
 

 المعلوماتية و الحاسوب هندسة كلية       
Faculty of Computer and Informatics 

Engineering 
         

 رئيظ الهيئت إلاداريت 

 الشميل عّمار غاويؼ

واملعلىماجيترئيطت دائزة كلّيت هىدضت الحاضىب   

 هىادي هطفجي

 

والاجصاالث عميد كلّيت هىدضت الحاضىب و املعلىماجيت  

دص
ّ
ــد الدكتىر املهى   حّطـــان احمــ
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IT 1 الاجصاالث الطاجليت 

 د3 عادل خضىر 

 الاجصاالث الىقالت والالضلكيت

 د3 عادل خضىر 

 0الداراث الكهزبائيت  

 د3 عادل خضىر 
   1 الخىارسمياث وبنى املعطياث

IT 2  1ع 1قىاعد بياهاث 

 د3 بطيم بزهىم

 ضمان جىدة البرمجياث واختبارها

 د3 بطيم بزهىم

 هىدضت البرمجياث

 د3 بطيم بزهىم

 0ع 1قىاعد بياهاث 

 د3 بطيم بزهىم
 

IT 3   1مقدمت في الخىارسمياث والبرمجت ع 0الخىارسمياث وبنى املعطياث 
 الداراث املىطقيت

 د3 طالل حمىد
0مقدمت في الخىارسمياث والبرمجت ع  

IT 4 املتحكماث الصغزيت والىظم املضمىت 

 د3 طالل حمىد

 إدارة الػبكاث الحاضىبيت وبزوجىكىالتها

 د3 طالل حمىد
 

 أمً الػبكاث

 د3 بدر احمد

 إدارة مؤضطاث

 د3 بدر أحمد
 

IT 5 0بييان الحىاضيب ع 

 د3 هاوي عماغت

 املعالجاث الصغزيت ولغت التجميع

 د3 هاوي عماغت

 1بييان الحىاضيب ع

 د3 هاوي عماغت
   

IT 6  
 هظزيت الحقىل الكهزطيطيت

 د3 فزيش عبىد
 

 الهىائياث واهتػار ألامىاج الزاديىيت

 د3 فزيش عبىد

IT 7  الحاضىبغبكاث 

 د3 وضام الخطيب

 أضظ إلالكتروهياث

 د3 وضام الخطيب

 الاجصاالث الضىئيت

 د3 وضام الخطيب

 إلاغاراث والىظم

 د3 وضام الخطيب
  

IT 8 1التحليل العددي ع 

 د3 حطان عاقل

 0التحليل العددي ع

 د3 حطان عاقل
   

IT10  1ع 1التحليل الزياض ي 

 د3 ياضز هصز
 

 0ع 1التحليل الزياض ي 

ياضز هصزد3   
  

LC 6 0الزياضياث املتقطعت  ع 

 د3 يحيى قطيؼ

 1الزياضياث املتقطعت  ع

 د3 يحيى قطيؼ
 مهاراث جىاصل  

LC 7 
 0الجبر  الخطي وهظزيت املصفىفاث ع

 د3 أضمهان خضىر 
 

 1الجبر  الخطي وهظزيت املصفىفاث ع

 د3 أضمهان خضىر 
  

LC 8 
 هظم التػغيل

 د3 وضيم احمد

 املىسعتهظم التػغيل 

 د3 وضيم احمد
   

LC 9 
 البرمجت غزضيت التىجه

 د3 فادي ابزاهيم
 التطىيق

 مقدمت في الذكاء الصىعي

 د3 فادي ابزاهيم
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IT L 1  
 11البرمجت غزضيت التىجه ف

 د3 فادي ابزاهيم

 10البرمجت غزضيت التىجه ف

 د3 فادي ابزاهيم

 11الاجصاالث الطاجليت ف

 د3 عادل خضىر 
 

  

IT L 2  01ف 1قىاعد بياهاث 

 م3 جزاء أصالن

 00ف 1قىاعد بياهاث 

 م3 جزاء أصالن

 11ف 1قىاعد بياهاث 

 م3 جزاء أصالن

 10ف 1بياهاث قىاعد 

 م3 جزاء أصالن
 

  

IT L 3 11جحليل وجصميم الىظم ف 

 م3 ماهز صارم

 10جحليل وجصميم الىظم ف

 م3 ماهز صارم

 11بزمجت الىظم ف

 م3 ماهز صارم
  

  

IT L 4   
 10البرمجت إلاجزائيت ف

 م3 عبير صالح

 10البرمجت إلاجزائيت ف

 م3 عبير صالح
 

  

IT L 5  11والبرمجت فمقدمت في الخىارسمياث 

 م3 كىجز  ابزاهيم

 10مقدمت في الخىارسمياث والبرمجت ف

 م3 كىجز  ابزاهيم

 00مقدمت في الخىارسمياث والبرمجت ف

 م3 كىجز  ابزاهيم

 01مقدمت في الخىارسمياث والبرمجت ف

 م3 كىجز  ابزاهيم
 

  

IT L 6      
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IT 1 1البرمجت إلاجزائيت ع 

 د3 سيد شحيدة

 0البرمجت إلاجزائيت ع

 د3 سيد شحيدة

 الداراث الكهزبائيت وإلالكتروهيت

 د3 حطان احمد
   

IT 2  اهترهتجطبيقاث 

 د3 عّمار خير بك

 هظم اضترجاع بياهاث

 د3 عّمار خير بك
 

IT 3 1إلاحصاء والاحتماالث ع 

 د3 عدهان عمىرة

 املعادالث التفاضليت

 د3 عدهان عمىرة

 مقدمت في الذكاء الصىعي

 د3 فادي ابزاهيم
 

IT 4  1ع 1الفيزياء  

 أ3 روس محمد           
    

IT 5      

IT 6     

IT 7      

IT 8      

IT L 1 11الاجصاالث الزقميت ف 

 م3 يارا ابى  بكز

 11الاجصاالث الىقالت والالضلكيت ف

 م3 يارا ابى بكز

 11البرمجت إلاجزائيت ف

 م3 عبير صالح

 11البرمجت إلاجزائيت ف

 م3 عبير صالح
 

IT L 2 01البرمجت إلاجزائيت ف 

 م3 غادي بليدي

 01البرمجت إلاجزائيت ف

 بليديم3 غادي 

 00البرمجت إلاجزائيت ف

 م3 غادي بليدي

 00البرمجت إلاجزائيت ف

 م3 غادي بليدي
 

IT L 3  11ف 0الخىارسمياث وبنى املعطياث 

 م3 جزاء أصالن

 11ف 1الخىارسمياث وبنى املعطياث 

 م3 جزاء أصالن

 10ف 0الخىارسمياث وبنى املعطياث 

 م3 جزاء أصالن

 10ف 1الخىارسمياث وبنى املعطياث 

 م3 جزاء أصالن
 

IT L 4 11هىدضت البرمجياث ف 

 م3 وفاء بارة

 10هىدضت البرمجياث ف

 م3 وفاء بارة
   

  مخبر فيزياء)بترول(
 11ف 1الفيزياء 

 أ3 روس محمد                           

 10ف 1الفيزياء 

 أ3 روس محمد                                      
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IT 1 جصميم صفحاث ومىاقع ويب 

 د3 سيد شحيدة
 

 1الداراث الكهزبائيت 

 د3 حطان احمد
   

IT 2 قىاعد بياهاث متقدمت 

الىقزي د3 مهيب   

 جحليل وجصميم هظم

 د3 مهيب الىقزي 

 0قىاعد بياهاث 

 د3 مهيب الىقزي 
  

IT 3 بحىث العملياث 

 أ3 د3 أهىر اللحام

 0الفيزياء 

 أ3 روس محمد

 1ع 0التحليل الزياض ي 

 د3 طالب عمزان
 

IT 4  0الداراث إلالكتروهيت  

 د3 حاجم الىجدي

 هظزيت املعلىماث

 د3 حاجم الىجدي
   

IT 5  
 الىضائط املتعددةهظم 

 د3 هبيل حامد
   

IT 6      

IT 7      

IT 8      

IT L 1 11أمً الػبكاث ف 

 م3 كزيطتين سيييت

 10أمً الػبكاث ف

 م3 كزيطتين سيييت

 11غبكاث الحاضىب ف

 م3 كزيطتين سيييت

 10فغبكاث الحاضىب 

 م3 كزيطتين سيييت
 

IT L 2 11هظم الىضائط املتعددة ف 

 د3 هبيل حامد

 11جصميم صفحاث ومىاقع ويب ف

 د3 سيد شحيدة

 10جصميم صفحاث ومىاقع ويب ف

 د3 سيد شحيدة
  

IT L 3  11ف 0قىاعد بياهاث 

 م3 غادي بليدي

 10ف 0قىاعد بياهاث 

 م3 غادي بليدي

 11قىاعد بياهاث متقدمت ف

 م3 غادي بليدي

 11قىاعد بياهاث متقدمت ف

 م3 غادي بليدي
 

IT L 4  11املىطقيت فالداراث 

 م3 سيىت لطفي

 10الداراث املىطقيت ف

 م3 سيىت لطفي

 11أضظ إلالكتروهياث ف

 م3 سيىت لطفي

 الاجصاالث الضىئيت

 م3 سيىت لطفي
 

   مخبر فيزياء)بترول(
 11ف 0الفيزياء  

 أ3 روس محمد

 10ف 0الفيزياء 

 أ3 روس محمد
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 ثالجاءال

 القاعاث

 الفترة
20:22-20:52 20:52-20:42 20:42-12:32 12:32-11:02 11:02-10:12 10:12-1:22 1:22-1:52 1:52-0:42 0:42-3:32 

IT 1    
 بزمجت  الىظم 

 د3 وضيم احمد

IT 2 بياهياث حاضىب 

 د3 هبيل حامد
    

IT 3  
 معالجت إلاغارة الزقميت

 د3 حطان احمد
   

IT 4  0ع 1الفيزياء  

 أ3 روس محمد                                          
    

IT 5      

IT 6      

IT 7     

IT 8      

IT L 1    
 

 

IT L 2  11ف 1الداراث الكهزبائيت 

 م3 يارا ابى بكز

 10ف 1الداراث الكهزبائيت 

 م3 يارا ابى بكز
 

 11ف 0الداراث الكهزبائيت 

 م3 يارا ابى بكز
 

IT L 3 11إدارة الػبكاث الحاضىبيت وبزوجىكىالتها ف 

 م3 راهيا صىدوق 

 11املتحكماث الصغزيت والىظم املضمىت ف

 م3 راهيا صىدوق 
   

IT L 4  
 11بياهياث حاضىب ف

 د3 هبيل حامد
 

 10بياهياث حاضىب ف

 د3 هبيل حامد
 

  مخبر فيزياء)بترول(
 01ف 1الفيزياء 

 أ3 روس محمد
 

 00ف 1الفيزياء 

 أ3 روس محمد                                                    
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IT 1 بحىث العملياث   

أهىر اللحام أ3 د3  
 

 0ع 0التحليل الزياض ي 

 د3 طالب عمزان
 

IT 2 0إلاحصاء والاحتماالث ع 

 د3 عدهان عمىرة

 املعادالث التفاضليت

 د3 عدهان عمىرة
  

IT 3      

IT 4 جزاضل املعطياث 

 د3 حاجم الىجدي

 الاجصاالث الزقميت

 د3 حاجم الىجدي

 
 

IT 5      

IT 6      

IT 7   
 

 

IT 8      

IT L 1  
 11إلاغاراث والىظم ف

 م3 عبير صالح

 11معالجت إلاغارة الزقميت ف

 م3 عبير صالح

 10معالجت إلاغارة الزقميت ف

 م3 عبير صالح
 

IT L 2  11ف 0الداراث إلالكتروهيت 

 م3 راهيت صىدوق 

 10ف 0الداراث إلالكتروهيت 

 م3 راهيت صىدوق 
   

IT L 3 10أضظ إلالكتروهياث ف 

 لطفيم3 سيىت 

 11املعالجاث الصغزيت ولغت التجميع ف

 م3 سيىت لطفي

 10املعالجاث الصغزيت ولغت التجميع ف

 م3 سيىت لطفي
  

IT L 4  10ف 0الداراث الكهزبائيت 

 م3 يارا ابى بكز

 11الداراث الكهزبائيت والالكتروهيت ف

 م3 يارا ابى بكز

 10الداراث الكهزبائيت والالكتروهيت ف

 م3 يارا ابى بكز

 
 

 

 


