
 جدول الدروس االسبوعي لقسم المعلومات والمكتبات

 

اليوووووووووووووووم  المرحلة 9.00 10.00 11.00 12.00 1.00 2.00
 المادة االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ /الساعة

أ+ باالولى  لغة عربية د. كفاية لغة عربية د. كفاية  E م.م. .هيثم مراجع م.م. سامر مراجع م.م. سامر     
 
 االحد

 وصفي م.م.طارق وصفي  م.م.طارق ادارة م.م علي   إدارة م.م.علي  
 

ةأ.م. خديج ةأ.م. خديج نظم معلومات   أ+ بالثاني  نظم معلومات   

امن  أ.م. خديجة تطبيق  م.م.شاكر تطبيق  م.م.شاكر
 المعلومات

أ+ بالثالث  حوسبة م.م. سامر حوسبة م.م.سامر تصنيف م.م. علي    

مراجعة  ___ خزن م.هاشم خزن م.هاشم
 مشرفين

مراجعة  __
 مشرفين

أ+ بالرابع  معالجة م.هاشم معالجة م.هاشم  

أ+ باالولى  حاسبات نوال وصفي م. عبدالنبي وصفي م.عبد النبي موضوعي م.م.علي موضوعي م.م.علي     
 
 
 االثنين

أ+ بالثاني  E م.م.هيثم وثائق م.لبنى وثائق م. لبنى لغة عربية د.كفاية لغة عربية د.كفاية    
امن  أ.م. خديجة E م.م.هيثم

 المعلومات
امن  أ.م. خديجة

 المعلومات
أ+ بالثالث  طرق بحث م.لبنى نوعيه م.م.اخالص نوعيه م.م.اخالص  

لد. أما شبكات د.سلمان شبكات د.سلمان مصادر م.م.اخالص     عمليتطبيق   أ+ بالرابع  تطبيق عملي د. امال   
  مراجع م.م.سامر مراجع م.م.سامر E م.م .هيثم  

 
 اجتماع مجلس القسم

أ+ باالولى  مدخل م.م.طارق   
أ+ بالثاني  _ _ موضوعي م.عبد النبي موضوعي م. عبد النبي       الثالثاء  

م.م.اخالص  نوعية م.م. اخالص     نوعية   أ+ بالثالث  تصنيف م.م.علي  تصنيف م.م. علي     
لد. أما خزن م.هاشم معالجة م.هاشم   أ+ بالرابع  تطبيق عملي د. امال تطبيق عملي   

   أ+ باالول  وصفي م. عبد النبي وصفي م. عبد النبي حاسبات نوال حاسبات نوال موضوعي م.م.علي   موضوعي م.م.علي  
 
 األربعاء

م.م.شاكر  تقنيات    م.م.شاكر     أ+ بالثاني  وصفي م.م.طارق وصفي م.م.طارق موضوعي م.م. عبد النبي موضوعي م. عبد النبي  تقنيات   
م.م.سامر    حوسبة   م.م.شاكر   م.م.شاكر  تطبيق عملي  م.م.علي   تطبيق عملي   الثالث أ+ب تصنيف م.م.علي   تصنيف 
بحث  د. علي   

 التخرج
ند. سلما بحث التخرج د. علي  الرابع أ+ ب مخطوطات م.لبنى مخطوطات م.لبنى شبكات 

أ+ باالولى  حقوق انسان م.م.عبدالجليل حقوق انسان م.م.عبدالجليل مدخل  م.م.طارق مدخل م.م.طارق         
 
 الخميس

مراجع  م.م.هيثم _ _
 اجنبية

نظم  أ.م.خديجة E م.م.هيثم مراجع اجنبية م.م.هيثم
 المعلومات

 نظم أ.م. خديجة
 المعلومات

أ+ بالثاني   

م.لبنى  حوسبة م.م.سامر  حوسبة م.م. سامر تطبيق   م.م.شاكر    أ+ بالثالث  طرق بحث  م.لبنى طرق بحث   
أ+ بالرابع  بناء م.م.شاكر بناء م.م.شاكر مصادر م.م. اخالص مصادر م.م. اخالص          

 


