرانهار.دمنهج بحث1جمهور. د.متفاضل متقدم126اسراء. م.ماحتماالت متقدمة125رائد.معرب124ًشاكر.داسس الرٌاضٌات11:30-12:20

حمٌد. د.مبرمجة خطٌةجغرافٌةانهار.دمنهج بحث125م اسراء.ماحتماالت متقدمة126جمهور. د.متفاضل متقدممختبرم عمر.محاسبات124رائد.معرب12:30-1:20ً
1

د اٌمان.م.أتخصصٌة. ت.ط

د اٌمان.م.أتخصصٌة. ت.ط1انهار.دمنهج بحث125م اسراء.ماحتماالت متقدمة126جمهور. د.متفاضل متقدممختبرفراس. دحاسبات124رائد. معرب1:30-2:20ً

رٌاضةحمٌد. د.مبرمجة خطٌةمختبرجاسب.م.م(SPSS )حاسباتتارٌخشاكر. د.ممعادالت تفاضلٌة1كمال. متحلٌل عددي______________126مدحت. مجبر خط125ًم د احمد.اتعلٌم اساس124م اسراء.ماحتمالت8:30-9:20

رٌاضةحمٌد. د.مبرمجة خطٌةمختبرجاسب.م.م(SPSS )حاسباتتارٌخشاكر. د.ممعادالت تفاضلٌة1كمال. متحلٌل عددي؛______________126مدحت. مجبر خط125ًم د احمد.اتعلٌم اساس124م اسراء.ماحتماالت9:30-10:20

عربًسعاد.معربًرٌاضةانفال. م.متحلٌل عقديتارٌخكمال. متحلٌل عدديمختبرشاكر. د.ممعادالت تفاضلٌة1مدحت. مجبر خط126ًاحمد.دعلم النفس التربوي125م اسراء.ماحتماالت124رٌاض.دإسالمٌة10:30-11:20

عربًسعاد.معربًرٌاضةانفال. م.متحلٌل عقديتارٌخكمال. متحلٌل عدديمختبرشاكر. د.ممعادالت تفاضلٌة1مدحت. مجبر خط126ًاحمد.دعلم النفس التربوي125م اسراء.ماحتماالت124رٌاض. دإسالمٌة11:30-12:20

مختبرجاسب.م.م(SPSS )حاسباترٌاضةسعاد.معربًتارٌخم صفا.معربًعربًسناء.متفكٌر رٌاض1ًاسراء. م.محتماالت متقدمةا126مدحت. مجبر خط125ًرٌاض.دإسالمٌة124م د احمد.اتعلٌم أساس12:30-1:20

مختبرجاسب.م.م(SPSS )حاسباترٌاضةسعاد.معربًتارٌخم صفا.معربًعربًسناء.متفكٌر رٌاض1ًاسراء. م.ماحتماالت متقدمة126مدحت. مجبر خط125ًرٌاض.دإسالمٌة124م د احمد.اتعلٌم أساس1:30-2:20

2:30-3:20

اختبارات ومقاٌس1اسراء. م.ماحتماالت متقدمة126جمهور. د.متفاضل متقدممختبرم جاسب.م(اكسس)حاسبات125حمٌد+شاكر.داسس الرٌاضٌات124م انفال.متارٌخ رٌاضٌات8:30-9:20
عبد .د.م.أ

الرزاق
ارشادكمال. متحلٌل عدديارشاد

اختبارات ومقاٌس1اسراء. م.ماحتماالت متقدمة126جمهور. د.متفاضل متقدممختبرجاسب. م.م(اكسس)حاسبات125حمٌد+شاكر.داسس الرٌاضٌات124م انفال.متارٌخ رٌاضٌات9:30-10:20
عبد .د.م.أ

الرزاق
ارشادكمال. متحلٌل عدديارشاد

ارشادجابر. م.متقنٌات تربوٌةارشادكمال. متحلٌل عددي1جمهور. د.متفاضل متقدم126اسراء. م.ماحتماالت متقدمةمختبرجاسب. م.م(اكسس)حاسبات125م انفال.متارٌخ رٌاضٌات124حمٌد+شاكر.داسس الرٌاضٌات10:30-11:20

اسس الرٌاضٌات11:30-12:20
شاكر .د

حمٌد+
ارشادجابر. م.متقنٌات تربوٌةارشادكمال. متحلٌل عددي1جمهور. د.متفاضل متقدم126اسراء. م.ماحتماالت متقدمةمختبر1250م انفال.متارٌخ رٌاضٌات124

ارشادم د عبد الرزاق.ااختبارات ومقاٌٌسارشادم جابر,متقنٌات تربوٌة126جمهور. د.متفاضل متقدممختبرم اسراء.ماحتماالت متقدمة  12:30-1:20

ارشادم د عبد الرزاق.ااختبارات ومقاٌٌسارشادم جابر.متقنٌات تربوٌة126جمهور. د.متفاضل متقدممختبرم اسراء.ماحتماالت متقدمة  1:30-2:20

2:30-3:20

OFF
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OFF
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القاعةالتدرٌسًالمادةالقاعةالتدرٌسًالمادةالقاعةالتدرٌسًالمادةالقاعةالتدرٌسًالمادةالقاعةالتدرٌسًالمادة

106محمد. م.أتحلٌل رٌاضًمختبرجاسب. م.محاسبات1لٌث. م.مدٌمقراطٌة126خولة. د.م.أتربٌة اسالمٌة125مٌثم. م.م124Eحمٌد. د.متكامل8:30-9:20

106محمد. م.أتحلٌل رٌاضًمختبرجاسب. م.محاسبات1صالح. م.متربٌة بٌئٌة وصحٌة126خولة. د.م.أتربٌة اسالمٌة125مٌثم. م.م124Eحمٌد. د.متكامل9:30-10:20

106شاكر. د.منظرٌة البٌاناتمختبرمحمد. م.أتحلٌل رٌاض1ًصالح. م.متربٌة بٌئٌة وصحٌة126مٌثم. م.م125Eحمٌد. د.متكامل124خولة. د.م.أتربٌة اسالمٌة10:30-11:20

106شاكر. د.منظرٌة البٌاناتمختبرمحمد. م.أتحلٌل رٌاض1ًسارة. م.مهندسة126مٌثم. م.م125Eحمٌد. د.متكامل124خولة. د.م.أتربٌة اسالمٌة11:30-12:20

12:30-1:20Eمختبرجاسب. م.محاسبات106شاكر. د.منظرٌة البٌانات1سارة. م.مهندسة126حمٌد. د.متكامل125احمد. د.م.أاصول تربٌة124مٌثم. م.م

1:30-2:20Eمختبرجاسب. م.محاسبات106شاكر. د.منظرٌة البٌانات1سارة. م.مهندسة126حمٌد. د.متكامل125احمد. د.م.أاصول تربٌة124مٌثم. م.م

    124احمد. د.م.أاصول تربٌة2:30-3:20

124انفال. م.منظرٌة الحلقاتمختبراحمد. مفجوال بٌسك1اسراء. م.ماحصاء تربوي126حمٌد. د.متكامل125خولة. د.م.أتربٌة اسالمٌة8:30-9:20

124انفال. م.منظرٌة الحلقاتمختبراحمد. مفجوال بٌسك1اسراء. م.ماحصاء تربوي126حمٌد. د.متكامل125خولة. د.م.أتربٌة اسالمٌة9:30-10:20

124انفال. م.منظرٌة الحلقاتمختبراحمد. مفجوال بٌسك1اسراء. م.ماحصاء تربوي126جمهور. د.ماسس رٌاضٌات125حمٌد. د.متكامل10:30-11:20

124اٌمان. د.م.أمشاهدة1اسراء. م.ماحصاء تربويمختبراحمد. مفجوال بٌسك126انفال. م.منظرٌة االعداد125حمٌد. د.متكامل11:30-12:20

حوراء. م.محاسبات12:30-1:20
مختبر قسم 

124اٌمان. د.م.أمشاهدة1اسراء. م.ماحصاء تربويمختبراحمد. مفجوال بٌسك126انفال. م.منظرٌة االعدادالحاسبات

حوراء. م.محاسبات1:30-2:20
مختبر قسم 

124اٌمان. د.م.أمشاهدة1اسراء. م.ماحصاء تربويمختبراحمد. مفجوال بٌسك126انفال. م.منظرٌة االعدادالحاسبات

2:30-3:20

مختبرانفال. م.منظرٌة الحلقات125اسراء. م.ماحصاء متقدم1شاكر. د.متكامل متقدم126جمهور. د.ماسس رٌاضٌات124حمٌد. د.متكامل8:30-9:20

مختبرانفال. م.منظرٌة الحلقات125اسراء. م.ماحصاء متقدم1شاكر. د.متكامل متقدم126جمهور. د.ماسس رٌاضٌات124حمٌد. د.متكامل9:30-10:20

126اٌمان. د.م.أمشاهدة125شاكر. د.متكامل متقدم1اسراء. م.ماحصاء متقدممختبرحوراء. م.محاسبات124احمد. د.م.أاصول تربٌة10:30-11:20

126اٌمان. د.م.أمشاهدة125شاكر. د.متكامل متقدم1اسراء. م.ماحصاء متقدممختبرحوراء. م.محاسبات124احمد. د.م.أاصول تربٌة11:30-12:20

حوراء. م.محاسبات12:30-1:20
مختبر قسم 

124انفال. م.منظرٌة الحلقات125نادٌة. م.م1Eصالح. م.متربٌة بٌئٌة وصحٌة126احمد. د.م.أاصول تربٌةالحاسبات

حوراء. م.محاسبات1:30-2:20
مختبر قسم 

124اٌمان. د.م.أمشاهدة125نادٌة. م.م1Eصالح. م.متربٌة بٌئٌة وصحٌة126احمد. د.م.أاصول تربٌةالحاسبات

106اٌمان. د.م.أتخصصٌة. ت.طمختبرمحمد. م.أتحلٌل رٌاض1ًشاكر. د.متكامل متقدم126اسراء. م.ماحصاء متقدم125فاطمة. معلم النفس النمو124سارة. م.ممصفوفات8:30-9:20

106اٌمان. د.م.أتخصصٌة. ت.طمختبرمحمد. م.أتحلٌل رٌاض1ًشاكر. د.متكامل متقدم126اسراء. م.ماحصاء متقدم125فاطمة. معلم النفس النمو124سارة. م.ممصفوفات9:30-10:20

106محمد. م.أتحلٌل رٌاضًمختبراٌمان. د.م.أتخصصٌة. ت.ط1اسراء. م.ماحصاء متقدم126سناء. مارشاد تربوي125فاطمة. معلم النفس النمو124سارة. م.ممصفوفات10:30-11:20

106محمد. م.أتحلٌل رٌاضًمختبراٌمان. د.م.أتخصصٌة. ت.ط1اسراء. م.ماحصاء متقدم126سناء. مارشاد تربوي125سارة. م.ممصفوفات124فاطمة. معلم النفس النمو11:30-12:20

اٌمان. د.م.أتخصصٌة. ت.ط1سناء. مارشاد تربوي126شاكر. د.متكامل متقدم125سارة. م.ممصفوفات124فاطمة. معلم النفس النمو12:30-1:20

106اٌمان. د.م.أتخصصٌة. ت.طمختبر1سناء. مارشاد تربوي126شاكر. د.متكامل متقدم125سارة. م.ممصفوفات124فاطمة. معلم النفس النمو1:30-2:20

124احمد. د.م.أاصول تربٌة2:30-3:20

106احمد. د.م.أعامة. ت.طمختبرعبد الرزاق. د.م.أقٌاس وتقوٌم1نادٌة. م.م126Eسارة. م.ممصفوفات125انفال. م.منظرٌة االعداد124جمهور. د.ماسس رٌاضٌات8:30-9:20

106احمد. د.م.أعامة. ت.طمختبرعبد الرزاق. د.م.أقٌاس وتقوٌم1نادٌة. م.م126Eسارة. م.ممصفوفات125انفال. م.منظرٌة االعداد124جمهور. د.ماسس رٌاضٌات9:30-10:20

مختبرعبد الرزاق. د.م.أقٌاس وتقوٌم106احمد. د.م.أعامة. ت.ط1لٌث. م.مدٌمقراطٌة126سارة. م.ممصفوفات125انفال. م.منظرٌة االعداد124جمهور. د.ماسس رٌاضٌات10:30-11:20

مختبرعبد الرزاق. د.م.أقٌاس وتقوٌم106احمد. د.م.أعامة. ت.ط1سارة. م.مهندسة126فاطمة. معلم النفس النمو125جمهور. د.ماسس رٌاضٌات124انفال. م.منظرٌة االعداد11:30-12:20

مختبراٌمان. د.م.أمشاهدة106شاكر. د.منظرٌة البٌانات1سارة. م.مهندسة126فاطمة. معلم النفس النمو125جمهور. د.ماسس رٌاضٌات124انفال. م.منظرٌة االعداد12:30-1:20

مختبرشاكر. د.منظرٌة البٌانات106اٌمان. د.م.أمشاهدة1سارة. م.مهندسة126فاطمة. معلم النفس النمو125جمهور. د.ماسس رٌاضٌات124انفال. م.منظرٌة االعداد1:30-2:20

124احمد. د.م.أاصول تربٌة2:30-3:20126
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شعبة ABشعبة الوقتالٌوم

 OFF

OFF االحد

Aشعبة 

 OFF

الخمٌس

االربعاء

االثنٌن

الثالثاء

Cشعبة 

 OFF

B شعبة

 OFF

 OFF

 OFF

المرحلة الثانٌةالمرحلة األولى

Aشعبة 

المرحلة الثالثة

B شعبة


