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 المقرر   المحاضرون  المنسقون

  امال حاتم  / وجدي القالل
تغريد عسيري/ منتصر سعفان /امال حاتم/ محمد الدويخ/ مجدي كتبي/ وجدي القالل/ 

  فائزة اللحياني / هنادي بنجر
  تفاضل وتكامل عديد متغيرات

 )1( تحليل حقيقي  ادة بدري/ فوزي سجيني/ محمد حمودة / نهى سيامغ  نهى سيام / محمد حمودة

 )2( تحليل حقيقي  ادة بدري/ فوزي سجينيغ  غادة بدري / فوزي سجيني

 حزم البرمجيات الرياضية   جدي كتبي/ رنا خشابم  رنا خشاب / مجدي كتبي

 نظرية الزمر   شافعي بسمة /الح الدوسري ف  بسمة شافعي / فالح الدوسري

 التحليل المركب  وزي سجيني / امل العيدروس / نجاة الغامدي / احالم قملوف  أحالم قملو / فوزي سجيني 

 نظرية االحتماالت  ايف الزهراني / تهاني ابو شال  ن  تهاني أبو شال / نايف الزهراني

  احصاء رياضي  ايف الزهراني / تهاني ابو شالن  تهاني أبو شال / نايف الزهراني

  نظرية الحلقات والحقول  اطف علية / بسمة شافعيع  بسمة شافعي / عاطف علية

  مكية مكي / محمد بوعلي
مكية اميمة الشنقيطي / عبد هللا عبده / اطف علية / عماح االمير / محمد بوعلي / س

  مكي 
      2جبرخطي

  التبولوجي العام  / نجاح الصاعدي السعيد الشين  / نجاح الصاعدي السعيد الشين

  البرمجة الخطية  عبير بخش  /ابتسام أبو سليمان /حمد غنيم م  ابتسام أبو سليمان / محمد غنيم

  القياس والتكامل  حمد المبروك / احالم قملوم  أحالم قملو / محمد المبروك
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  المقرر   المحاضرون  المنسقون

   التحليل العددي  تغريد عسيري / خلود ابو النجا  نجالء محمد/  / يامي السالمش  خلود أبو النجا / شامي سالمي

  نظرية األعداد  بدرية السلمي /عاطف علية   بدرية السلمي /عاطف علية 

  دوال خاصة  حمد حمودة / امل العيدروس / نجاة الغامديم   الغامدينجاة  / محمد حمودة

  2التحليل العددي   جدي القالل/  منال بادغيشو  منال بادغيش / وجدي القالل

  هالة حجازي / صالح الحارثي
الح الحارثي / نايف الزهراني / ابراهيم السلمي / هالة حجازي / عبير بخش / ص

رباب البار / رانيا حريري / منال بادغيش / رحاب السلطان / نور العين الكبسي 
/   

  1تفاضل وتكامل 

  هند الجعيد / عبد هللا أحمد
بد هللا احمد / يوسف جاها / صالح الحارثي / محمد الدويخ / نجالء محمد / ع

  نفيسة الهندي / هند الجعيد
 معادالت تفاضلية عادية

 معادالت تفاضلية جزئية  مجدي كتبي / هند الجعيد/ ابتسام ابو سليمان /وجدي القالل    هند الجعيد / وجدي القالل

  أماني الفضلي / أحمد الخماش
/ فالح الدوسري / عبد هللا عبده /  واز اللهيبي / احمد الخماش / شامي السالميف

اماني الفضلي / حنان الصاعدي / اميمة الشنقيطي / ايمان اللقماني / سماح 
  االمير/ مكية مكي 

 1جبر خطي 

 الرياضيات المتقطعة  حمد الغامدي / محمد بوعلي / اماني الفضلي/ ايمان اللقمانيا  إيمان اللقماني / أحمد الغامدي

 مبادْى االحصاء واالحتماالت  حمد غنيم/ نايف الزهراني / دعاء باسالمة / مشاعل الصبحي / م  مشاعل الصبحي / محمد غنيم

  المدخل الى التحليل الحقيقي  / نجاح الصاعدي / غادة بدري / محمد بوعليواز اللهيبي / سليمان السعيد / ف  غادة بدري / فواز الحربي

  رجاء معتوق / منتصر سعفان
براهيم السلمي / محمد بو علي / منتصلر سعفان / دعاء باسالمة / رانيا حريري ا

  هدى الصبان /
  )2( تفاضل و تكامل

  موعات و البنى الجبريةالمج  عبد هللا عبده  احمد الغامدي /  عبد هللا عبده


