
 

 كلية المنصور الجامعة

  علم الحاسوب ونظم المعلومات قسم

 االولى  للمرحلة االلكترونيةمحاضرات الحضورية وجدول ال

   2022-2021لعام الدراسي ا

 اليوم  التوقيت  المادة  التدريسي  القاعة 

Lab.7 9.50-8.30 تقنيات الحاسوب  م.د. فيصل غازي 

 السبت
   10.00-11.20 

Lab.6  12.55-11.30 التصميم المنطقي  م.ندى عبد الكريم 

Lab.10  2البرمجة المهيكلة  م.د. مي كامل  1.00-2.20 

   8.30-9.50 

 االحد
B301 11.20-10.00 تقنيات الحاسوب  م.د. فيصل غازي 

B301  12.55-11.30 التصميم المنطقي  م.ندى عبد الكريم 

B301  الكريم م.ندى عبد  2.20-1.00 التصميم المنطقي/  

   8.30-9.50 

 االثنين
B301 11.20-10.00 تقنيات الحاسوب  م.د. فيصل غازي 

B301  2البرمجة المهيكلة  م.د. مي كامل  11.30-12.55 

   1.00-2.20 

   8.30-9.50 

 الثالثاء 
   10.00-11.20 

Google classroom  2البرمجة المهيكلة  م.د. مي كامل /  11.30-12.55 

   1.00-2.20 

Google classroom  9.50-8.30 اللغة العربية  م.م هناء فاضل 

 االربعاء
   10.00-11.20 

Google classroom  2الرياضيات  م.م. داليا سامي  11.30-12.55 

Google classroom 2.20-1.00 االحصاء واالحتمالية  م.م. احمد مهدي 



 

 كلية المنصور الجامعة

  علم الحاسوب ونظم المعلومات قسم

 الثالثة للمرحلة االلكترونيةمحاضرات الحضورية وجدول ال

   2022-2021لعام الدراسي ا

 اليوم  التوقيت  المادة  التدريسي  القاعة 

   8.30-9.50 

 السبت
Lab.(Cisco) 2شبكات الحاسوب  أ.م.د. حيدر هادي  10.00-11.20 

Lab.7  2تصميم مترجمات  م.د. مي كامل  11.30-12.55 

B302 2.20-1.00   /الحوسبة المرنة م.م. علي عبيد 

Lab.M12 9.50-8.30 الحوسبة المرنة  م.م. علي عبيد 

 االحد
B302 11.20-10.00 الحوسبة المرنة  م.م. علي عبيد 

   11.30-12.55 

   1.00-2.20 

Google classroom  9.50-8.30 اسس الحوسبة السحابية م.م. ندى عبدالكريم 

 االثنين
Google classroom  2شبكات الحاسوب  م.م. مصطفى مهند  10.00-11.20 

Google classroom  2 شبكات الحاسوب  م.م. مصطفى مهند /  11.30-12.55 

   1.00-2.20 

B302  2مترجمات تصميم  م.د. مي كامل  8.30-9.50 

 الثالثاء 
Lab.4 11.20-10.00 البرمجة بلغة جافا  م.م. نور عائد 

B302 12.55-11.30 البرمجة بلغة جافا  م.م. نور عائد 

   1.00-2.20 

   8.30-9.50 

 االربعاء
   10.00-11.20 

Google classroom  2معمارية الحاسوب  م.م. مهند حازم  11.30-12.55 

Google classroom  2معمارية الحاسوب  م.م. مهند حازم /  1.00-2.20 



 

 كلية المنصور الجامعة

  علم الحاسوب ونظم المعلومات قسم

        الرابعة للمرحلة االلكترونيةمحاضرات الحضورية وجدول ال

   2022-2021لعام الدراسي ا

 اليوم  التوقيت  المادة  التدريسي  القاعة 

B303  2 امنية البيانات م.د. مي كامل  8.30-9.50 

 السبت 
B303  2 نظم تشغيل أ.م.د. سعد حميد  10.00-11.20 

B303 2 معالجة صور م.م. علي عبيد  11.30-12.55 

 2.20-1.00 مشروع  - -

 9.50-8.30 مشروع  - -

 االحد 
Lab.(Cisco)  م.د. ليث باقر Sco-CCNA2Ci 10.00-11.20 

Lab.9 2 معالجة صور م.م. علي عبيد  11.30-12.55 

Lab.1  2.20-1.00 برمجة المواقع المتغيرة  م.م. مهند حازم 

Lab.7  2 امنية البيانات م.د. مي كامل  8.30-9.50 

 االثنين 
Lab.1  2 نظم تشغيل أ.م.د. سعد حميد  10.00-11.20 

Lab.9 البيانات وتنقيب البياناتمستودع  أ.عالء ابراهيم  11.30-12.55 

Lab.(Cisco)  2برمجة النوافذ  م.م.مصطفى مهند  1.00-2.20 

Google classroom  9.50-8.30 مستودع البيانات وتنقيب البيانات م. ندى عبدالكريم 

 الثالثاء 
Google classroom 2معالجة صور م.م. علي عبيد /  10.00-11.20 

Google classroom  2نظم تشغيل أ.م.د. سعد حميد /  11.30-12.55 

Google classroom  2امنية البيانات م.د. مي كامل /  1.00-2.20 

Google classroom  9.50-8.30 برمجة المواقع المتغيرة  م.م. مهند حازم 

 االربعاء 
Google classroom  برمجة المواقع المتغيرة م.م. مهند حازم /  10.00-11.20 

Google classroom  2برمجة النوافذ  م.م.مصطفى مهند  11.30-12.55 

Google classroom  2.20-1.00   /2 برمجة النوافذ م.م.مصطفى مهند 


