
 الفصل االول 2022-2021جدول قسم الرياضيات للعام الدراسي 
 

 القاعة 1:30-2:30 القاعة 12:30-1:30 القاعة 11:30-12:30 القاعة 10:30-11:30 القاعة 9:30-10:30 القاعة 9:30-8:30

ت
سب

ال
 

 شذى 104ر

 عالء شاوي 100ف 

 ف محمد خلف/201ر

 هدى زكي 216/2ر

 شيرين 221/2ر

 ايناس 226/2ح

 زينب علي 260/2ح

 رنا داود 201/1ث

 عبد هللا 334ر

 هيفاء 338/2ر

 عقيل 444ر

 محمد ساري  445ر

 شذى 104ر 

 عالء شاوي 100ف 

 ف محمد خلف/201ر

 هدى زكي 216/2ر

 شيرين 221/2ر

 ايناس 226/2ح

 زينب علي 260/2ح

 رنا داود 201/1ث

 عبد هللا 334ر

 هيفاء 338/2ر

 عقيل 444ر

 محمد ساري 445ر

 خولة 2ج/101ر 

 وفاء 107/1ح

 حيدر 125/1ح

 هدى زكي 216/1ر

 عقيل 203ف

 مروى 201/2ث

 هيفاء 338/1ر

 بشرى 432ر

 زينب 448ر

 خولة 2ج/101ر 

 وفاء 107/1ح

 حيدر 125/1ح

 هدى زكي 216/1ر

 عقيل 203ف

 مروى 201/2ث

 هيفاء 338/1ر

 بشرى 432ر

 زينب 448ر

 فرحان 1ج/101ر 

 زينب امين 107/2ح

 حيدر 125/2ح

 محمد خلف 201/1ر

 رنا داود 201/3ث

 زينب 341ر 

 عالء حسن 437ر

 فرحان 1ج/101ر 

 زينب امين 107/2ح

 حيدر 125/2ح

 محمد خلف 201/1ر

 رنا داود 201/3ث

 زينب 341ر 

 عالء حسن 437ر
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حد
ال
ا

 

وفاء 107/1ح  

حيدر 125/1ح  

101/2د  

اياد ر/214ر  

سناء ك/214ر  

مروى 219ر  

زينب 341ر  

 حنين 411ر

وفاء 107/1ح   

حيدر 125/1ح  

101/2د  

ر اياد/214ر  

ك سناء/214ر  

مروى 219ر  

زينب 341ر  

 حنين 411ر

 افراح 2ك/101ر 

 سحر  2ف/101ر

 بشائر 2ي/101ر

 رشا 2ب/101ر

 ماهر  101/2ر

 عباس  4 /101ر

 حسين  102ر

 سندس 102ب

 محمد خلف 201/1ر

 عبير 212ر

 شكر 339

 هيفاء 338/2ر

 حنين 443ر

 محمد ساري 445ر

 افراح 2ك/101ر 

 سحر  2ف/101ر

 بشائر 2ي/101ر

 رشا 2ب/101ر

 ماهر  101/2ر

 عباس  4 /101ر

 حسين  102ر

 سندس 102ب

 محمد خلف 201/1ر

 عبير 212ر

 شكر 339

 هيفاء 338/2ر

 حنين 443ر

 محمد ساري 445ر

 وسن 1ك/101ر 

 سحر 1ف/101ر

 بشائر 1ي/101ر

 رشا 1ب/101ر

 ماهر 101/1ر

 عباس  3 /101ر

  حسين  ف/102ر

 رنا داود  117/1ر

 رائد 103ف

 هدى 335/2ر

 صبيح 336ر

 عالء حسن 437ر

 عقيل 203ف

 

 

 وسن 1ك/101ر 

 سحر 1ف/101ر

 بشائر 1ي/101ر

 رشا 1ب/101ر

 ماهر 101/1ر

 عباس  3 /101ر

  حسين ف /102ر

 رنا داود  117/1ر

 رائد 103ف

 هدى 335/2ر

 صبيح 336ر

 عالء حسن 437ر

 

ن
ني
الث

ا
 

 اماني 103/4ر

 ندى  107/4ر

 جيهان 213/2

 والء 215/1ر

 محمد يوسف331/1ر

 زينب سامي 331/2ر

 شذى احمد 431/1ر

 

 

 

 اماني 103/4ر

 ندى  107/4ر

 جيهان 213/2

 والء 215/1ر

 محمد يوسف331/1ر

 زينب سامي 331/2ر

  شذى احمد 431/1ر

 رنا داود 117/2ر 

 فهد 103/3ر

 أسماء  107/3ر

 محمد علي 211/2ر

 جيهان 213/1

 احمد 333/2ر

 امل خليل 2/ 337ر

 شذى احمد 431/2ر

 قصي 433/2ر

 

 

 رنا داود 117/2ر 

 فهد 103/3ر

 أسماء  107/3ر

 محمد علي 211/2ر

 جيهان 213/1

 احمد 333/2ر

 امل خليل 2/ 337ر

 شذى احمد 431/2ر

 قصي 433/2ر

 عقيل 203عملي ف 

 عالء عامر 103/1ر

 فهد  103/2ر

 اسماء 107/1ر

 سعاد 107/2ر

 محمد علي 211/1ر

  خولة 215/2ر

 سعيد 333/1ر

 امل خليل 1/ 337ر

 قصي 433/1ر

 

 

 عقيل 203عملي ف 

 عالء عامر 103/1ر

 فهد  103/2ر

 اسماء 107/1ر

 سعاد 107/2ر

 محمد علي 211/1ر

  خولة 215/2ر

 سعيد 333/1ر

 امل خليل 1/ 337ر

 قصي 433/1ر
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ء
ثا
ال
لث
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103عملي ف  

 لفته 101/1ض 

اياد ر/214ر  

سناء ك/214ر  

مروى 219ر  

 خلدون 332ر

 هدى 335/1ر

 افراح 441ر

103عملي ف   

 لفته 101/1ض 

ر اياد/214ر  

ك سناء/214ر  

مروى 219ر  

 خلدون 332ر

 هدى 335/1ر

  افراح 441ر

 فرحان 1ج/101ر 

 وسن 1ك/101ر

 سحر 1ف/101ر

 بشائر 1ي/101ر

 رشا 1ب/101ر

 ماهر 101/1ر

 عباس 3 /101ر

 حسين ف/102ر

 ف سناء/214ر

 شيرين 221/1ر

 هدى 335/2ر

 صبيح 336ر

 بشرى 432ر

 

 اريج 212ف

 فرحان 1ج/101ر 

 وسن 1ك/101ر

 سحر 1ف/101ر

 بشائر 1ي/101ر

 رشا 1ب/101ر

 ماهر 101/1ر

 عباس 3 /101ر

 حسين ف/102ر

 ف سناء/214ر

 شيرين 221/1ر

 هدى 335/2ر

 صبيح 336ر

 بشرى 432ر

 رائد 103ف

 اريج 212ف

 

 شذى 104ر 

 لفته 101/2ض 

 101/1د

 عبير 212ر

 ايناس 226/1ح

 علي زينب 260/1ح

 شكر 339

 حنين 443ر

 اسراء عايد 400و

 107ج

 شذى 104ر 

 لفته 101/2ض 

 101/1د

 عبير 212ر

 ايناس 226/1ح

 علي زينب 260/1ح

 شكر 339

 حنين 443ر

 اسراء عايد 400و
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ء
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شاوي عالء 100ف   

 زينب امين 107/2ح

حيدر 125/2ح  

 هدى زكي 216/1ر

 ايناس 226/1ح

 زينب علي 260/1ح

 خلدون 332ر

 هدى  335/1ر

 حنين 411ر

 افراح 441ر

 

  

 زينب امين 107/2ح

 حيدر 125/2ح

 هدى زكي 216/1ر

 ايناس 226/1ح

 زينب علي 260/1ح

 خلدون 332ر

 هدى 335/1ر

  حنين 411ر

 افراح 441ر

 خولة 2ج/101ر 

 افراح 2ك/101ر

 سحر  2ف/101ر

 بشائر 2ي/101ر

 رشا 2ب/101ر

 ماهر  101/2ر

 عباس 4 /101ر

 حسين 102ر

 ايناس 107ج

 سناء ف/214ر

 شيرين 221/1ر

 هيفاء 338/1ر

 زينب 448ر

 اريج 212ف

 خولة 2ج/101ر 

 افراح 2ك/101ر

 سحر  2ف/101ر

 بشائر 2ي/101ر

 رشا 2ب/101ر

 ماهر  101/2ر

 عباس 4 /101ر

 حسين 102ر

 ايناس 107ج

 ف سناء/214ر

 شيرين 221/1ر

 هيفاء 338/1ر

 زينب 448ر

 

 عملي 102ب 

 ف محمد خلف/201ر

 هدى زكي 216/2ر

 شيرين 221/2ر

 ايناس 226/2ح

 زينب علي 260/2ح

 عبد هللا 334ر

 عقيل 444ر

 وفاء 419ح

 

 عملي 102ب 

 ف محمد خلف/201ر

 هدى زكي 216/2ر

 شيرين 221/2ر

 ايناس 226/2ح

 زينب علي 260/2ح

 عبد هللا 334ر

 عقيل 444ر

 وفاء  419ح

 

س
مي

خ
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 عالء عامر 103/1ر

 فهد 103/2ر

 اسماء 107/1ر

 سعاد 107/2ر

 محمد علي 211/1ر

 خولة 215/2ر

 سعيد 333/1ر

 امل خليل 1/ 337ر

 محمد 301/1د

 قصي 433/1ر

 

 

 عالء عامر 103/1ر 

 فهد 103/2ر

 اسماء 107/1ر

 سعاد 107/2ر

 محمد علي 211/1ر

 خولة 215/2ر

 سعيد 333/1ر

 امل خليل 1/ 337ر

 محمد 301/1د

 قصي 433/1ر

 

 

 فهد 103/3ر 

 أسماء  107/3ر

 محمد علي 211/2ر

 جيهان 213/1ر

 احمد 333/2ر

 امل خليل 2/ 337ر

 محمد 301/2د

 شذى احمد 431/2ر

 قصي 433/2ر

 عقيل 203ف

 

 فهد 103/3ر 

 أسماء  107/3ر

 محمد علي 211/2ر

 جيهان 213/1ر

 احمد 333/2ر

 امل خليل 2/ 337ر

 محمد 301/2د

 شذى احمد 431/2ر

 قصي 433/2ر

 عقيل 203ف

 

 اماني 103/4ر 

 ندى  107/4ر

 جيهان 213/2

 والء 215/1ر

 محمد يوسف331/1ر

 زينب سامي 331/2ر

 محمد 301/3د

 شذى احمد 431/1ر

 

 

 

 اماني 103/4ر 

 ندى  107/4ر

 جيهان 213/2

 والء 215/1ر

 محمد يوسف331/1ر

 زينب سامي 331/2ر

 محمد 301/3د

 شذى احمد 431/1ر
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 الفصل االول 2022-2021جدول قسم الرياضيات للعام الدراسي 

 :مالحظات مهمة

 301د  و 203ف ينيومي االثنين والخميس سوف يكون الدوام حضورياً لجميع المقررات فيهما ما عدا المقرر -1

 الكتروني.

 .ت النهائيةقبل التسجيل وتجنب التضاربات في االمتحانا ةيجب على الطالب إن يراعي جدول االمتحانات النهائي -2

                                   .يجب على الطالب إن يراجع األستاذ المشرف قبل التسجيل وان يلتزم بكالم المشرف -3

4-  ً                                                                           .عدم التسجيل على المقرر الممهد والمقرر المكمل معا

                                                                                                  . وحده 18عدم التسجيل على أكثر من  -5

                  وحدة على االقل فقط. 65لب اكمل مستوى ثالث او اكمل ايجب ان يكون الط 301للتسجيل على مقرر د -6

                                     وحدة (. 95وحدة ) او على االقل  105يجب ان يكمل الطالب  400التسجيل على و  -7

  

 الرياضيات مقسرئاسة 




