
                       جامعة بغداد

بية للبنات                            كلية التر

                      0202-0202العام الدراسي جدول الدروس االسبوعي /                        

/الدراسة االولية صباحي (الحاسوب)قسم                   

المرحلة االوىل                     

 

ي رمز 
 
ون الصف االلكتر ة اسم التدريسي    ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية نوع المحاض 

 nubmufh نوري صبا.م.ا الرياضيات  نظري   03:2-223:2 -2 االحد   

bvl7in5 اسماعيل ايناس.م.م 203:2-223:2 تقنيات الحاسوب نظري     

           

nubmufh نوري صبا.م.ا 223:2-03:2 الرياضيات نظري  -0 الثالثاء   

hib25j بوي نظري أ.د. إيمان صادق 203:2-223:2 علم النفس التر    

xi5ipmk اس جواد ية نظري أ.م. نتر 03:2-203:2 اللغة االنكلت      

gjgjhnz ي  نظري أ.م. عامر عبد خلف
223:2-03:2 تصميم منطقر -: االربعاء   

zsohhc5 بية نظري د. نرسبن جواد 3:2 20-223:2 اسس التر    

7h3gdlz    03:2-203:2 هياكل متقطعة نظري م. مريم ياسي    



uap6bob مجة المهيكلة نظري أ.م.د. عفاف بديع 223:2-03:2 التر -4 الخميس   

vsq5cqf 203:2-223:2 حقوق االنسان نظري م.م. أوس أكرم    

2dqqzwn 03:2-203:2 اللغة العربية نظري د. أسيل عبود    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جامعة بغداد                                                            

بية للبنات                                                                                     كلية التر

                      0202-0202العام الدراسي جدول الدروس االسبوعي /                                                                  

 /الدراسة االولية صباحي )الحاسوب(قسم                 

    لثانيةالمرحلة ا                

ي 
 
ون ة اسم التدريسي  رمز الصف االلكتر  ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية نوع المحاض 

i725ohr جاسم قتيبة مجة الكيانية نظري  223:2-3:2 0 التر -2 االحد   

byh2mpk  علي عباس أ.م. مي 203:2-223:2 علم نفس النمو نظري     

5mrkzac 223:2-03:2 تحليل عددي نظري أ.م. صبا نوري -0 االثني      

ofo3q52 203:2-223:2 إحتسابية نظري أ.د. أياد عبد القهار    

f5wvulr 03:2-203:2 إدارة و تعليم ثانوي نظري د.نرسين جواد    

ciikhfh 223:2-03:2 تحليل نظم نظري م. إيناس مظفر -: الثالثاء   

jif435a 203:2-223:2 هياكل بيانات نظري م. إيمان إسماعيل    



Xwqzycc 

 

43j56le 

 

 د.جميلة نجم

 م.د. نجاة حسي   

 د.سهت  أكرم

 م.د. نجاة حسي   

بية الرياضية نظري 03:2-203:2 التر    

icja7ve    عمارية الحاسوبم نظري م.د. رشا حسي  03:2-223:2 -4 الخميس   

je2ru2x منهج و كتاب  نظري أ.د. حنان حسن

 مدرسي 

223:2-203:2    

 Osy56yd ية نظري م.م. إرساء عامر 03:2-203:2 اللغة االنكلت      

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جامعة بغداد                      

بية للبنات                            كلية التر

                      0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي                        

/الدراسة االولية صباحي ) الحاسوب(قسم                   

لثالثةالمرحلة ا                     

ي 
 
ون ة اسم التدريسي  رمز الصف االلكتر  ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية نوع المحاض 

rjrhbhx 223:2-03:2 معمارية الحاسوب نظري م.إيناس مظفر -2 االثني      

mcny6va 223:23203:2 رسوم الحاسبة نظري م.إيمان إسماعيل   

4w5exqc    223:2-03:2 ذكاء اصطناعي  نظري م.د. رشا حسي -0 الثالثاء   

daxgp3v 203:2-223:2 تكنولوجيا التعليم نظري م.م. سعد حسن    

tbyidgg  .حمزة سماحم 03:2-203:2 إرشاد تربوي نظري     

y5swbws مجة المرئية نظري أ.م. إيمان دمحم جعفر 223:2-03:2 التر -: االربعاء   

hg3nqhz 203:2-223:2 قواعد البيانات نظري د.كرم جاسم    

wvs4ktl طرائق التدريسمناهج و  نظري أ.د. حنان حسن  203:2-03:2    



m6xnhzz يلم.م. إيناس إسماع 223:2-03:2 هندسة برامجيات نظري    -4 الخميس 

wgplgz6 جمات نظري أ.م. د. من  مجيد 203:2-223:2 متر    

4xjeuhv ية نظري أ.م.جنان احمد 03:2-203:2 اللغة االنكلت      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة بغداد                      

بية للبنات                            كلية التر

                      0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي                        

/الدراسة االولية صباحي (الحاسوب)قسم                   

الرابعة المرحلة                     

ي 
 
ون ة اسم التدريسي  رمز الصف االلكتر يومال الوقت اسم المادة الدراسية نوع المحاض   ت 

 kxamcao    تطبيقات ذكية  نظري م.مريم ياسي  03:2-223:2 -2 االحد   

kqejf7q 203:2-223:2 قياس و تقويم نظري د.خلود رحيم    

xnohaw7 223:2-03:2 وسائط متعددة نظري أ.م.د. من  مجيد -0 االثني      

xj4dhec 203:2-223:2 أمنية نظري نظري أ.م. إيمان دمحم جعفر    

gm7peiu  د. حنان حسنأ. 223:2-03:2 مشاهدة وتطبيق نظري  -: االربعاء   

gm7peiu 203:2-223:2 مشاهدة وتطبيق نظري أ.د. حنان حسن    

e24qrj6 ية نظري م.م. إرساء 03:2-203:2 اللغة االنكلت      

omczd2v 223:2-03:2 نظم التشغيل نظري أ.د. أياد عبد القهار   -4 الخميس 

bqo24uh 203:2-223:2 شبكات الحاسوب نظري د.أفراح لؤي    

 



 

 

                جامعة بغداد                                                           

بية للبنات                                                           كلية التر

 

 0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي 

قسم )الحاسوب( /الدراسة االولية صباحي          

المرحلة االوىل              

ة التفاعلية رمز الصف  رابط المحاض 

ي 
ون   االلكتر

نوع  اسم التدريسي 

ة  المحاض 

 ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية

t.google.com/lookup/gjof5g3nth?authuser=0&hs=179https://mee 

 

bvl7in5  م.م. إيناس

 إسماعيل

223:2-03:2 تقنيات الحاسوب عملي  -2 االثني      

https://meet.google.com/lookup/eozmurmzsy?authuser=0&hs=179 

  

uap6bob  أ.م.د. عفاف

 بديع القدو

مجة المهيكلة عملي  203:2-:223 التر    

https://meet.google.com/lookup/hcmorwapr4?authuser=0&hs=179 

    

gjgjhnz ي  عملي  أ.م. عامرعبد
03:2-203:2 التصميم المنطقر    

 

 

 

 

https://meet.google.com/lookup/gjof5g3nth?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/gjof5g3nth?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/eozmurmzsy?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/eozmurmzsy?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/hcmorwapr4?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/hcmorwapr4?authuser=0&hs=179


 

 

 

 جامعة بغداد

بية للبنات  كلية التر

 0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي 

قسم )الحاسوب( /الدراسة االولية صباحي                   

 المرحلة الثانية

ة التفاعلية رمز الصف  رابط المحاض 

ي 
ون   االلكتر

ة اسم التدريسي  ةاسم المادة الدراسي نوع المحاض   ت اليوم الوقت 

https://meet.google.com/lookup/e2tjgy4su3?authuser=0&hs=179 

  

5mrkzac 03:2 -03:2 تحليل عددي عملي  أ.م. صبا نوري -2 االربعاء   

https://meet.google.com/lookup/gfya52dihm?authuser=0&hs=179 

  

icja7ve    223:2-03:2 معمارية الحاسوب عملي  م.د. رشا حسي    

https://meet.google.com/lookup/ckwq2iwjzp?authuser=0&hs=179 

  

jif435a 223:2-223:2 هياكل بيانات عملي  م. إيمان إسماعيل    

https://meet.google.com/lookup/bem7rhm3ig?hs=179 

  

ciikhfh 203:2-223:2 تحليل نظم عملي  م. إيناس مظفر    

 

https://meet.google.com/lookup/gep2eaigm4?authuser=0&hs=179 

 

i725ohr مجة الكيانية عملي  قتيبة جاسم 03:2-203:2 التر    

https://meet.google.com/lookup/e2tjgy4su3?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/gfya52dihm?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/gfya52dihm?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ckwq2iwjzp?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/bem7rhm3ig?hs=179
https://meet.google.com/lookup/gep2eaigm4?authuser=0&hs=179


 

 

 

 

 

 جامعة بغداد                                                  

بية للبنات  كلية التر

 0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي 

 قسم )الحاسوب( /الدراسة االولية صباحي 

 المرحلة الثالثة

ة التفاعلية رمز الصف  رابط المحاض 

ي 
 
ون  االلكتر

ة اسم التدريسي   ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية نوع المحاض 

https://meet.google.com/lookup/gz3zalzexy?authuser=0&hs=179  mcny6va 3:2 0-03:2 رسوم الحاسبة عملي  م. أيمان إسماعيل   االحد 

https://meet.google.com/lookup/erukobskvo?authuser=0&hs=179  wgplgz6 جمات عملي  أ.م.د. من  مجيد 3:2 22-3:2 0 متر    

https://meet.google.com/lookup/ho6so64m45?authuser=0&hs=179  y5swbws مجة المرئية عملي  أ.م. إيمان دمحم جعفر 3:2 22-3:2 22 التر    

https://meet.google.com/lookup/g6po3j7prc?authuser=0&hs=179 4w5exqc    203:2-223:2 الذكاء االصطناعي  عملي  م.د. رشا حسي    

https://meet.google.com/lookup/c2ljp3ch7u?authuser=0&hs=179   hg3nqhz 03:2-203:2   قواعد البيانات عملي  د. كرم جاسم    

 

 

 

https://meet.google.com/lookup/gz3zalzexy?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/erukobskvo?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ho6so64m45?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ho6so64m45?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/g6po3j7prc?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/g6po3j7prc?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/c2ljp3ch7u?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/c2ljp3ch7u?authuser=0&hs=179


 

 

 

 

 

 

  

 جامعة بغداد

بية للبنات  كلية التر

 0202-0202سبوعي /العام الدراسي جدول الدروس اال      

قسم )الحاسوب( /الدراسة االولية صباحي                   

المرحلة الرابعة      

ة التفاعلية رمز الصف  رابط المحاض 

ي 
ون   االلكتر

ة اسم التدريسي   ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية نوع المحاض 

  xnohaw7 223:2-3:2 0 وسائط متعددة عملي  أ.م.د. من  مجيد   الثالثاء 

https://meet.google.com/lookup/g4pbx4y4yj?authuser=0&hs=179 

  

xj4dhec 3:2 22 -223:2 أمنية البيانات عملي  أ.م. إيمان دمحم جعفر    

https://meet.google.com/lookup/fdzeezbsut?authuser=0&hs=179  bqo24uh 203:2-3:2 22 شبكات الحاسوب عملي  د. أفراح لؤي    

om/lookup/bwszmzovtt?authuser=0&hs=179https://meet.google.c omczd2v 3:2 0-203:2 نظم التشغيل عملي  أ.د. أياد عبد القهار    

 

https://meet.google.com/lookup/g4pbx4y4yj?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/g4pbx4y4yj?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/fdzeezbsut?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/bwszmzovtt?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/bwszmzovtt?authuser=0&hs=179

