
  

         
 
 

          

 

 

 8012 -8102الفصل الدراسي الثاني  -جدول الدراسة الصباحية للمرحلتني االوىل والثانية

 Bالمرحلة الثانية Aالمرحلة الثانية  B المرحلة االولى  Aالمرحلة االولى  الوقت اليوم

حد
ال
ا

 

2011-00011 
 برمجة المواقع االلكترونية 

 نايف محمد.م.م

 البرمجة المتفدمة 

 ميثم مصطفى.د

 البرمجة المرئية

 (1)مختبر 

 تفاضل وتكامل متقدم

 رعد سامر.م

00011-0011 
 البرمجة المتفدمة 

 ميثم مصطفى.د

 برمجة المواقع االلكترونية 

 نايف محمد.م.م

  تفاضل وتكامل متقدم

 سامر رعد.م

 البرمجة المرئية

 (1)مختبر 

0011 – 0011     

ن
ني
الث

ا
 

2001 -01001 
 برمجة المواقع االلكترونية

 (3)مختبر

  2هياكل متقطعة 

 روان عادل. م .م

 احتمالية ومتغيرات عشوائية 

 ريم عبدالقادر. م.م

 البرمجة المرئية 

 مهند حاتم. م.م

01001-08001 
 2هياكل متقطعة 

 روان عادل. م .م

 البرمجة المتقدمة

 (1)مختبر 

  2 هياكل بيانات

 (3)مختبر 

 احتمالية ومتغيرات عشوائية

 ريم عبدالقادر.م.م

08001-8001 
 البرمجة المتقدمة

 (1)مختبر 

 برمجة المواقع االلكترونية

 (3)مختبر

 البرمجة المرئية 

 مهند حاتم. م.م

 2هياكل بيانات 

 (2)مختبر

ء
ثا
ال
لث
ا

 

2001 -01001 
 تصميم منطقي 

 احمد سعدي. م.م

  2هياكل متقطعة 

 روان عادل. م .م

 2 النظرية االحتسابية 

 نعمان ارمانيسة. م

 2 هياكل بيانات

 م ماجد حامد.م

 نشاطات طالبية 01001-08001

08001-8001 
 2هياكل متقطعة

 روان عادل. م .م

 تصميم منطقي 

 احمد سعدي. م.م

 2 هياكل بيانات

 م ماجد حامد.م

 2النظرية االحتسابية 

 نعمان ارمانيسة. م

ء
عا

رب
أل
ا

 

2001 -01001 
 تصميم منطقي

 (2)مختبر

 الديمقراطية 

 مازن. م.م

 2النظرية االحتسابية 

 نعمان ارمانيسة .م.م

 احتمالية ومتغيرات عشوائية

 ريم عبدالقادر.م.م

01001-08001 
 الديمقراطية  

 مازن. م.م

 مبادئ االحصاء 

 مصطفى عبد المجيد. م.م

 برامجيات نظام 

 ريا نزار. م.م

  2النظرية االحتسابية 

 نعمان ارمانيسة. م.م

08001-8001 
 مبادئ االحصاء 

 مصطفى عبد المجيد. م.م

 تصميم منطقي

 ( 2)مختبر

 احتمالية ومتغيرات عشوائية

 عبدالقادر ريم.م.م

 برامجيات نظام 

 ريا نزار. م.م

س
مي

خ
ال

 

2001 -01001 
 اللغة العربية 

 

 مبادئ االحصاء 

 مصطفى عبد المجيد. م.م

  تفاضل وتكامل متدقدم

 سامر رعد.م

 برامجيات نظام

 (3)مختبر 

01001-08001 
 مبادئ االحصاء 

 مصطفى عبد المجيد. م.م

 اللغة العربية 

 

 برامجيات نظام

 (3)مختبر 

  قدمتفاضل وتكامل مت

 سامر رعد.م

 جامعة تكريت 

 كلية علوم الحاسوب والرياضيات

 قسم علوم الحاسوب

 جدول المحاضرات االسبوعية 

الثانيالفصل الدراسي   
 8102- 8102  

مقرر القسم      
نايف محمد حماش. م.م  

 رئيس القسم
مشاري عايد عسكر الشمري.د.م  


