
  
  

 

 9191 - 9102الفصل الدراسي الثاني  –جدول احملاضرات االلكرتونية لقسم علوم احلاسوب 

وم
لي
ا

 

 المرحلة االولى الوقت
Classroom 

code 
 المرحلة الثانية

Classroom 

code 
 المرحلة الثالثة

Classroom 

code 
 المرحلة الرابعة

Classroom 

code 

ت
سب

ال
 

1:00- 3:00 
 ظهرا

 برمجة متقدمة
 مهند حاتم.م.م+ ميثم مصطفى.د

ep3jjkp 
 تفاضل وتكامل متقدم

 احمد ماهر.م.م
xgolto3 

 رياضيات حاسوبية  
 سامر رعد  .م

zy6yrqz 
 نظرية المعلومات وضغط البيانات  

زكي صالح.د.م  
rihvu7z 

7:00- 9:00 

 مساءا  

 اللغة العربية

 احمد شريف.م
l5rhfsb 

 2النظرية االحتسابية

 اسماء صالح. م.م
2lhhdzs 

 معالجة االشارة الرقمية 

 همام نعمة.م.م+ محمد وليد .م
65gafgb 

 مختبر شبكات الحاسوب  

 ايهاب احمد. م.م
se33fpc 

حد
ال
ا

 

1:00- 3:00 
 ظهرا

 تطبيقات حاسوبية
 احمد سعدي. م

jhnyztv 
 البرمجة المرئية  

 محمد اكثم.م
n4jf7sv   

  2مترجمات 
 لؤي ابراهيم. م.م +  مهند داود .م.م

4yralqf 
 امنية الوسائط المتعددة والشبكات

 مصحب لزام.م.م
7bnapwg 

7:00- 9:00 
 مساءا  

 تركيب الحاسوب
 نايف محمد .م

6plkgpo 
 احتمالية ومتغيرات عشوائية  

 ميادة غفار.م
czofogg 

  2 قواعد بيانات
   مصطفى لطيف.م.م+سعدي حمد . م

mkt22jt 
 التجارة االلكترونية

 باسم رشيد.م
tplopuj 

 

ن
ني
الث

ا
 

1:00- 3:00 

 ظهرا  

 2تفاضل وتكامل

 ياد محمدز. د.م.ا
odlirhh 

 برامجيات نظام  

 زيدون طارق.م.م
jydkzyo 

 معالجة االشارة الرقمية

 همام نعمة.م.م+ محمد وليد .م
65gafgb 

 انظمة موزعة 

 ريا نزار.م.م
4gjvwml 

7:00- 9:00 
 مساءا  

  المواقع االلكترونية تصميم
 روان عادل.م

cfk5cy2 
 2 هياكل بيانات

 ماجد حامد. م
fw3j3gn 

 1نظم التشغيل
 محمود ماهر

dhprwke 
 

 

اء
الث

لث
ا

 

1:00- 3:00 
 ظهرا

 البرمجة المتقدمة 

 مهند حاتم.م.م+ ميثم مصطفى.د

 

ep3jjkp 
 تفاضل وتكامل متقدم

 احمد ماهر. م.م
xgolto3 

 ذكاء اصطناعي  

 سعدالدين رشيد. م.م + وليد خالد . م.م
mxt4kkn 

امنية الوسائط المتعددة والشبكات     

    مصحب لزام.م.م
7bnapwg 

7:00- 9:00 
 مساءا  

  المواقع االلكترونية تصميم

 روان عادل.م.م
cfk5cy2 

 2 النظرية االحتسابية

 اسماء صالح. م.م
2lhhdzs 

 رياضيات حاسوبية  

 سامر رعد.م
zy6yrqz 

 التجارة االلكترونية

باسم رشيد.م.م  
tplopuj 

 

اء
بع

ألر
ا

 

1:00- 3:00 

 ظهرا  

 تطبيقات حاسوبية 
 احمد سعدي .م

jhnyztv 
  2هياكل بيانات

 ماجد حامد.م
fw3j3gn 

  ( 3)مختبر 1نظم التشغيل   
 محمود ماهر.م.م

dhprwke 
 نظرية المعلومات وضغط البيانات  

زكي صالح.د.م  
rihvu7z 

6:00- 8:00 

 مساءا  

 اخالقيات المهنة

 ruekjj4 اجدة عليم.أ            
 برامجيات نظام   

 jydkzyo زيدون طارق.م.م
 2اللغة االنكليزية 

 yksglh5 طاهر ليث.م.م
 انظمة موزعة 

 4gjvwml ريا نزار.م.م

8:00- 10:00 
 مساءا  

 
 

 
 

 2 قواعد بيانات

   مصطفى لطيف.م.م+سعدي حمد . م
mkt22jt 

 
 

س
مي

خ
ال

 

1:00- 3:00 
 ظهرا  

 2تفاضل وتكامل
 محمد   زياد. د.م.أ

odlirhh 
 احتمالية ومتغيرات عشوائية  

 ميادة غفار.م
czofogg 

 ذكاء اصطناعي
 سعدالدين رشيد. م.م + وليد خالد . م.م

mxt4kkn 
 مختبر شبكات الحاسوب

 ايهاب احمد. م.م
se33fpc 

7:00- 9:00 

 مساءا  

 تركيب الحاسوب

 نايف محمد.م
6plkgpo 

 البرمجة المرئية

 محمد اكثم.م
n4jf7sv 

 2ماتمترج

 لؤي ابراهيم. م.م +  مهند داود .م.م
4yralqf 

 
 

 جامعة تكريت 
 كلية علوم الحاسوب والرياضيات

 قسم علوم الحاسوب

  لكترونيةجدول المحاضرات اال
 الفصل الدراسي الثاني

 1029- 1010  

 مقرر القسم

ف محمد حماشناي. م  

 رئيس القسم

حارث عبدهللا حسين .م.أ  


