
 

 

 

 

 

 

 

 0201 شباط 02 ،السبت

 0201 - 0202 االولالفصل الدراسي  – االوىل/ املرحلة احملاضرات االلكرتونية  روابط جدول
 اليوم وقت احملاضرة اسم املادة مدرس املادة رمز الصف  رابط احملاضرة

https://meet.google.com/lookup/dc473inqir?authuser=0&hs=971  v6pexat السبت بعد الظهر 3:00 -1:00 حقوق االنسان م.م. سعد حسين 

https://meet.google.com/lookup/d25vmqzefn?authuser=0&hs=971 jlg33pf .نايف محمدم  تركيب الحاسوب 

 عملي
 بعد الظهر 3:00 -1:00

 االحد

https://meet.google.com/lookup/fdepwzud3r?authuser=0&hs=971 imavr33 .م. مهند حاتمم  اساسيات برمجة 

 عملي
 مساءا 0:30 -6:30

https://meet.google.com/lookup/d5c2aym2xm?authuser=0&hs=971 el33sol بعد الظهر 3:00 -1:00 1هياكل متقطعة  م. سلوى خالد 
 االثنين

https://meet.google.com/lookup/dwktmsuvk6?authuser=0&hs=971 fcz34uz مساءا 0:30 -6:30 1تفاضل وتكامل أ.م.د. زياد محمد 

https://meet.google.com/lookup/d25vmqzefn?authuser=0&hs=971 jlg33pf .نايف محمدم  بعد الظهر 3:00 -1:00 تركيب الحاسوب 
 الثالثاء

https://meet.google.com/lookup/f5ripr64ao?authuser=0&hs=971 h66u6b6 .م. باسم رشيدم  مساءا 0:30 -6:30 مبادئ المحاسبة 

https://meet.google.com/lookup/fdepwzud3r?authuser=0&hs=971 imavr33 .م. مهند حاتمم  بعد الظهر 3:00 -1:00 اساسيات برمجة 
 الخميس

https://meet.google.com/lookup/fpw73nnhgm?authuser=0&hs=971  mbaldk4 مساءا 0:30 -6:30 1اللغة االنكليزية م.م. ليث طاهر 

 جامعة تكريت 

 كلية علوم الحاسوب والرياضيات

 قسم علوم الحاسوب

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

  المرحلة االولى
3031 - 3030االول الفصل الدراسي   

 

 مقرر القسم

 م. نايف محمد حماش

 رئيس القسم

م. حارث عبدهللا حسينأ.  

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

 . ( في وقت المحاضرة Google Meet قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى ) -

 

https://meet.google.com/lookup/dc374inqir?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/d52vmqzefn?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/fdepwzud4r?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/d2c5aym5xm?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/dwktmsuvk6?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/d52vmqzefn?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/f2ripr63ao?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/fdepwzud4r?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/fpw74nnhgm?authuser=0&hs=179


 

 

 

 

 

 

  0201 شباط 02 ،السبت

 0201 - 0202 االولالفصل الدراسي  – / املرحلة الثانيةاحملاضرات االلكرتونية  روابط جدول
 اليوم وقت احملاضرة اسم املادة مدرس املادة رمز الصف  رابط احملاضرة

https://meet.google.com/lookup/epigxs34md?authuser=0&hs=971  rv6ubj6 .ريا نزار م.م  السبت بعد الظهر 3:00 -1:00 تحليل وتصميم نظم 

https://meet.google.com/lookup/ehvvdpjgdg?authuser=0&hs=971  pwslqao .محمد اكثم م  بعد الظهر 3:00 -1:00 البرمجة الكيانية 
 االحد

https://meet.google.com/lookup/csxfysv4qo?authuser=0&hs=971  ns3fu6t .احمد موفق م.م  مساءا 0:30 -6:30 تحليل عددي 

https://meet.google.com/lookup/ehvvdpjgdg?authuser=0&hs=971  pwslqao .محمد اكثم م  
 البرمجة الكيانية

 عملي
 بعد الظهر 3:00 -1:00

 االثنين

https://meet.google.com/lookup/f37vgxps3s?authuser=0&hs=971  idfdznv م. ماجد حامد 
  1هياكل بيانات

 عملي
 مساءا 0:30 -6:30

https://meet.google.com/lookup/fs4ga5xbl5?authuser=0&hs=971 3m6d44y  .اسراء رافعم.م  النظرية االحتسابية 

1 
 بعد الظهر 3:00 -1:00

 الثالثاء

https://meet.google.com/lookup/f37vgxps3s?authuser=0&hs=971  idfdznv مساءا 0:30 -6:30 1هياكل بيانات م. ماجد حامد 

https://meet.google.com/lookup/b6mmuixmh4?authuser=0&hs=971  aknsv3c بعد الظهر 3:00 -1:00 منهج البحث العلمي م.ليث رافع 
 الخميس

https://meet.google.com/lookup/fvwlpeftxw?authuser=0&hs=971  ukclrrx مساءا 0:30 -6:30 معمارية الحاسوب م.م. مصحب لزام 

 جامعة تكريت 

 كلية علوم الحاسوب والرياضيات

 قسم علوم الحاسوب

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

  المرحلة الثانية
3031 - 3030االول الفصل الدراسي   

 

 مقرر القسم

 م. نايف محمد حماش

 رئيس القسم

عبدهللا حسينم. حارث أ.  

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

 . ( في وقت المحاضرة Google Meet للدخول الى )قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح   -

 

https://meet.google.com/lookup/epigxs43md?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ehvvdpjgdg?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/csxfysv3qo?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ehvvdpjgdg?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/f47vgxps4s?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/fs3ga2xbl2?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/f47vgxps4s?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/b6mmuixmh3?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/fvwlpeftxw?authuser=0&hs=179


 

 

 

 

 

 0201 - 0202 االولالفصل الدراسي  – / املرحلة الثالثةاحملاضرات االلكرتونية  روابط جدول
املادةاسم  مدرس املادة رمز الصف  رابط احملاضرة  اليوم وقت احملاضرة 

https://meet.google.com/lookup/hnzmnx3jwk?authuser=0&hs=971  ykpu63h بعد الظهر 3:00 -1:00 التشفير م.م. روان عادل 
 االحد

https://meet.google.com/lookup/an2m4yglhd?authuser=0&hs=971  6mp3ayt مساءا 0:30 -6:30 بحوث عمليات م.م. وليد خالد 

https://meet.google.com/lookup/an2m4yglhd?authuser=0&hs=971  
33u333b بعد الظهر 3:00 -1:00 1مترجمات  م.م.مهند داود 

 االثنين
https://meet.google.com/lookup/g74jqergtu?authuser=0&hs=971  

3rbwugh مساءا 0:30 -6:30 1 قواعد بيانات م. سعدي حمد 

https://meet.google.com/lookup/dxo66qict4?authuser=0&hs=971 i4fevci هندسة برامجيات م.م. زيدون طارق 

 عملي
 بعد الظهر 3:00 -1:00

 الثالثاء
https://meet.google.com/lookup/g74jqergtu?authuser=0&hs=971  

3rbwugh 
م.م. /م. سعدي حمد

 مصطفى لطيف
 1 قواعد بيانات

 عملي
 مساءا 0:30 -6:30

https://meet.google.com/lookup/hnzmnx3jwk?authuser=0&hs=971  ykpu63h بعد الظهر 3:00 -1:00 / عملي التشفير م.م. روان عادل 
 االربعاء

https://meet.google.com/lookup/an2m4yglhd?authuser=0&hs=971  
33u333b 1مترجمات  م.م.مهند داود     

 عملي
 مساءا 0:30 -6:30

https://meet.google.com/lookup/dxo66qict4?authuser=0&hs=971  
i4fevci بعد الظهر 3:00 -1:00 هندسة برامجيات م.م. زيدون طارق 

 الخميس
https://meet.google.com/lookup/hssqt52nnt?authuser=0&hs=971  

vuwcras مساءا 0:30 -6:30 مبادئ االدارة م.م.كمال مجيد 

 جامعة تكريت 

 كلية علوم الحاسوب والرياضيات

 قسم علوم الحاسوب

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

  المرحلة الثالثة
3031 - 3030االول الفصل الدراسي   

 

 مقرر القسم

حماشم. نايف محمد   

 رئيس القسم

م. حارث عبدهللا حسينأ.  

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

 . ( في وقت المحاضرة Google Meet قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى ) -

 

https://meet.google.com/lookup/hnzmnx4jwk?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/an5m3yglhd?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/an5m3yglhd?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/g73jqergtu?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/dxo66qict3?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/g73jqergtu?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/hnzmnx4jwk?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/an5m3yglhd?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/dxo66qict3?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/hssqt25nnt?authuser=0&hs=179


  0201 شباط 02 ،السبت

 

 

 

 

 

 0201 - 0202 االولالفصل الدراسي  – / املرحلة الرابعةاحملاضرات االلكرتونية  روابط جدول
 اليوم وقت احملاضرة اسم املادة مدرس املادة رمز الصف  رابط احملاضرة

https://meet.google.com/lookup/he6ifuud3f?authuser=0&hs=971 qdgi6wx معالجة الصور  م.احمد سعدي

 الرقمية
 السبت بعد الظهر 3:00 -1:00

https://meet.google.com/lookup/axyhxreqgi?authuser=0&hs=971 33nubkm 3نظم التشغيل  م.م.محمود ماهر  بعد الظهر 3:00 -1:00 
 االحد

https://meet.google.com/lookup/fhui34l3ku?authuser=0&hs=971 3qpmuv3 مساءا 0:30 -6:30 شبكات الحاسوب م.م.ايهاب احمد 

https://meet.google.com/lookup/b334ltsaf4?authuser=0&hs=971 ifbiq6z بعد الظهر 3:00 -1:00 نمذجة ومحاكاة م.محمد وليد 
 االثنين

https://meet.google.com/lookup/ffrutyvr7s?authuser=0&hs=971 y4d3sex مساءا 0:30 -6:30 امنية الحاسوب م.م.مصحب لزام 

 
  

 1مشروع بحث التخرج 

 بعد الظهر 3:00 -1:00
 الثالثاء

 مساءا 0:30 -6:30   

https://meet.google.com/lookup/ffrutyvr7s?authuser=0&hs=971 y4d3sex امنية الحاسوب م.م.مصحب لزام  

 عملي
 بعد الظهر 3:00 -1:00

 االربعاء

https://meet.google.com/lookup/axyhxreqgi?authuser=0&hs=971 33nubkm 3نظم التشغيل  م.م.محمود ماهر  

 عملي
 مساءا 0:30 -6:30

https://meet.google.com/lookup/he6ifuud3f?authuser=0&hs=971 qdgi6wx معالجة الصور  م.احمد سعدي

 الرقمية / عملي
 الخميس مساءا 0:30 -6:30

 جامعة تكريت 

 كلية علوم الحاسوب والرياضيات

 قسم علوم الحاسوب

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

  المرحلة الرابعة
3031 - 3030االول الفصل الدراسي   

 

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

 . ( في وقت المحاضرة Google Meet قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى ) -

 

 مقرر القسم

 م. نايف محمد حماش

 رئيس القسم

م. حارث عبدهللا حسينأ.  

https://meet.google.com/lookup/he6ifuud4f?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/axyhxreqgi?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/fhui43l4ku?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/b443ltsaf3?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ffrutyvr7s?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ffrutyvr7s?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/axyhxreqgi?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/he6ifuud4f?authuser=0&hs=179


 0201 شباط 02 ،السبت 


