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  متنقـل بين القـاعات قـاعة:    ABالمرحلة األولى شعبة  
  

  

م   4.30-3.30  3.30-2.30  2.30-1.3  1.30-12.3  12.3-11.3  11.3-10.3  10.3-9.3  9.3-8.3  ال

  ++Cبرمجة   ال
  )يحيى.د(

  ++Cبرمجة 
  )يحيى.د(

  التفاضل والتكامل
  )دمحم.د(

  التفاضل والتكامل
  )دمحم.د(

  تركيب
  )يونس.د(

  تركيب
ة  )يونس.د( ل   اح قاعات ال

  حقوق وحريات  االح
  )شهالء. م(

  حقوق وحريات
  )شهالء. م(

  التفاضل والتكامل
 ) دمحم.د(

  مناقشة

  هياكل
  اب اول 105قاعة       )اغصان.م( 

  هياكل  االث
  )اغصان.م( 

  هياكل
  )اغصان.م( 

 تصميم منطقي
  )قيس.د(

 تصميم منطقي
  )قيس.د(

English   
  قاعة اب اله ارضي    )حسنين .م. م( 

الثاء      ال

عاء   A) م رغد.م+يحيى.د(برمجة عملي  االر
  B)  االء.م+يونس.د(عملي تركيب  

  B) م رغد.م+يحيى.د(برمجة عملي
  A) ايمان.م(تصميم منطقي عملي  B) ايمان.م(تصميم منطقي عملي  A) االء.م+يونس.د(عملي تركيب  

  أسس التربية  ال
  )عائد دمحم. م.م(

  أسس التربية
  )عائد دمحم. م.م(

  عربي
  )رقية.د(

 عربي
  )رقية.د(

علم نفس التربوي 
دمج  )عدي. م.م(

ABCD 

علم نفس التربوي 
دمج  )عدي. م.م(

ABCD  
رج  جيقاعة م ل   ال
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  2023-2022للعام الدراسي    لقسم علوم الحاسوبجدول الدروس األسبوعي  

  قـاعة: متنقـل بين القـاعات    CDالمرحلة األولى شعبة  
  

  

م   4.30-3.30  3.30-2.30  2.30-1.3  1.30-12.3  12.3-11.3  11.3-10.3  10.3-9.3  9.3-8.3  ال

 تركيب  ال
  )يونس.د(

 تركيب
  )يونس.د(

  ++Cبرمجة 
  )يحيى.د(

  ++Cبرمجة 
  )يحيى.د(

  التفاضل والتكامل
  )دمحم.د(

  التفاضل والتكامل
ة  )دمحم.د( ل   اح قاعات ال

  االح
  التفاضل والتكامل

 ) دمحم.د(
  مناقشة

  هياكل
  )اغصان.م( 

  حقوق وحريات
  )شهالء. م(

  حقوق وحريات
  اب اول 106قاعة       )شهالء. م(

 تصميم منطقي  االث
  )قيس.د(

 تصميم منطقي
  )قيس.د(

  هياكل
  )اغصان.م( 

  هياكل
  )اغصان.م( 

English   
جي    )حسنين .م. م(  ل رج ال   قاعة م

الثاء      ال

عاء   C) م رغد.م+يحيى.د(برمجة عملي  D) ايمان.م(تصميم منطقي عملي      C) ايمان.م(تصميم منطقي عملي      االر
  D)  االء.م+يونس.د(عملي  تركيب

  D) رغد م.م+يحيى.د(عملي برمجة    
  C)االء.م+يونس.د(عملي  تركيب  

  عربي  ال
  )رقية.د(

 عربي
  )رقية.د(

 أسس التربية
  )عائد دمحم. م.م( 

 أسس التربية 
  )عائد دمحم. م.م(

علم نفس التربوي 
دمج  )عدي. م.م(

ABCD  

علم نفس التربوي 
دمج  )عدي. م.م(

ABCD  
  قاعة اب اله ارضي
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  العمادة طابق االول  101قـاعة:    ABشعبة    ثانيةالمرحلة ال
  

  

م   4.30-3.30  3.30-2.30  2.30-1.3  1.30-12.3  12.3-11.3  11.3-10.3  10.3-9.3  9.3-8.3  ال

تحليل عددي   ال
  )صهيب.د(

تحليل عددي 
  )يحيى.م(منهج بحث   )يحيى.م(منهج بحث   )صهيب.د(

 عمليتحليل عددي 
 )اغصان.م+ صهيب .د( 

A  1م  

 عمليتحليل عددي 
 )اغصان.م+ صهيب .د( 

B  1م  

  النموعلم نفس   االح
  )عائد دمحم. م.م(

النمو علم نفس 
  )دمحم عائد. م.م(

  احتسابية
 )كنار.م( 
  مناقشة 

English 
      )اسراء.م(معالجات   )اسراء.م(معالجات   )غادة .د(

قواعد بيانات   االث
  )مروان.د(

قواعد بيانات 
  )مروان.د(

 A)اسراء عبدالسالم.م+اوس.د(عملي هيكلة 
  B )سنان.م+مروان.د(عمليقواعد بيانات 

 B) اسراء عبدالسالم.م+اوس.د(عملي هيكلة 
  A)سنان.م+مروان.د(عمليقواعد بيانات 

    

الثاء  OOPبرمجة   ال
  ) االء.د(

 OOPبرمجة
  ) االء.د( 

   A)نغم ثروت+ اسراء.م(معالجات عملي 
  B) رغد.م.م+ االء.د(برمجة عملي

   A)نغم ثروت+ اسراء.م(معالجات عملي 
      B) رغد.م.م+ االء.د(برمجة عملي

عاء      االر

  ) اوس.د(هيكلة   ال
 هيكلة 

  )كنار.م(احتسابية   )كنار.م(احتسابية   ) اوس.د(
  تعليم ثانوي 

  )رنا خطاب. م.م(
  تعليم ثانوي 

      )رنا خطاب. م.م(
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  2023-2022للعام الدراسي    لقسم علوم الحاسوبجدول الدروس األسبوعي  

  العمادة الطابق االول  105 قـاعة:    ABشعبة    ثالثةالمرحلة ال
  

  

م     2.30-1.3  1.30-12.3  12.3-11.3  11.3-10.3  10.3-9.3  9.3-8.3  ال

الذكاء االصطناعي   ال
  )هناء.د(

الذكاء االصطناعي 
   B)االء.م+ هناء.د(ذكاء اصطناعي عملي  )زينة.م(معمارية الحاسبة   )زينة.م(معمارية الحاسبة   )هناء.د(

    A)شيماء.م+سنان . م.م(فجول بيسك  عملي 

     االح

  مترجمات  االث
  )ميعاد. م( 

  مترجمات 
  )ميعاد. م(

English   
  )غادة.د(

  طرائق تدريس الحاسوب
      )هالة .م.م( 

  

الثاء   A) كنار.م+ اسراء.د(عملي الرسم بالحاسبة   ال
  B) زيد.م.م+ميعاد . م(مترجمات عملي  

  B) كنار.م+ اسراء.د(عملي الرسم بالحاسبة 
  A) زيد.م.م+ميعاد . م(مترجمات عملي  

   A)االء.م+ هناء.د(عملي ذكاء اصطناعي 
    B)شيماء.م+سنان . م.م( بيسك عمليفجول  

  الرسم بالحاسبة  االرعاء
  )اسراء.د(

  الرسم بالحاسبة
  )اسراء.د(

  طرائق تدريس الحاسوب 
  )هالة. م.م(

  طرائق تدريس الحاسوب 
  )هالة. م.م(

 برمجيات هندسة
  )حسنين. م.م(

   برمجيات هندسة
    )حسنين. م.م(

فجول بيسك   )شيماء.م(فجول بيسك   ال
  )شيماء.م(

االرشاد التربوي 
  )عدي.م.م(

االرشاد التربوي 
    )عدي.م.م(
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  2023-2022للعام الدراسي    علوم الحاسوب  لقسمجدول الدروس األسبوعي  

  العمادة الطابق االول  106 قـاعة:    CDشعبة    ثالثةالمرحلة ال
  

  

م     2.30-1.3  1.30-12.3  12.3-11.3  11.3-10.3  10.3-9.3  9.3-8.3  ال

معمارية الحاسبة   ال
الذكاء االصطناعي   )زينة.م(معمارية الحاسبة   )زينة.م(

  )هناء.د(
الذكاء االصطناعي 

  )هناء.د(
  C)االء.م+ هناء.د(ذكاء اصطناعي عملي

    D)شيماء.م+سنان . م.م(عملي فجول بيسك

     االح

   English  االث
  )ةغاد.د(

  طرائق تدريس الحاسوب
  )هالة. م( 

  مترجمات 
  )ميعاد. م(

  مترجمات
      )ميعاد. م( 

  

الثاء    D)االء.م+ هناء.د(ذكاء اصطناعي عملي  ال
  C)شيماء.م+سنان . م.م(فجول بيسك  عملي 

  C) كنار.م+ اسراء.د(الرسم بالحاسبة عملي
  D) زيد.م.م+ميعاد . م(مترجمات عملي  

  D) كنار.م+ اسراء.د(الرسم بالحاسبة عملي
    C) زيد.م.م+ميعاد . م(مترجمات عملي  

عاء . م.م( برمجيات هندسة  االر
  )حسنين

   برمجيات هندسة
  )حسنين. م.م(

  الرسم بالحاسبة
  )اسراء.د(

  الرسم بالحاسبة
  )اسراء.د(

  طرائق تدريس الحاسوب
  )هالة. م( 

  طرائق تدريس الحاسوب
    )هالة. م( 

االرشاد التربوي   ال
  )عدي.م.م(

االرشاد التربوي 
  )عدي.م.م(

  فجول بيسك 
  )شيماء.م(

  فجول بيسك 
        )شيماء.م(
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  2023-2022للعام الدراسي    لقسم علوم الحاسوبجدول الدروس األسبوعي  

  ابن الهيثم العمادة طابق ارضي  قـاعة:    ABشعبة    رابعةالمرحلة ال
  

  

م   4.30-3.30  3.30-2.30  2.30-1.3  1.30-12.3  12.3-11.3  11.3-10.3  10.3-9.3  9.3-8.3  ال

  مواقعبرمجة   )معن.د(مواقع برمجة   ال
  )معن.د( 

  قياس وتقويم  
  )هالة. م(  

  قياس وتقويم  
  )هالة. م(  

امنية الحاسبة 
  )ثامر.د(

امنية الحاسبة 
      )ثامر.د(

تربية عملية   االح
  )ابراهيم.د(

تربية عملية 
  )ابراهيم.د(

نظم تشغيل 
  )عبدالناصر.د(

نظم تشغيل 
وسائط متعددة   )ريا.د(وسائط متعددة   )عبدالناصر.د(

      )ريا.د(

     

الثاء شبكات الحاسبة   ال
  )اوس.د(

شبكات الحاسبة 
  )اوس.د(

English   
  )حسنين.م(

تربية عملية 
  )ابراهيم.د(

تربية عملية 
  )ابراهيم.د(

تربية عملية 
      )ابراهيم.د(

عاء   B)ريا.د+معن.د(عملي  برمجة مواقع  االر
  A) زيد.م.م+عبدالناصر.د(نظم تشغيل عملي 

   A)ريا.د+معن.د(عملي برمجة مواقع
  B) زيد.م.م+عبدالناص.د(نظم تشغيل عملي

  B) مروان.د(الحاسبة عمليشبكات 
  A) نغم.م+ثامر.د(امنية الحاسبة  عملي 

  A) مروان.د(شبكات الحاسبة عملي
  B) نغم.م+ثامر.د(امنية الحاسبة  عملي 

ج  ال وع ال   م
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  مدرج الجيولوجي قـاعة:    CDشعبة    لرابعةالمرحلة ا
  

  

م   4.30-3.30  3.30-2.30  2.30-1.3  1.30-12.3  12.3-11.3  11.3-10.3  10.3-9.3  9.3-8.3  ال

امنية الحاسبة   ال
  )ثامر.د(

امنية الحاسبة 
  )ثامر.د(

 مواقع برمجة 
  )معن.د(

مواقع برمجة 
  )معن.د(

  قياس وتقويم
  )هالة. م(    

  قياس وتقويم
      )هالة. م(    

نظم تشغيل   االح
  )عبدالناصر.د(

 نظم تشغيل
  )عبدالناصر.د(

وسائط متعددة 
تربية عملية   )ريا.د(وسائط متعددة   )ريا.د(

  )ابراهيم.د(
تربية عملية 

    )ابراهيم.د(
  

     االث

الثاء تربية عملية   ال
 )ابراهيم.د(

تربية عملية 
 )ابراهيم.د(

تربية عملية 
   English )ابراهيم.د(

 )حسنين.م(
شبكات الحاسبة 

 )اوس.د(
شبكات الحاسبة 

   )اوس.د(

  C) مروان.د(شبكات الحاسبة عملي  االرعاء
  D) نغم.م+ثامر.د(امنية الحاسبة  عملي 

  D) مروان.د(شبكات الحاسبة عملي
  C) نغم.م+ثامر.د(امنية الحاسبة  عملي 

  C)ريا.د+معن.د(عملي برمجة مواقع
  D) زيد.م.م+رعبدالناص.د(نظم تشغيل عملي 

  D)ريا.د+معن.د(عملي برمجة مواقع
  C) زيد.م.م+عبدالناصر.د(نظم تشغيل عملي 

ج  ال وع ال   م

 


