
 (  االولى)المرحلــة  ونظم المعلومات  علم الحاسوبكلية المنصور الجامعة    القسم :  2020–2019  للسنة الدراسيةجدول الدروس األسبوعي 

  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 الساعة  االايم
 الشعبة أ 

 القاعة  املدرس  املادة 

السبت 
 

 M11 م.م. مهند حازم  1املهيكلة  ربجمةال 8.30

 301 أ.م.د. سعد محيد عبد  هياكل متقطعة /  10.25
12.15 - - - 
1.55 - - - 

االحـــد
 

 101 م.د. عادل عباس  فيزايء الكرتونية  8.30

10.25 - - - 
 101 م.صالح مهدي يوسف 1انكليزية لغة  12.15
1.55 - - - 

االثنيــــن
 

 301 أ.م.د. عبري سال  / 1الربجمة املهيكلة  9.25

 102 أ.م.د. سعد محيد عبد  هياكل متقطعة   11.25
12.15 - - - 
1.55 - - - 

الثالثـــاء 
 

 101 م.م. تبارك حممد  رايضة  8.30
 101 الرمحن م.د.لبىن عبد   1رايضيات 10.25
 101 م.د. سندس سرحان امحد  حقوق االنسان  12.15

1.55 - - - 

االربعـــاء 
 102 أ.م.د. عبري سال    1الربجمة املهيكلة  8.30 

 101 م.ندى عبد الكري  الربجمة اساسيات تقنيات  10.25

12.15 - - - 
1.55 - - - 



 

 (  االولالكورس -لثانيةاالمعلومات)المرحلــةالقسم : علم الحاسوب ونظم           كلية المنصور الجامعة                   2020-2019جدول الدروس األسبوعي للسنة الدراسية  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الساعة  االايم 
 الشعبة أ 

 القاعة  املدرس  املادة 

السبت
 101 م.م. زيد صائب  1احتسابية نظرية  8.30 

 101 م.م. مهند حازم  /  1معالجات  10.25
 101 أ.م.د. سعد حميد /  برمجة شيئية 11.20
 11م م.م. علي عبيد  هياكل بيانات  12.15

1.55 - - - 

االحـــد
 8.30 - - - 

 101 م.د. فيصل غازي  بيانات القواعد مقدمة ب 10.25

 5م م.م.مهند حازم  1مايكروية  معالجات  12.15

1.55 - - - 

االثنيــــن
 101 م.د. مي كامل هياكل بيانات  8.30 

 101 اسراء عبد االمير م.م.  رياضيات متقدمة  10.25

12.15 IT  م  م.م. زيد صائبCisco 

1.55 - - - 

الثالثـــاء
 8.30 - - - 

 303 أ.م.د. سعد حميد برمجة شيئية  10.25

 9م م.م.زيد صائب  برمجة شيئية  12.15

1.55 - - - 

االربعـــاء
 8.30 English1  101 م.م. منار عدنان 

 301 م.م.مهند حازم  1مايكروية  معالجات  10.25

 11م م.د. فيصل غازي    بيانات القواعد مقدمة ب 12.15

1.55 - - - 



 (  االولالكورس -لثالثة/حاسوباالقسم : علم الحاسوب ونظم المعلومات)المرحلــة   كلية المنصور الجامعة   2020–2019جدول الدروس األسبوعي للسنة الدراسية  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الساعة  االايم 
 الشعبة أ 

 القاعة  املدرس  املادة 

السبت
 102 م.د. ليث باقر 1معمارية الحاسوب  8.30 

 102 أ.م.د. عبير سالم  هندسة برمجيات  10.25

 M12 م.م. زيد صائب  رسم بالحاسوب  12.15

1.55 - - - 

االحـــد
 102 م.د.مي كامل 1تصميم مترجمات  8.30 

 102 أ.م.د. سعد حميد رسم بالحاسوب  10.25

 15م م.د. نور كاظم  ذكاء اصطناعي  12.15

1.55 - - - 

االثنيــــن
 102 م.د. ليث باقر /   1معمارية الحاسوب  8.30 

 102 أ.م.د. عبير سالم  هندسة برمجيات/  10.25

 Ciscoم م.د.نور كاظم  1شبكات الحاسوب  12.15

1.55 - - - 

الثالثـــاء
 102 حازم م.م. مهند  1شبكات الحاسوب  8.30 

 301 م.د. نور كاظم  ذكاء اصطناعي  10.25

 12م م.د. مي كامل مهدي 1تصميم مترجمات  12.15

1.55 - - - 

االربعـــاء
 302 م.م. مهند حازم  /   1شبكات الحاسوب  8.30 

 102 م.د. نور كاظم  / ذكاء اصطناعي 9.25

10.15 - - - 

12.15 - - - 



 (لرابعة/حاسوباالقسم : علم الحاسوب ونظم المعلومات)المرحلــة   كلية المنصور الجامعة   2020–2019جدول الدروس األسبوعي للسنة الدراسية  

 

 الساعة  االايم 
 الشعبة أ 

 القاعة  املدرس  املادة 

السبت
 301 د. سعد حميدم.أ. 1نظم تشغيل  8.30 

 201B عباس د. عادل  1معالجة صور  10.25

 15م م.د. مي كامل 1امنية البيانات  12.15
1.55 - - - 

االح
دــــ 

 301 م. ندى عبد الكريم  برمجة نوافذ  8.30 

 301 م.د. مي كامل 1امنية البيانات  10.10

 301 م.د. مي كامل / 1امنية البيانات  12.15

 301 أ.م.د. سعد حميد /  1نظم تشغيل  1.55

االثن
نيــــ 

 مشروع  مشروع  مشروع  8.30 
 301 م.د. نور كاظم  برمجة مواقع ثابتة  10.25
 9م عالء ابراهيم  قواعد بيانات موزعة  12.15

1.55 - - - 

الثــــالاثء
 

 7م أ.د. سعد حميد 1نظم تشغيل  8.30
 10م م.م. زيد صائب  برمجة مواقع ثابتة  10.25

 301 غازي م.د. فيصل  قواعد بيانات موزعة  12.15

1.55 - - - 

االربعـــاء
 301 م.د. عادل عباس  / 1معالجة صور  8.30 

 M11 م. ندى عبد الكريم  /  برمجة نوافذ  9.25
 CISCOم  أ.م.د. عبير سالم  CISCO/  نوافذ ةبرمج 10.25

4م م.د. عادل عباس  1معالجة صور  12.15  
 301 م.د. نور كاظم  / برمجة مواقع ثابتة 1.55

     

  
 

 

 



 (لرابعة/نظماالقسم : علم الحاسوب ونظم المعلومات)المرحلــة   كلية المنصور الجامعة   2020–2019جدول الدروس األسبوعي للسنة الدراسية  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الساعة  االايم 
 الشعبة أ 

 القاعة  املدرس  املادة 

السبت
 302 الكريم م. ندى عبد  قواعد بيانات موزعة  8.30 

 302 م.د. مي كامل /  1امنية البيانات  10.25

 302 م.د. فيصل غازي  نظم ادارة المعلومات  12.15

1.55 - - - 

االحـــد
 302 م.د. سعد حميدأ. تفاعل بين االنسان والحاسوب 8.30 

 302 م.د. نور كاظم    برمجة المواقع الثابتة 10.25

 مشروع  12.15

1.55 - - - 

االثنيــــن
 302 م. زيد صائب م. حوسبة مرنة  8.30 

 9م عالء ابراهيم  قواعد بيانات موزعة  10.25

 15م م.د. مي كامل 1امنية البيانات  12.15

1.55 - - - 

الثالثـــاء
 302 م.م. زيد صائب  / حوسبة مرنة  8.30 

 302 م.د. مي كامل   1امنية البيانات  10.25

 302 م.د. نور كاظم  /  المواقع الثابتةبرمجة  12.15

1.55 - - - 

االربعـــاء
 10م م.م. زيد صائب  برمجة المواقع الثابتة  8.30 

 Ciscoم  أ.م.د. عبير سالم  Cisco/   حوسبة مرنة 10.25

 مشروع  12.15

1.55 - - - 



 

 ( سنويلرابعة/ االقسم : علم الحاسوب ونظم المعلومات)المرحلــة   كلية المنصور الجامعة   2020–2019جدول الدروس األسبوعي للسنة الدراسية  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الساعة  االايم 
 الشعبة أ 

 القاعة  املدرس  املادة 

السبت
 301 م.د. سعد حميدأ. 1نظم تشغيل  8.30 

 201B د. عادل عباس  1معالجة صور  10.25

 15م م.د. مي كامل 1امنية البيانات  12.15

1.55 - - - 

االحـــد
 مشروع  مشروع  مشروع  8.30 

 301 م.د. مي كامل 1امنية البيانات  10.25

 301 م.د. مي كامل / 1امنية البيانات  12.15

 301 م.د. سعد حميدأ. /  1نظم تشغيل  1.55

االثنيــــن
 مشروع  مشروع  مشروع  8.30 

 302 م.م.زيد صائب  حوسبة موزعة  10.25

 9م عالء ابراهيم  قواعد بيانات موزعة  12.15

1.55 - - - 

الثالثـــاء
7م م.د. سعد حميدأ. 1نظم تشغيل  8.30   

 102 فيصل غازي م.د. وسائط متعددة 10.25

 102 م.ندى عبد الكريم  قواعد بيانات موزعة  12.15

1.55 -     - - 

االربعـــاء
 301 د. عادل عباس  معالجة صور/  8.30 

 Ciscoم  أ.م.د. عبير سالم جميل  Cisco حوسبة موزعة /     10.25

 4م  د. عادل عباس  1معالجة صور  12.15

1.55 - - - 


