
 المعلوماتية و الحاسوب هندسة كلية

Faculty of Computer and Informatics Engineering  

 72/6/7102                               7102/7102جدول محاضرات الفصل الصيفي                                  

 الســــــــــــــــــــــــبــــــت 
 14:30 - 15:20 13:50 - 14:30 13:00 - 13:50 12:10 - 13:00 11:20 - 12:10 10:30 - 11:20 9:40 - 10:30 8:50 - 9:40 الفترة / القاعات

/أنور اللحام أ. د.بحوث عمليات /  6قاعة    شبكات حاسوب/د. طالل حمود/ شبكات حاسوب/د. طالل حمود/ 

/حسان عاقل/ د.  2رياضيتحليل      2قاعة    

/د. ريتا سعيد/0تحليل  2قاعة   / د .ريتا سعيد/0تحليل   / البرمجة اإلجرائية / م. ماهر صارم   

 بترول 9قاعة  

 نادي الروبوتيك مخبر تجريبي 

 األحـــــــــــــــد 
 14:30 - 15:20 13:50 - 14:30 13:00 - 13:50 12:10 - 13:00 11:20 - 12:10 10:30 - 11:20 9:40 - 10:30 8:50 - 9:40 الفترة / القاعات

     معالجة اإلشارة الرقمية/د.حسان أحمد معالجة اإلشارة الرقمية/د.حسان أحمد  6قاعة  

/حسان عاقل / د.  2رياضيتحليل      2قاعة    

 لغات برمجة /د. محمد أحمد لغات برمجة /د. محمد أحمد      2قاعة 

 9قاعة 
 معالجات صغرية ولغة التجميع

 /د.رغد النجم/
 معالجات صغرية ولغة التجميع

 /د.رغد النجم/
 االتصاالت الرقمية

 /د. عادل خضور/ 

 االتصاالت الرقمية

 /د. عادل خضور/ 

 كوثر ابراهيمالبرمجة اإلجرائية / م.  البرمجة اإلجرائية / م. كوثر ابراهيم البرمجة اإلجرائية / م. كوثر ابراهيم البرمجة اإلجرائية / م. كوثر ابراهيم حاسوب 3مخبر 

 األثنـــــــــــين
 14:30 - 15:20 13:50 - 14:30 13:00 - 13:50 12:10 - 13:00 11:20 - 12:10 10:30 - 11:20 9:40 - 10:30 8:50 - 9:40 الفترة / القاعات

    /أنور اللحام أ. د.بحوث عمليات /  6قاعة  

ماهر صارمالبرمجة اإلجرائية / م.        2قاعة    

/د. ريتا سعيد/0تحليل      2قاعة      

         9قاعة 

     حاسوب 0مخبر 
 00ف – رية ولغة التجميعغمعالجات ص

 / كريستين زينية/

 00ف -رية ولغة التجميعغمعالجات ص

 /كريستين زينية

     حاسوب 3مخبر 
 االتصاالت الرقمية

 /م. يارا أبو بكر/ 

 االتصاالت الرقمية

 /م. يارا أبو بكر/ 

     أمن الشبكات / م.كريستين زينية/ أمن الشبكات / م.كريستين زينية/ حاسوب 4مخبر 

 الثــــــــالثــــــاء
 14:30 - 15:20 13:50 - 14:30 13:00 - 13:50 12:10 - 13:00 11:20 - 12:10 10:30 - 11:20 9:40 - 10:30 8:50 - 9:40 الفترة / القاعات

 6 قاعة 
  دارات منطقية / د.حسان أحمد/

    

     مقدمة في الذكاء الصنعي /د.محمد أحمد مقدمة في الذكاء الصنعي /د.محمد أحمد/ 2قاعة  

     المعادالت التفاضلية والتحويالت /د.رغد النجم/ 2قاعة  

     متطلبات 9قاعة  

     الحاسوب /م. كريستين زينية/شبكات  شبكات الحاسوب /م. كريستين زينية/ حاسوب 4مخبر 

     حاسوب 0مخبر 
 07ف -رية ولغة التجميعغمعالجات ص

 / كريستين زينية/

 07ف -رية ولغة التجميعغمعالجات ص

 /كريستين زينية

 األربعــــــــــاء 
 14:30 - 15:20 13:50 - 14:30 13:00 - 13:50 12:10 - 13:00 11:20 - 12:10 10:30 - 11:20 9:40 - 10:30 8:50 - 9:40 الفترة / القاعات

      دارات منطقية / د.حسان أحمد/ 6قاعة  

     أمن الشبكات/ د.طالل حمود/ أمن الشبكات/ د.طالل حمود/  2قاعة  

     المعادالت التفاضلية والتحويالت /د.رغد النجم/ 2قاعة  

 9قاعة  
 لغات برمجة /د. محمد أحمد

 

محمد أحمدلغات برمجة /د.   

 
    

 دارات منطقية / م. آالء سعدة/ دارات منطقية / م. آالء سعدة/ معالجة اإلشارة الرقمية/م.يارا أبو بكر/ معالجة اإلشارة الرقمية/م.يارا أبو بكر/ حاسوب 3مخبر 

 م.نور عرعار/مقدمة في الذكاء الصنعي / م.نور عرعار/مقدمة في الذكاء الصنعي /     حاسوب 0مخبر 

           

  عميد الكلية                    رئيسة الدائرة                 

 

 د. رامز حاج إسالم                           رشا كولكجي                


