
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 

4م/3مسميره.م/د واثق  .م.اB210.30 - 8.30التقنيات / B1التصميم 1د سمير سامي .م8.30 - 10.30التصميم نظري

10.30 -312.30م/4مد سمير .م/سميره . مA212.30- 10.30التصميم //A1التقنيات

1د سمير .م12.30-2.30التصميم نظري2.30-12.30
 

حد
اال

2م  / 4م د مها.م/دعلي يحيى .مB210.30 - 8.30البرمجه / B1التقنيات 3مابتهاج/A210.30 - 8.30البرمجة 

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

(د علي يحيى.م)
7سميره.م10.30 -12.30التقنيات نظري4م/1م

3مابتهاج/B1/2.30-12.30البرمجة 7د علي يحيى.م12.30-2.30التقنيات نظري
ين

الثن
ا

مبادئ البرمجه 

والخوارزميات
1مد سمير سامي.مB210.30 - 8.30التصميم 4د مها .م8.30 - 10.30

/د سمير  سامي .مA1/12.30- 10.30التصميم 1م
مبادئ البرمجه 

والخوارزميات
4د مها .م10.30 -12.30

2.30-12.302.30-12.30

اء
الث

الث

onlineد هاني .م.ا8.30 - 10.30الهياكل المتقطعةonlineد يسر.م8.30 - 10.30الرياضيات 

onlineد يسر.م10.30 -12.30الرياضيات onlineد هاني .م.ا10.30 -12.30الهياكل المتقطعة

onlineزينب حازم.م12.30-2.30اسس التربيةonlineد عمر عادل .م12.30-1.30اللغة االنكليزية

onlineد عمر عادل .م2.30-3.30اللغة االنكليزيةonlineزينب حازم.م2.30 -4.30اسس التربية

عاء
رب
اال

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

onlineلندا .م10.30-12.30علم النفس التربويonlineد غدير. م10.30-11.30االحصاء

onlineد غدير. م12.30 -1.30االحصاءonlineعباس .م11.30 -12.30حقوق االنسان والديمقراطيه

onlineعباس .م1.30 -2.30حقوق االنسان والديمقراطيهonlineخالده . م1.00 -2.30اللغة العربية

س
خمي

ال



س
خمي

ال



القاعةاالستاذالوقتالمرحلة االولى     

1د سمير.م3.30 - 2.00التصميم المنطقي

3مد سمير.م5.00 -3.30تصميم منطقي عملي 

1سميره. م12.30 - 2.00التقنيات نظري

4مد علي يحيى .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

اء
الث

الث
مبادئ البرمجه والخوارزميات 

عملي
1مم ابتهاج.م2.00 -3.30

onlineد يسر.م12.30-2.00رياضيات 

onlineد هاني .م.ا2.00-3.30الهياكل المتقطعة

onlineد عمر عادل .م3.30-4.30اللغة االنكليزية

onlineزينب حازم.م4.30-5.30أسس تربيه 

اء
الث

الث

اء
ربع

اال

onlineلندا .م12.30 - 2.00علم نفس التربوي

onlineخالده . م2.00-3.30اللغة العربية

onlineد غدير.م3.30-4.30االحصاء

onlineعباس .م4.30-5.30حقوق االنسان والديمقراطيه

س
خمي

ال


	جدول اول حاسبات صباحي 2021-2022
	جدول اول حاسبات مسائي 2021-2022



