
القاعةاالستاذالوقت     Bالمرحلة االولى القاعةاالستاذالوقت      Aالمرحلة االولى 

الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

المرحلة االولى       - الدراسة الصباحية  /  2021-2022             جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي 

4مسميره.مB210.30 - 8.30 التقنيات /1د سمير سامي .م8.30 - 10.30التصميم نظري

4د علي هادي.م10.30 -12.30التصميم نظري3م/4مد سمير .م/سميره . مA212.30- 10.30التصميم //A1التقنيات

/3مد  علي هادي .مB12.30-12.30التصميم 2.30-12.30

حد
اال

2م  / 4م د مها.م/دعلي يحيى .مB210.30 - 8.30البرمجه / B1التقنيات 3مد علي هادي.مA1/10.30 - 8.30التصميم

A212.30- 10.30التقنيات/ A1البرمجة
زينب . م.م/د مها.م

محمد
7د علي يحيى .م10.30 -12.30التقنيات نظري4م/1م

3مد علي هادي.مB2التصميم 7سميرة. م12.30-2.30التقنيات نظري

ين
الثن

ا

مبادئ البرمجه 

والخوارزميات
1مابتهاج/B1/10.30 - 8.30البرمجة 7د مها .م8.30 - 10.30

/ابتهاج/A212.30- 10.30البرمجة  1م
مبادئ البرمجه 

والخوارزميات
7د مها .م10.30 -12.30

2.30-12.302.30-12.30

onlineزينب حازم.م8.30 - 10.30اسس التربيةonlineد يسر.م8.30 - 10.30الرياضيات 

onlineد يسر.م10.30 -12.30الرياضيات onlineزينب حازم.م10.30 -12.30اسس التربية

onlineد هاني .م.ا12.30-2.30الهياكل المتقطعةonlineد عمر عادل .م12.30-1.30اللغة االنكليزية

onlineد عمر عادل .م2.30-3.30اللغة االنكليزيةonlineد هاني .م.ا2.30 -4.30الهياكل المتقطعة

onlineخالده . م8.30 - 10.30اللغة العربيةonlineلندا .م8.30 - 10.30علم نفس التربوي

onlineلندا .م10.30-12.30علم النفس التربويonlineخالده . م10.30-12.30اللغة العربية

onlineد غدير. م12.30 -1.30االحصاءonlineعباس .م12.30 -1.30حقوق االنسان والديمقراطيه

onlineعباس .م1.30 -2.30حقوق االنسان والديمقراطيهonlineد غدير. م1.30 -2.30االحصاء

س
خمي

ال

اء
الث

الث

عاء
رب
اال



القاعةاالستاذالوقتالمرحلة االولى     

1د سمير.م12.30 - 2.00التصميم المنطقي

3مد علي هادي.م2.00 -3.30تصميم منطقي عملي 

1د علي يحيى .م12.30 - 2.00التقنيات نظري

4مسميره. م2.00 -3.30التقنيات عملي 

الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

المرحلة االولى       - الدراسة المسائيه  /  2021-2022             جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي 

حد
اال

ين
الثن

ا

2د مها .م12.30 - 2.00مبادئ البرمجه والخوارزميات

ثاء
ثال
ال

مبادئ البرمجه والخوارزميات 

عملي
1مم ابتهاج.م2.00 -3.30

onlineد يسر.م12.30-2.00رياضيات 

onlineزينب حازم.م2.00-3.30أسس تربيه 

onlineد عمر عادل .م3.30-4.30اللغة االنكليزية

onlineد هاني .م.ا4.30-5.30الهياكل المتقطعة

ثاء
ثال
ال

عاء
رب
اال

onlineلندا .م12.30 - 2.00علم نفس التربوي

onlineخالده . م2.00-3.30اللغة العربية

onlineعباس .م3.30-4.30حقوق االنسان والديمقراطيه

onlineد غدير.م4.30-5.30االحصاء

س
خمي

ال



      الثانية المرحلة-  الصباحية الدراسة /  2021-2022 الدراسي للعام االسبوعي الدروس جدول             

القاعةاالستاذالوقتBالمرحلة الثانية القاعةاالستاذالوقتAالمرحلة الثانية اليوم

onlineاالء. د.ا8.30 - 10.30المعالجات المايكرويةonlineميسم . م8.30 - 10.30منهج البحث

االدارة التربوية والتعليم 

الثانوي
onlineميسم . م10.30-12.30منهج البحثonlineد عالء.ا12.30-10.30

onlineاالء. د.ا12.30-2.30المعالجات المايكروية
االدارة التربوية والتعليم 

الثانوي
onlineد عالء.ا2.30-12.30

onlineبيداء. أ8.30 - 10.30النظرية االحتسابيةonlineسهاد. د.م8.30 - 10.30التحدليل العددي نظري

onlineسهاد. د.م10.30 -12.30التحليل العددي نظريonlineبيداء. أ10.30 -12.30النظرية االحتسابية

onlineبان. م12.30-2.30علم نفس النموonlineد يسر .م12.30-1.30اللغة االنكليزية

onlineد يسر .م2.30-3.30اللغة اإلنكليزيةonlineبان. م2.30-4.30علم نفس النمو

 
هياكل /A1 تحليل عددي 

A2بيانات  
4م  د واثق.م.اB210.30 - 8.30    برمجه كيانيه/7م/2مد فائزه.م/م نور    .م8.30 - 10.30

التحليل /A1تحليل قواعد 

A2العددي 
 /7م /م هبه .مB 112.30- 10.30هياكل بيانات 2م/3مم نور.م/ م لهيب .م10.30 -12.30

2.30- 12.30
تحليل /B 1تحليل قواعد

B2عددي  
2م/7مم نور.م/م هبه.م12.30 -2.30

تحليل النظم وقواعد 

البيانات
7ست رنا 8.30 - 10.30البرمجة الكيانية 1د احمد صبيح.م8.30 - 10.30

البرمجه  / A1معالجات 

A2الكيانيه  
2م / 1مست رنا/ م سكينه  . م10.30 -12.30

تحليل النظم وقواعد 

البيانات
1د احمد صبيح.م10.30 -12.30

7ست رنا 12.30 -2.30البرمجة الكيانية 
معالجات /     B1تحليل عددي

B2
1م/2مم سكينه.م/د سهاد  .م12.30 -2.30

/ A1 هياكل بيانات 

A2معالجات 
1م  / 7م م سكينه.م/م هبه .م8.30 - 10.30

هياكل البيانات 

والخوارزميات
7د فائزه.م8.30 - 10.30

/ A1    برمجه كيانيه  

A2تحليل وقواعد 
12.30- 10.30

م .م/ ست رنا 

(م امنه هيثم.م)رشا
2م/4م

هياكل  /B1معالجات 

B2بيانات
7م/5م م هبه.م/م سكينه .م10.30 -12.30

هياكل البيانات 

والخوارزميات
7د فائزه.م12.30 -2.30

تحليل  /B1برمجه كيانيه

B2وقواعد 
2م/4مم رشا .م/ ست رنا12.30 -2.30

 

س
خمي

ال

حد
اال

ين
الثن

ا

اء
الث

الث

عاء
رب
اال

الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           



      الثانية المرحلة-  المسائيه الدراسة /  2021-2022 الدراسي للعام االسبوعي الدروس جدول             

القاعةاالستاذالوقتAالمرحلة الثانية اليوم

onlineميسم . م12.30 - 2.00منهج البحث

onlineاالء. د.ا2.00-3.30المعالجات المايكروية

onlineد عالء.ا3.30-5.00االدارة التربوية والتعليم الثانوي

onlineسهاد. د.م12.30 - 2.00التحدليل العددي نظري

onlineبيداء. أ2.00-3.30النظرية االحتسابية

onlineد يسر .م3.30-4.30اللغة االنكليزية

onlineبان. م4.30-6.00علم نفس النمو

1د واثق.م.ا12.30 - 2.00البرمجة الكيانية 

7مم هبه.م2.00 -3.30هياكل البيانات عملي

4مد واثق.م.ا3.30 -5.00 البرمجه الكيانيه  عملي

1د احمد صبيح.م12.30 - 2.00تحليل النظم وقواعد البيانات

1مم سكينه.م2.00 -3.30المعالجات عملي 

2مست رنا3.30 -5.00تحليل عددي عملي

2د فائزه.م2.00 -3.30هياكل البيانات والخوارزميات

3مست رنا3.30 -5.00تحليل وقواعد عملي
س

خمي

حد
اال

ين
الثن

ا

اء
الث

الث

عاء
رب
اال

الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           



القاعةاالستاذالوقت             B         المرحلة الثالثة القاعةاالستاذالوقت        Aالمرحلة الثالثة 

onlineشهالء د.م8.30 - 10.30برمجه مرئيهonlineد منتهى .ا8.30 - 10.30ارشاد وصحه نفسيه

onlineد وسام.م.ا10.30 -12.30هندسة البرامجياتonlineشهالء د.م10.30 -12.30برمجه مرئيه

onlineد منتهى .ا12.30 -2.30ارشاد وصحه نفسيهonlineد وسام.م.ا12.30 -2.30هندسة البرامجيات

onlineد علي يحيى.م2.30-3.30اللغة االنكليزية 

onlineلينا. د.م.ا8.30 - 10.30المناهج وطرائق التدريسonlineنمار. م8.30 - 10.30معمارية الحاسوب 

onlineم امنه.ا10.30-11.30تصميم قواعد البياناتonlineلينا. د.م.ا10.30-12.30المناهج وطرائق التدريس

onlineد احمد صبيح.م11.30-12.30اللغة االنكليزية onlineم امنه.ا12.30-1.30تصميم قواعد البيانات

onlineنمار. م12.30-2.30معمارية الحاسوب 
 

5م/3مم لهيب .م/شيماء عباس.مB210.30 - 8.30الذكاء   /B1مترجمات4اسراء.م8.30 - 10.30رسوم بالحاسوب

4اسراء. م10.30-12.30رسوم بالحاسوب3احمد رافد . م10.30-12.30المترجمات نظري

1مشيماء عباس.مB22.30-12.30مترجمات 5م/م لهيب .مA1/2.30-12.30ذكاء 

3م/5ماسراء. م/ناديه  .مB210.30 - 8.30رسوم /B1ذكاء4مم لباب.مA210.30 - 8.30فجوال 

4شيماء عباس.م10.30-12.30المترجمات نظري3م/4مم امنه هيثم .م/م لباب.مA212.30-10.30رسوم  /  A1فجوال 

تصميم /A1رسوم

A2قواعد 
4م/م لباب .مB1/2.30-12.30فجوال 7م/3مم امنه.ا/.م امنه هيثم .م2.30-12.30

4م/3مم لباب.م/ ست هندB210.30 - 8.30قجوال /B1تصميم قواعد4ناديه. م8.30 - 10.30الذكاء االصطناعي

4ناديه. م10.30-12.30الذكاء االصطناعي1م/3ماحمد رافد. م/ ست هند A212.30-10.30مترجمات /A1تصميم قواعد

7م/3مست هند/م امنه هيثم.مB22.30-12.30تصميم قواعد /B1رسوم5م/1مم لهيب . م/احمد رافد .مA22.30-12.30ذكاء /A1مترجمات 
س

خمي
ال

عاء
رب
اال

ين
الثن

ا

ثاء
ثال
ال

حد
اال

        الثالثة المرحلة-  الصباحية الدراسة /  2022-2021 الدراسي للعام االسبوعي الدروس جدول             

الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           



القاعةاالستاذالوقت        Aالمرحلة الثالثة 

onlineشهالء د.م12.30 - 2.00برمجه مرئيه

onlineد منتهى .ا2.00 -3.30ارشاد وصحه نفسيه

onlineد وسام.م.ا3.30 -5.00هندسة البرامجيات

onlineلينا. د.م.ا12.30 - 2.00المناهج وطرائق التدريس

onlineنمار. م2.00 -3.30معمارية الحاسوب 

onlineم امنه.ا3.30 -5.00تصميم قواعد البيانات

onlineد احمد صبيح.م5.00-6.00اللغة االنكليزية 

4اسراء.م12.30 - 2.00رسوم بالحاسوب

2ماحمد رافد.م2.00 -3.30مترجمات  عملي 

3م3.30 -5.00

3شيماء عباس .م12.30 - 2.00المترجمات نظري

4مم لباب .م2.00 -3.30فجوال عملي 

5مم امنه هيثم.م3.30 -5.00رسوم عملي 

3ناديه. م12.30 - 2.00الذكاء االصطناعي

م لهيب .م2.00 -3.30ذكاء عملي 

7مست هند3.30 -5.00تصميم قواعد عملي

الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

س
خمي

ال

        الثالثة المرحلة-  المسائيه الدراسة /  2022-2021 الدراسي للعام االسبوعي الدروس جدول             

حد
اال

ين
الثن

ا

اء
الث
الث

عاء
رب
اال



القاعةاالستاذالوقت            Bالمرحلة الرابعة القاعةاالستاذالوقت       Aالمرحلة الرابعة 

       الرابعة المرحلة-  الصباحية الدراسة /  2021-2022 الدراسي للعام االسبوعي الدروس جدول             
الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

A210.30 - 8.30تصميم المواقع /A1الشبكات 
م .م/د محمد كمال .م

زينب محمد
4د عمر عادل.م8.30 - 10.30االتصاالت وشبكات الحاسوب5م/ 1م

A212.30- 10.30شبكات /A1 تصميم مواقع
د .م/ م زينب محمد. م

عمر عادل
1د عمر زياد.م10.30 -12.30نظم التشغيل1م/2م

5م/1مم زينب محمد.م/د محمد كمال   .مB22.30- 12.30تصميم مواقع /B1شبكات1د عمر زياد.م12.30 - 2.30نظم التشغيل

حد
اال

1م/5مد عمر عادل.م/م  زينب محمد.مB210.30 - 8.30شبكات /B1تصميم مواقع   4اريج. م د.ا8.30 - 9.30التربية العملية نظري

7م/5مابتهاج/(د زيد.م)B212.30- 10.30نظم تشغيل /B1امن بيانات 4اريج. م د.ا9.30 -11.30التربية العملية  عملي

5م/7مد زيد.م/ابتهاجB22.30-12.30امن بيانات /B1نظم التشغيل 4د محمد كمال.م11.30-1.30االتصاالت وشبكات الحاسوب

ين
الثن

ا

1د زيد.م8.30 - 10.30امن البيانات نظري2د هيفاء.م8.30 - 10.30امن البيانات نظري

2اريج. م د.ا10.30 -11.30التربية العملية نظري5م/4مد عمر زياد.م/د هيفاء.مA212.30- 10.30نظم تشغيل /A1امن بيانات 

32م/4مد زيد .م/ ابتهاجA22.30-12.30امن بيانات /A1نظم تشغيل 
اريج. م د.االتربية العملية  عملي 1.30- 11.30

اء
الث
الث

المعالجة الصورية وضغط 

البيانات
onlineد شهالء.م9.30-10.30اللغه االنكليزيهonlineد حسين.م.ا8.30 - 10.30

onlineد شهالء.م10.30-11.30اللغه االنكليزيه
المعالجة الصورية وضغط 

البيانات
onlineد حسين.م.ا12.30-10.30 عاء

رب
اال

onlineد طالب.م.ا8.30 - 10.30القياس والتقويمonlineد فراس.ا8.30-10.30تصميم المواقع نظري

onlineد فراس.ا10.30 -12.30تصميم المواقع نظريonlineد طالب.م.ا10.30 -12.30القياس والتقويم س
خمي

ال



القاعةاالستاذالوقت       Aالمرحلة الرابعة 

6مست هند12.30 - 2.00تصميم مواقع  عملي

1د عمر زياد.م2.00 -3.00نظم التشغيل

5مد عمر زياد.م3.00 -4.30نظم تشغيل عملي

1مد عمر عادل.م12.30 - 2.00الشبكات  عملي

4د محمد كمال.م2.00 -3.30االتصاالت وشبكات الحاسوب

3مد زيد.م5.30-3.30امن بيانات  عملي 

3د هيفاء.م12.30 - 2.00امن البيانات نظري

2.00 - 3.00التربية العملية نظري

3.00 -4.30التربية العملية  عملي

المعالجة الصورية وضغط 

البيانات
onlineد حسين.م.ا12.30 - 2.00

onlineد سمير.م2.00 -3.00اللغه االنكليزيه

onlineم زينب محمد.م12.30 - 2.00تصميم المواقع نظري

onlineد طالب.م.ا2.00 -3.30القياس والتقويم

online
04:00-05:30

       الرابعة المرحلة-  المسائيه الدراسة /  2021-2022 الدراسي للعام االسبوعي الدروس جدول             

حد
اال

ين
الثن

ا

الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

4د اريج.م.ا ثاء
ثال
ال

عاء
رب
اال

س
خمي

ال
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	4م

