
         

 جايعت حكريج                     

 كهيت عهوو انحاسوب وانرياضياث                      

 رياضياثنكخروني نقسى انانخعهيى األجذول دروس                      

 انذراساث االونيت                 

  
 

 

 

 نًرحهتا اسى انًادة يووان
وقج 

 انًحاضرة
 يذرس انًادة

  يباشر

او 

 حسجيم

Classroom 
code 

 5uyg2en  د. سَاد يحًذ م ::20 االونً 2تفاضم وتكايم  انسبج

)*( 1اطض  االحذ
 5k366fw  و.و.احًذ يىفق م ::20 االونً 

 fvfev3c  د. يُذر ػبذهللا م ::20 االونً يىاضُغ فٍ انزَاضُات االثنين

 cg4otyj  و.و. رَى طه م ::20 االونً 2اطض انثالثاء

 covikln  و.و.نُث م ::20 االونً 2نغة اَكُشَة  االربعاء

 3geiwak  و.ياسٌ ػداج م ::00 االونً دًَقزاطُة االربعاء

 inpr76a  و.و. رَا حاسو م ::20 االونً خبز خطٍ انخًيس

       

 gajhr54  و.و. رَى طه و ::20 انثاَُة يؼادالت خشئُة انسبج 

 pdibmun  د. اكزو طانى و ::20 انثاَُة خبز حهقات االحذ

 466fef6  فزاص ػادل.د و ::20 انثاَُة تحهُم ػذدٌ االثنين

 z75gwb3  و.و. يُض ونُذ و ::20 انثاَُة فُشَاء انثالثاء

 7fvxp2o  و.و. رَا حاسو و ::20 انثاَُة يُهح بحث االربعاء

 4acjdjf  و.و. باطى رشُذ و ::00 انثاَُة يبادئ يحاطبة  االربعاء

 aaqebv5  و.و. نُث و ::20 انثاَُة نغة اَكهُشَة انخًيس

       

 Zrwz7pt  و.و. َزيٍُ خًال و ::20 انثانثة َظزَة اػذاد انسبج

 ulp3vws  نُث خهُم. د و ::20 انثانثة تحهُم رَاضٍ االحذ

 hf6ibh3  اسهز ػباص. د و ::20 انثانثة هُذطة االثنين

 2seatrx  د. طهىي م ::00 انثانثة بزايدُات االثنين

 q3o2zgd  د. سَاد يحًذ و ::20 انثانثة رَاضُات حاطىبُة انثالثاء

 ekpvgda  يُذر ػبذهللا. د و ::20 انثانثة رَاضُات يانُة االربعاء

 6pzcttw  َشار خهف. د و ::20 انثانثة رَاضُات ضبابُة انخًيس

       

    و ::20 انزابؼة يشزوع تخزج انسبج

 d6yn7ms  اسهز ػباص. د و ::20 انزابؼة َظزَة يؼادالت االحذ

 vc3gfop  اكزو طانى. د و ::20 انزابؼة تحهُم ػقذٌ  االثنين

 tetj7rl  طه حًُذ. د و ::20 انزابؼة تبىنىخٍ انثالثاء

 k6ngr53  ليث خليل. د و ::20 انزابؼة تحهُم دانٍ االربعاء 

 ofexl4e  و.و. احًذ ياهز و ::20 انزابؼة َظزَة بُاٌ انخًيس

 

 وتكون نسبة من درجة السعي على النشاط والتفاعل االلكترونية على جميع الطلبة االلتزام بالجدول الزمني للدروس  -: مالحظات

 .والواجبات البيتية في الصف االلكتروني والحضور                  
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