
االستاذالوقتاسم الماده االستاذالوقتاسم الماده االستاذالوقتاسم الماده 

Cالمرحلة األولى صباحي Bالمرحلة األولى صباحي

 صباحي أولى مرحله/ الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

    2021-2020             جدول الدروس األسبوعي االلكتروني  النظري للعام الدراسي 

Aالمرحلة األولى صباحي 

يسر.د.م10.30-8.30الرياضياتد ابتسام الفياض .م.ا9.30-8.30اللغه االنكليزيهوصال .د.م10.30-8.30البرمجه المهيكله

وصال .د.م12.30-10.30البرمجه المهيكلهيسر.د.م12.30-10.30الرياضياتد ابتسام الفياض .م.ا11.30-10.30اللغه االنكليزيه

د ابتسام الفياض .م.ا1.30-12.30اللغه االنكليزيهوصال .د.م2.30-12.30البرمجه المهيكلهيسر.د.م2.30-12.30الرياضيات

حد
اال

التقنيات و تركيب 

الحاسوب
م زينب حازم .م10.30-8.30أسس التربيه10.30-8.30م سميره8.30-10.30

م زينب حازم .م12.30-10.30أسس التربيه
التقنيات و تركيب 

الحاسوب
12.30-10.30ناديه .م10.30-12.30

م زينب حازم .م2.30-12.30أسس التربيه12.30-2.30
التقنيات و تركيب 

الحاسوب
ناديه .م12.30-2.30

ين
الثن

ا

د غدير جاسم محمد.م9.30-8.30اإلحصاءخالدة.م10.30-8.30اللغة العربيهعلي هادي.م10.30-8.30التصميم المنطقي

د سمير سامي.م12.30-10.30التصميم المنطقيد غدير جاسم محمد .م11.30-10.30اإلحصاء خالدة.م12.30-10.30اللغة العربيه

خالدة.م2.30-12.30اللغة العربيهعلي هادي.م2.30-12.30التصميم المنطقيد غدير جاسم محمد .م1.30-12.30اإلحصاء 

اء
الث

الث

حقوق انسان 

والديمقراطيه
لندا. م10.30-8.30علم النفس التربويهاني.د .م.أ10.30-8.30الهياكل المتقطعةأستاذ علي اكبر8.30-9.30

لندا. م12.30-10.30علم النفس التربوي
حقوق انسان 

والديمقراطيه
هاني.د .م.أ12.30-10.30الهياكل المتقطعةأستاذ علي اكبر10.30-11.30

لندا. م2.30-12.30علم النفس التربويهاني.د .م.أ2.30-12.30الهياكل المتقطعة
حقوق انسان 

والديمقراطيه
أستاذ علي اكبر12.30-1.30

اء
ربع

اال

...
04:00-05:3004:00-05:3004:00-05:30

عملي عملي 
س

خمي
عملي ال



االستاذالوقتالمادهرقم المجموعهرقم مختبر

الخميس ليوم    االولى المرحلة-   الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

عملي الصباحية الدراسة /  2021-2020 الدراسي للعام االسبوعي الدروس جدول             

Aعلي هادي . م9.30-8.30تصميم منطقي

Bميسم . م10.30-9.30تصميم منطقي

Cد سمير سامي . م11.30-10.30تصميم منطقي

Dبان.م12.30-11.30تصميم منطقي

Eد سمير سامي . م1.30-12.30تصميم منطقي

3م

B ناديه.م9.30-8.30تقنيات الحاسوب

C ناديه. م10.30-9.30تقنيات الحاسوب

D م سميره11.30-10.30تقنيات الحاسوب

E م سميره12.30-11.30تقنيات الحاسوب

A سميره. م1.30-12.30تقنيات الحاسوب

4م

Cم امنه هيثم .م9.30-8.30البرمجه المهيكله

Dد وصال.م/م امنه هيثم .م10.30-9.30البرمجه المهيكله

Eد وصال.م/م امنه هيثم . م11.30-10.30البرمجه المهيكله

Aست سالي/م امنه هيثم .م12.30-11.30البرمجه المهيكله

Bست سالي/م امنه هيثم .م1.30-12.30البرمجه المهيكله

1م 



االستاذالوقتاسم الماده 

    2021-2020             جدول الدروس األسبوعي االلكتروني المسائي نظري للعام الدراسي 

المرحلة األولى مسائي

مسائي األولى المرحله/الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

م امنه هيثم.م2.30-1.00البرمجه المهيكله

د ابتسام الفياض .م.ا3.30-2.30اللغه االنكليزيه

يسر.د.م5.00-3.30الرياضيات

حد
اال

/ناديه .م2.30-1.00التقنيات و تركيب الحاسوب

م زينب حازم .م4.00-2.30أسس التربيه

4.00-5.30

د غدير جاسم محمد .م3.30-2.30اإلحصاء 

خالدة.م5.00-3.30اللغة العربيه

أستاذ علي اكبر2.00-1.00حقوق انسان والديمقراطيه

هاني.د .م.أ3.30-2.00الهياكل المتقطعة

لندا. م5.30-3.30علم النفس التربوي

.
04:00-05:30

اء
ربع

اال

س
خمي

عملي ال

ين
الثن

ا

اء
الث

الث

د سمير سامي.م2.30-1.00التصميم المنطقي



االستاذالوقتالمادهرقم مختبر

 عملي-المسائيه الدراسة /  2021-2020 الدراسي للعام االسبوعي الدروس جدول             
 الخميس ليوم األولى المرحلة-  الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

م سميره2.30-1.30تقنيات الحاسوب 2م

ست سالي3.30-2.30تصميم منطقي5م

ست سالي4.30-3.30البرمجه المهيكله 4م



االستاذالوقتاسم الماده االستاذالوقتاسم الماده االستاذالوقتاسم الماده 

Cالمرحله الثانيه صباحيAالمرحله الثانيه صباحي Bالمرحله الثانيه صباحي

صباحي ثانيه مرحله/الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

    2021-2020             جدول الدروس األسبوعي االلكتروني النظري  للعام الدراسي 

10.30-8.30عالء.د.ا10.30-8.30االدارة التربوية والتعليم الثانويفائزه.د.م10.30-8.30هياكل البيانات والخوارزميات

عالء.د.ا12.30-10.30االدارة التربوية والتعليم الثانويفائزه.د.م12.30-10.30هياكل البيانات والخوارزميات10.30-12.30

فائزه.د.م2.30-12.30هياكل البيانات والخوارزميات2.30-12.30عالء.د.ا2.30-12.30االدارة التربوية والتعليم الثانوي

حد
اال

عملي عملي  عملي 

.10.30-8.30   منهج البحث العلميبان.م10.30-8.30علم نفس النمواالء. د.ا10.30-8.30المعالجات المايكروية ميسم.م

االء. د.ا12.30-10.30المعالجات المايكرويةميسم.م12.30-10.30   منهج البحث العلميبان.م12.30-10.30علم نفس النمو

بان.م2.30-12.30علم نفس النمواالء. د.ا2.30-12.30المعالجات المايكرويةميسم.م2.30-12.30   منهج البحث العلمي

بيداء. م.أ10.30-8.30النظرية االحتسابيةمنتهى. د.ا9.30-8.30اللغة االنكليزيةاحمد صبيح.د.م10.30-8.30تحليل النظم و قواعد البيانات

منتهى. د.ا11.30-10.30اللغة االنكليزيةاحمد صبيح.د.م12.30-10.30تحليل النظم و قواعد البياناتبيداء. م.أ12.30-10.30النظرية االحتسابية

احمد صبيح.د.م2.30-12.30تحليل النظم و قواعد البياناتبيداء. م.أ2.30-12.30النظرية االحتسابيةمنتهى. د.ا1.30-12.30اللغة االنكليزية

10.30-8.30سهاد. د.م10.30-8.30التحليل العددي واثق. د.م.ا10.30-8.30البرمجة الكيانية 

واثق. د.م.ا12.30-10.30البرمجة الكيانية 12.30-10.30سهاد. د.م12.30-10.30التحليل العددي 

سهاد. د.م2.30-12.30التحليل العددي واثق. د.م.ا2.30-12.30البرمجة الكيانية 12.30-2.30

   

اء
الث

الث

اء
ربع

اال

س
خمي

ال

عملي عملي  عملي 
ين

الثن
ا



االستاذالوقتالمادهالمجموعهرقم مختبر

عملي- الصباحية الدراسة /  2021-2020 الدراسي للعام االسبوعي الدروس جدول             

   االثنين ليوم    الثانية المرحلة-  الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

Aم زيد.م9.30-8.30تحليل عددي

B م زيد.م10.30-9.30تحليل عددي

C م زيد . م11.30-10.30تحليل عددي

D لندا.م12.30-11.30تحليل عددي

Eد سهاد.م1.30-12.30تحليل عددي

2م

B م سكينه.م9.30-8.30معالجات

C م سكينه.م/د االء .ا10.30-9.30معالجات

D م سكينه.م11.30-10.30معالجات

Eم سكينه.م12.30-11.30معالجات

A م سكينه.م1.30-12.30معالجات

5م

Cم مها رجب.م9.30-8.30البرمجه الكيانيه

Dم مها رجب.م10.30-9.30البرمجه الكيانيه

Eست رنا/ م مها رجب.م11.30-10.30البرمجه الكيانيه

Aست رنا/د واثق.م.ا12.30-11.30البرمجه الكيانيه

Bست رنا 1.30-12.30البرمجه الكيانيه

4م

Dم هبه.م9.30-8.30هياكل البيانات والخوارزميات

Eهبه.م.م10.30-9.30هياكل البيانات والخوارزميات

Aهبه.م.م11.30-10.30هياكل البيانات والخوارزميات

Bهبه.م.م12.30-11.30هياكل البيانات والخوارزميات

Cفائزه.د.م1.30-12.30هياكل البيانات والخوارزميات

Eدعلي يحيى.م9.30-8.30تحليل نظم وقواعد بيانات

Aدعلي يحيى.م10.30-9.30تحليل نظم وقواعد بيانات

Bد احمد صبيح.م11.30-10.30تحليل نظم وقواعد بيانات

Cد احمد صبيح.م12.30-11.30تحليل نظم وقواعد بيانات

Dأستاذ عبد القادر1.30-12.30تحليل نظم وقواعد بيانات

1م

7م



االستاذالوقتاسم الماده 

مسائي ثانيه مرحله/ الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

    2021-2020             جدول الدروس األسبوعي االلكتروني المسائي النظري للعام الدراسي 

المرحله الثانيه مسائي

عالء.د.ا4.00-2.30االدارة التربوية والتعليم الثانوي

م سكينه.م2.30-1.00المعالجات المايكروية

بان.م4.00-2.30علم نفس النمو

.5.30-4.00   منهج البحث العلمي ميسم.م

احمد صبيح.د.م2.30-1.00تحليل النظم و قواعد البيانات

بيداء. م.أ4.00-2.30النظرية االحتسابية

منتهى. د.ا5.00-4.00اللغة االنكليزية

حد
اال

م هبه عادل. م2.30-1.00هياكل البيانات والخوارزميات

عملي 
ين

الثن
ا

اء
الث

الث

اء
ربع

اال

واثق. د.م.ا2.30-1.00البرمجة الكيانية 

سهاد. د.م4.00-2.30التحليل العددي 

 

س
خمي

ال



االستاذالوقتالمادهرقم مختبر

االثنين  االحد ليوم- الثانيه لمرحله الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

عملي-   المسائيه الدراسة /  2021-2020 الدراسي للعام االسبوعي المختبرات جدول             

د فائزه.م/م هبه.م2.30-1.30هياكل البيانات والخوارزميات2م

أستاذ عبد القادر االثنين3.30-2.30تحليل عددي5م

ست رنا االثنين 4.30-3.30المعالجات  المايكرويه4م

أستاذ عبد القادر االثنين5.30-4.30تحليل نظم وقواعد بيانات 4م 

رنا االحد4.00-3.00البرمجه الكيانيه1م



صباحي الثالثه المرحله/ الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

         2021-2020 الدراسي للعام  النظري االلكتروني األسبوعي الدروس جدول             

Cالمرحلة الثالثة صباحي               Aالمرحلة الثالثة صباحي    Bالمرحلة الثالثة صباحي      

شيماء عباس.م8.30-10.30المترجمات10.30-8.30امنة. م.أ9.30-8.30تصميم قواعد البيانات

12.30-10.30امنة. م.أ11.30-10.30تصميم قواعد البياناتشيماء عباس.م11.30-9.30المترجمات

امنة. م.أ1.30-12.30تصميم قواعد البياناتشيماء عباس.م1.30-11.30المترجمات

حد
اال

نهى. د.م10.30-8.30االرشاد والصحة النفسية 10.30-8.30وسام. د.م.ا10.30-8.30الذكاء االصطناعي

12.30-10.30وسام. د.م.ا12.30-10.30الذكاء االصطناعينهى. د.م12.30-10.30االرشاد والصحة النفسية 

وسام. د.م.ا2.30-12.30الذكاء االصطناعينهى. د.م2.30-12.30االرشاد والصحة النفسية 12.30-2.30

ين
الثن

ا

عملي عملي اء
الث

عمليالث
علي هادي .م9.30-8.30اللغة االنكليزية زينب قاسم. م10.30-8.30رسوم بالحاسوبنمار. م10.30-8.30معمارية الحاسوب

اسراء عبد. م12.30-10.30رسوم بالحاسوبنمار. م12.30-10.30معمارية الحاسوبعلي هادي .م11.30-10.30اللغة االنكليزية 

نمار. م2.30-12.30معمارية الحاسوبعلي هادي .م1.30-12.30اللغة االنكليزية زينب قاسم. م2.30-12.30رسوم بالحاسوب

اء
ربع

اال

علي يحيى. د.م10.30-8.30هندسة البرامجياتلينا. م د.ا10.30-8.30المناهج وطرائق التدريس شهالء. م10.30-8.30البرمجه المرئيه

لينا. م د.ا12.30-10.30المناهج وطرائق التدريس شهالء. م12.30-10.30البرمجه المرئيهعلي يحيى. د.م12.30-10.30هندسة البرامجيات

شهالء. م2.30-12.30البرمجه المرئيهعلي يحيى. د.م2.30-12.30هندسة البرامجياتلينا. م د.ا2.30-12.30المناهج وطرائق التدريس 

س
خمي

ال



االستاذالوقتالمادهالمجموعهرقم مختبر

 الثالثاء ليوم  الثالثه المرحلة  الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           
عملي- الصباحية الدراسة /  2021-2020 الدراسي للعام االسبوعي الدروس جدول             

Aم امنه .ا9.30-8.30تصميم قواعد بيانات

Bم امنه .ا10.30-9.30تصميم قواعد بيانات

Cنمار.م11.30-10.30تصميم قواعد بيانات

Dهند/12.30-11.30تصميم قواعد بيانات

Eهند1.30-12.30تصميم قواعد بيانات

3م

Bمجه المرئيه / 9.30-8.30البر م لباب.م  
Cمجه المرئيه م لباب .م/شهالء . م10.30-9.30البر
Dمجه المرئيه م لباب .م11.30-10.30البر

Eمجه المرئيه م لباب .م12.30-11.30البر

Aمجه المرئيه م لباب .م1.30-12.30البر

4م

Cم لهيب .م/د وسام .م.ا9.30-8.30ذكاء اصطناعي
Dم لهيب .م10.30-9.30ذكاء اصطناعي
Eم لهيب .م11.30-10.30ذكاء اصطناعي
Aم لهيب .م12.30-11.30ذكاء اصطناعي
Bم لهيب.م1.30-12.30ذكاء اصطناعي

5م

Dجمات / 9.30-8.30مبر م احمد رافد.م
Eجمات شيماء عباس.م/م احمد رافد .م10.30-9.30مبر
Aجمات م احمد رافد.م11.30-10.30مبر
Bجمات م احمد رافد.م12.30-11.30مبر
Cجمات م احمد رافد.م1.30-12.30مبر

Eاسراء . م/زينب قاسم.م9.30-8.30رسوم بالحاسوب
Aاسراء.م10.30-9.30رسوم بالحاسوب
Bزينب قاسم.م11.30-10.30رسوم بالحاسوب
Cاسراء . م/زينب قاسم.م12.30-11.30رسوم بالحاسوب
Dامنه عزام1.30-12.30رسوم بالحاسوب

2م

1م



مسائي ثالثه مرحله/الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية  
         2021-2020 الدراسي للعام النظري المسائي االلكتروني األسبوعي الدروس جدول             

المرحلة الثالثة مسائي        

امنة. م.أ2.00-1.00تصميم قواعد البيانات

شيماء عباس.م3.30-2.00المترجمات
حد

اال

م لهيب.م2.30-1.00الذكاء االصطناعي

نهى. د.م4.00-2.30االرشاد والصحة النفسية 
ين

الثن
ا

اء
الث

عمليالث
نمار. م2.30-1.00معمارية الحاسوب

علي هادي .م3.30-2.30اللغة االنكليزية 

اسراء عبد. م5.00-3.30رسوم بالحاسوب

اء
ربع

اال

لباب. م.م2.30-1.00البرمجه المرئيه

علي يحيى. د.م4.00-2.30هندسة البرامجيات

لينا. م د.ا5.30-4المناهج وطرائق التدريس 

س
خمي

ال



االستاذالوقتالماده رقم مختبر

عملي- المسائيه الدراسة /  2021-2020 الدراسي للعام االسبوعي الدروس جدول             

  واألحد الثالثاء ليوم  الثالثه الحاسوبالمرحلة علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

جمات3م م احمد رافد الثالثاء.م2.30-1.30متر

ست هند الثالثاء3.30-2.30تصميم قواعد بيانات4م

ست امنه عزام الثالثاء4.30-3.30رسوم بالحاسوب 5م

رنا االحد2.00-1.00برمجه مرئيه1م

رنا االحد3.00-2.00ذكاء اصطناعي 1م



شهالء طالب. م9.30-8.30اللغه االنكليزيه فراس. د.ا10.30-8.30تصميم المواقع

فراس. د.ا12.30-10.30تصميم المواقعشهالء طالب. م11.30-10.30اللغه االنكليزيه 

طالب. د.م.ا10.30-8.30القياس والتقويماريج. د.م.ا10.30-8.30التربية العملية

اريج. د.م.ا12.30-10.30التربية العمليةطالب. د.م.ا12.30-10.30القياس والتقويم

هيفاء.م10.30-8.30امن البياناتعمر زياد.د.م10.30-8.30نظم التشغيل

عمر زياد.د.م12.30-10.30نظم التشغيلهيفاء.م12.30-10.30امن البيانات

حسين. د.م.ا10.30-8.30المعالجة الصوريةد عمر عادل.م10.30-8.30االتصاالت وشبكات الحاسوب 

د عمر عادل.م12.30-10.30االتصاالت وشبكات الحاسوب حسين. د.م.ا12.30-10.30المعالجة الصورية

Bالمرحله الرابعه صباحي Aالمرحله الرابعه صباحي

س
خمي

ال

عملي 

حد
اال

ين
الثن

ا

اء
الث

الث

عاء
رب
عملي اال

 صباحي الرابعه المرحله/الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية  
    2021-2020             جدول الدروس األسبوعي االلكتروني النظري للعام الدراسي 



االستاذالوقتالمادهالمجموعهرقم مختبر

عملي الصباحية الدراسة /  2021-2020 الدراسي للعام االسبوعي الدروس جدول             

 األربعاء ليوم الرابعه المرحلة-  الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

Aد عمر عادل.م9.30-8.30االتصاالت وشبكات الحاسوب

Bد عمر عادل.م10.30-9.30االتصاالت وشبكات الحاسوب

Cد محمد كمال.م11.30-10.30االتصاالت وشبكات الحاسوب

Dد محمد كمال.م12.30-11.30االتصاالت وشبكات الحاسوب

Eاستاذعبد القادر/ د محمد كمال.م1.30-12.30االتصاالت وشبكات الحاسوب

1م

B م زينب محمد.م9.30-8.30تصميم مواقع

C م زينب محمد.م10.30-9.30تصميم مواقع

D م زينب محمد.م11.30-10.30تصميم مواقع

E م زينب محمد.م12.30-11.30تصميم مواقع

A م زينب محمد.م1.30-12.30تصميم مواقع

4م

Cم زينب حازم.م9.30-8.30امن بيانات

Dم زينب حازم.م10.30-9.30امن بيانات

Eهيفاء. م11.30-10.30امن بيانات

Aهيفاء. م/ست امنه عزام12.30-11.30امن بيانات

Bست امنه عزام1.30-12.30امن بيانات/

5م

Dد يسر.م9.30-8.30نظم تشغيل
Eد يسر.م10.30-9.30نظم تشغيل
Aد عمر زياد.م11.30-10.30نظم تشغيل
Bد عمر زياد.م12.30-11.30نظم تشغيل
Cد عمر زياد.م1.30-12.30نظم تشغيل

3م



م زينب محمد.م2.30-1.00تصميم المواقع

د سمير سامي.م3.30-2.30اللغه االنكليزيه 

اريج. د.م.ا2.30-1.00التربية العملية

طالب. د.م.ا4.00-2.30القياس والتقويم

عمر زياد.د.م2.30-1.00نظم التشغيل

هيفاء.م4.00-2.30امن البيانات
اء
الث

الث

         2021-2020 الدراسي للعام النظري المسائي االلكتروني األسبوعي الدروس جدول             

المرحله الرابعه مسائي

حد
اال

ين
الثن

ا

 مسائي رابعه مرحله الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

اء
ربع

عملي اال
محـمد كمال. د.م2.30-1.00االتصاالت وشبكات الحاسوب 

حسين. د.م.ا4.00-2.30المعالجة الصورية
س

خمي
ال



االستاذالوقتالمادهرقم المجموعهرقم مختبر

عملي المسائيه الدراسة /  2021-2020 الدراسي للعام االسبوعي المختبرات جدول             

االحد األربعاء ليوم الرابعه المرحلة  الحاسوب علوم قسم/  الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية           

Fد عمر عادل.م/أستاذ عبد القادر2.30-1.30االتصاالت وشبكات الحاسوب

Gأستاذ عبد القادر3.30-2.30االتصاالت وشبكات الحاسوب

Hأستاذ عبد القادر4.30-3.30االتصاالت وشبكات الحاسوب

1م

Gست هند2.30-1.30تصميم مواقع 

Hست هند3.30-2.30تصميم مواقع 

Fست هند4.30-3.30تصميم مواقع 

4م

Hست امنه عزام2.30-1.30امن بيانات 

Fست امنه عزام 3.30-2.30امن بيانات 

Gست امنه عزام 4.30-3.30امن بيانات 

5م

Fست سالي  االحد2.00-1.00نظم تشغيل 

Gست سالي  االحد3.00-2.00نظم تشغيل 

Hست سالي  االحد4.00-3.00نظم تشغيل 

3م
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