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زينب
نجم
نمر.
د.م.أ:
- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات قسم علوم الحاسوب الجدول االسبوعي 

2022 -2021الدراسة الصباحية الفصل االول العام الدراسي 

القاعة

الكتروني

(سهاد.د)A-رابع-تنقيب
بياناتالكتروني

الكتروني
- تحليل وتصميم نظم 

(ست بيداء) Dثاني



Cثاني-
تحليل
وتصميم
نظم

(ست
بيداء)

الكتروني

ثاني-االحتمالية-D(
ست

(ميادة

ثاني-االحتمالية-B(ميادة
(ست

القاعةاليوم

اسيا سيل

االصمعي

البيروني

التعليم المستمر

2:30-12:30

(علي حسين.أ) B1- اول-مهارات الحاسوب

10:30-8:3012:30-10:30

(اريج.د) A2- اول-برمجة(اريج.د) A1-اول-برمجة

(ست هدى)B2- اول-برمجة(ست هدى)B1-اول-برمجة

(كريم.د) A3-اول-مهارات الحاسوب(كريم.د) A2-اول-مهارات الحاسوب

(علي حسين.أ) B3- اول-مهارات الحاسوب(علي حسين.أ) B2- اول-مهارات الحاسوب

ت
سب

ال

 B-رابع-تنقيب بيانات

(سهاد.د)
(سهاد.د)C-رابع-تنقيب بيانات

10:30-8:3012:30-10:302:30-12:30

(ست
ايمان)
C-رابع-تطبيقات
النقال
(ست
ايمان)
B-رابع-تطبيقات
النقال
(ست ايمان) A-تطبيقات النقال رابع

- تحليل وتصميم نظم 

(ست بيداء) Aثاني
(ست بيداء) Bثاني- تحليل وتصميم نظم 

ست )C- ثاني-االحتمالية

(ميادة

(اريج.د) A3- اول-برمجة

(ست هدى) B3-اول-برمجة

(كريم.د) A1-اول-مهارات الحاسوب

ت
سب

ال

(ست ميادة)A- ثاني-االحتمالية
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القاعةاليوم

9ق

7ق

5ق

الكتروني

الكتروني

الكتروني

عدد الطلبةالمرحلةالقاعة

اسياسيلالعملي

البيروني

االصمعي

1ق

التعليم المستمر

(ست هدى)C3-اول1-برمجة

(اسراء.د) C3-رابع-نظم تشغيل

(حكمت.د) C2-رابع-الرؤيا بالحاسوب

(ست
هدى)C2-اول1-برمجة

2:30-12:30

10:30-8:3012:30-10:30

(معالم.د) -Aثاني  - 1 برمجة كيانية 

(عدالة.د) -Aثالث- مفاهيم لغات البرمجة (عدالة.د) -Bثالث- مفاهيم لغات البرمجة 

12:30-10:30

(ست رقية) Dثاني  - 1برمجة كيانية 

(عبدالحسين.د) C-ثاني-مايكروية(عبدالحسين.د) D- ثاني-مايكروية

(حميد.د)A-ثاني-رسم بالحاسوب(حميد.د)C-ثاني- رسم بالحاسوب

(ست صبى)B-ثالث-هندسة برمجيات (زينب.د)A-ثالث-هندسة برمجيات 

(ست ايمان) C3-رابع-تطبيقات النقال

(اسراء.د) C2-رابع-نظم تشغيل

(حكمت.د) C1-رابع-الرؤيا بالحاسوب

10:30-8:30

(زهير.د) B-اول-الصحة واللياقة(زهير.د) A-اول-الصحة واللياقة

(ست ابتسام)C3-اول-مهارات الحاسوب

(اسراء.د) C1-رابع-نظم تشغيل

(ست ايمان) C2-رابع-تطبيقات النقال

(حكمت.د) C3-رابع-الرؤيا بالحاسوب

حد
ال
ا

(معالم.د) C- ثاني-1برمجة كيانية

(حميد.د) D-ثاني-رسم بالحاسوب

(عبدالحسين.د) A-ثاني-مايكروية

حد
ال
ا

2:30-12:30

(ست هدى)C1-اول1-برمجة

(ست ابتسام)C1-اول-مهارات الحاسوب(ست ابتسام)C2-اول-مهارات الحاسوب

(ست ايمان) C1-رابع-تطبيقات النقال
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القاعةاليوم

7ق

 9ق

الكتروني

الكتروني

الكتروني

الكتروني

عدد الطلبةالمرحلةالقاعةاليوم

اسياسيل

االصمعي

التعليم المستمر

البيروني

1ق

سيسكو

5ق

3ق

(عبدالملك.ا)
B-ثالث-شبكات

12:30-12:30

(علي صالح.ا)A3- ثاني-مايكروية

(عبدالحسين.د) B3-ثاني-مايكروية

(حميد.د)-ثاني-A1الرسم بالحاسوب

(عدالة.د)B1-ثاني-الرسم بالحاسوب

(ست ايمان)A2+B2-رابع-تطبيقات النقال

(سهاد.د)C2-رابع-تنقيب بيانات

(عدالة.د)B2- ثاني-الرسم بالحاسوب

10:30-8:3012:30-10:30

(عبدالملك.ا) A-ثالث-شبكات(يسرى.د) B-ثالث-ذكاء اصطناعي 

(ميثم.د) B-ثالث-هياكل بيانات متقدم (ميثم.د) A- ثالث-هياكل بيانات متقدم

(ست ميادة) D- ثاني-االحتمالية

ن
ني

الث
ا

10:00-8:302:30-12:30

(مقداد.ا) C-اول-انكليزي(مقداد.ا) B-اول-انكليزي

(زهير.د) C-اول-ديمقراطية

(ست ايمان)-رابع-A3+B3تطبيقات النقال(ست ايمان)A1+B1-رابع-تطبيقات النقال

(كريم.د) B-اول-مهارات الحاسوب(كريم.د) A-اول-مهارات الحاسوب

(زهير.د)
B-اول-ديمقراطية

(سهاد.د) C1-رابع-تنقيب بيانات

(عدالة.د)B3-ثاني-الرسم بالحاسوب

ن
ني

الث
ا

(حميد.د)A2-ثاني-الرسم بالحاسوب(حميد.د)A3-ثاني-الرسم بالحاسوب

12:30-10:30

(معالم.د)A2-ثاني-برمجة كيانية

(ست رقية)B2- ثاني-برمجة كيانية

(زهير.د) A-اول-ديمقراطية

(ست
بيداء)
Dثاني-
تحليل
وتصميم
نظم
(عبدالحي.د) -Dثاني - اللغة العربية 

(معالم.د)A3-ثاني-برمجة كيانية (معالم.د)A1-ثاني-برمجة كيانية

(ست رقية)B1-ثاني -برمجة كيانية

(سهاد.د)C3-رابع-تنقيب بيانات



ثالث-ذكاء
اصطناعي-A
)يسرى.د(

(ست
ابتسام)
C-اول-مهارات
الحاسوب

(ست رقية)B3- ثاني-برمجة كيانية 

(علي صالح.ا)A1- ثاني-مايكروية

(عبدالحسين.د) B1- ثاني-مايكروية (عبدالحسين.د)B2- ثاني-مايكروية

(علي صالح.ا) A2- ثاني-مايكروية

(مقداد.ا)
A-اول-انكليزي
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القاعةاليوم

5ق
 A-ثالث-1شبكات

(عبدالملك.ا)

 B-ثالث-1شبكات

(عبدالملك.ا)

 9ق

7ق

3ق

عدد الطلبةالمرحلةالقاعةاليوم

 اسياسيل

1ق

سيسكو

االصمعي

مختبر البيروني

التعليم المستمر

6ق

(يسرى.د)A2+A1-ثالث-ذكاء اصطناعي2ق

(رعد.د)B-ثالث -1تصميم مواقع

(ست هدى)Bبرمجة

(سهاد.د)B2-رابع-تنقيب بيانات

(اسراء.د)A3-رابع-نظم تشغيل

2:30-12:30

(يسرى.د)B2+B1-ثالث-ذكاء اصطناعي

(ست ابتسام)A2-رابع-تنقيب بيانات

ء
ثا

ال
لث

ا

12:30-10:30

(ست ابتسام)A1-رابع-تنقيب بيانات

(رعد.د)A-ثالث -1تصميم مواقع

(ناصر.ا) Aالرياضيات(ناصر.ا) Cالرياضيات(ناصر.ا)Bالرياضيات 

(ميثم.د)B3-رابع-نظم تشغيل

(حكمت.د)A1-رابع-الرؤيا بالحاسوب

B1(ست صبى)-رابع-الرؤيا بالحاسوب

(سهاد.د)B3-رابع-تنقيب بيانات(سهاد.د)B1-رابع-تنقيب بيانات

(ميثم.د)B1-رابع-نظم تشغيل(ميثم.د)B2-رابع-نظم تشغيل

(ست صبى)B2-رابع-الرؤيا بالحاسوب(ست صبى)B3-رابع-الرؤيا بالحاسوب

(اسراء.د)A2-رابع-نظم تشغيل

10:30-8:30

ء
ثا

ال
لث

ا

2:30-12:30

(ست ابتسام)A3-رابع-تنقيب بيانات

(اسراء.د)A1-رابع-نظم تشغيل

(حكمت.د)A2-رابع-الرؤيا بالحاسوب

12:30-10:30

(حكمت.د)A3-رابع-الرؤيا بالحاسوب

10:30-8:30

(ست هدى)Cبرمجة 

(حميد.د) B-ثاني-رسم بالحاسوب(عبدالحسين.د) B-ثاني-مايكروية(ست رقية) B- ثاني-1برمجة كيانية

(اريج.د)Aبرمجة
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القاعةاليوم

9ق

7ق
-ذكاء حاسوبي

(عماد.د)Bرابع

 C-اول-الرياضيات

(ناصر.ا)

-رابع-ذكاء حاسوبي

C(عماد.د)

اول -Aالرياضيات

(ناصر.ا)

-رابع-ذكاء حاسوبي

A(عماد.د)

-اول-الرياضيات

B (ناصر.ا)

(اريج.د) A-اول-برمجة5ق
ست ) B-اول-برمجة

(هدى
(ست هدى)C-اول-برمجة

الكتروني

الكتروني

الكتروني

عدد الطلبةالمرحلةالقاعة

البيروني

اسيا سيل

االصمعي

(ست بيداء) Aثاني- تحليل وتصميم نظم (ست بيداء) Cثاني- تحليل وتصميم نظم (ست بيداء) Bثاني- تحليل وتصميم نظم 

ء
عا

رب
ال
ا

(ست ميادة) B- ثاني-االحتمالية (ست ميادة) A- ثاني-االحتمالية(ست ميادة) C- ثاني-االحتمالية

ء
عا

رب
ال
ا

(رعد.د)B1- ثالث-تصميم مواقع

(ميثم.د)A1- ثالث-هياكل بيانات متقدم

(اسراء.د)C-رابع-نظم تشغيل

12:30-10:30

(اسراء.د)A-رابع-نظم تشغيل

10:30-8:30

(رعد.د)A1- ثالث-تصميم مواقع

(ميثم.د)B2+ A2- ثالث-هياكل بيانات متقدم

2:30-12:30

(زينب.د) A1-ثالث-هندسة برمجيات(ست صبى)B1- ثالث-هندسة برمجيات

(ميثم.د)B1- ثالث-هياكل بيانات متقدم

(زينب.د)B2+ A2- ثالث-هندسة برمجيات

(عبدالحي.د)-Cثاني - اللغة العربية (عبدالحي.د) -Bثاني - اللغة العربية (عبدالحي.د) -Aثاني - اللغة العربية 

(اسراء.د)B-رابع-نظم تشغيل

2:30-12:30

(رعد.د)B2+ A2-ثالث-تصميم مواقع

12:30-10:30 10:30-8:30
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القاعةاليوم

9ق

7ق

5ق

الكتروني

عدد الطلبةالمرحلةالقاعةاليوم

اسياسيل

سيسكو

التعليم المستمر

البيروني

االصمعي

1ق

س
مي

خ
ال

12:30-10:30

(عماد.د) B-رابع-ذكاء حاسوبي(عماد.د)  C- رابع- ذكاء حاسوبي 

(علي صالح.ا) C-رابع-الحوسبة السحابية(حكمت.د) B-رابع-رؤيا بالحاسوب

(ناصر.أ)D2- ثاني-مايكروية

10:30-8:302:30-11:30

(ناصر.أ) D3- ثاني-مايكروية

(علي صالح.ا) A-رابع-الحوسبة السحابي

2:30-12:30

(علي صالح.ا)- رابع-Bالحوسبة السحابية

10:30-8:3011:30-10:30

س
مي

خ
ال

(حميد.د)C1- ثاني-الرسم بالحاسوب(حميد.د)C 2-ثاني-الرسم بالحاسوب

(ست رقية)D3- ثانية-كيانية

(سهاد.د)D1- ثاني-الرسم بالحاسوب

(ست رقية)D1- ثانية-كيانية

(سهاد.د)D 2-ثاني-الرسم بالحاسوب

(حكمت.د) A-رابع-رؤيا بالحاسوب(عماد.د) A-رابع-ذكاء حاسوبي

(زهير.د) C-اول-الصحة واللياقة

(ست رقية)D2- ثانية-كيانية

(سهاد.د)D3- ثاني-الرسم بالحاسوب

(ناصر.أ) D1- ثاني-مايكروية

(معالم.د)C2- ثانية-كيانية

(حميد.د)C3- ثاني-الرسم بالحاسوب

(حكمت.د) C-رابع-رؤيا بالحاسوب

(معالم.د)C3- ثانية-كيانية(معالم.د)C1- ثانية-كيانية


ثاني-مايكروية-C3

ثاني-مايكروية)عبدالحسين.د(-C1

ثاني-مايكروية)عبدالحسين.د(-C2
)عبدالحسين.د(


