
رابط الكوكل ميتالمحاضرونالقاعةالمادة الدراسيةالوقتاليوم

بسمة أحمد جليلالكترونيع/ معمارية الحاسوب 11.30-8.30
https://meet.google.com/lookup/

ep7eovxnv5

مريم قيس كاظمالكترونيت+ ن / خوارزميات 2.30-11.30
https://meet.google.com/lookup/

dkwvi7mnqw

عالء كامل فليح. دالكترونين/ الرياضيات والتحليل العددي 10.30-8.30
https://meet.google.com/lookup/

bvxj7wmgi6

سعاد عبد الكاظمالكترونيحقوق االنسان والديمقراطية12.30-10.30
https://meet.google.com/lookup/

bp4vx5n6kd

هدى فالح جاسمالكترونيع/ احصاء متقدم 2.30-12.30
https://meet.google.com/lookup/

b64tusaxg6

عالء كامل فليح. دالكترونيع/ الرياضيات والتحليل العددي 10.30-8.30
https://meet.google.com/lookup/

bvxj7wmgi6

قصي عبدهللا عبدالكترونين/ اللغة االنكليزية 11.30-10.30
https://meet.google.com/lookup/

cstpramydr

عمار جهاد خلفالكترونين/ صيانة الحاسوب 1.30-11.30
https://meet.google.com/lookup/

dudcsoljnr

هدى فالح جاسمالكترونين/ احصاء متقدم 2.30-1.30
https://meet.google.com/lookup/

b64tusaxg6

وديان جواد+ محمد صالح عامر + عمار جهاد الصيانة. م(1)مج / ع / صيانة الحاسوب 

(1)البرمجة . م(2)مج / ع  / C++البرمجة بلغة 
حيدر عبد + صفاء محمد رضا + محمد ثجيل 

الحميد

(2)البرمجة . م(3)مج / ع / تطبيقات جاهزة 
عبد الحليم عبد الحافظ + اسراء عبد الحسين 

غسق جابر+ 

وديان جواد+ محمد صالح عامر + عمار جهاد الصيانة. م(2)مج / ع / صيانة الحاسوب 

(1)البرمجة . م(3)مج / ع  / C++البرمجة بلغة 
حيدر عبد + صفاء محمد رضا + محمد ثجيل 

الحميد

(2)البرمجة . م(1)مج / ع / تطبيقات جاهزة 
عبد الحليم عبد الحافظ + اسراء عبد الحسين 

غسق جابر+ 

المعهد التقني كربالء

قسم تقنيات انظمة الحاسوب

جدول الدروس االسبوعي النظري والعملي

2021-2020لطلبة السنة األولى للعام الدراسي 

االربعاء

السبت

االحد

االثنين

8.30-11.30الثالثاء

11.30-8.30
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وديان جواد+ محمد صالح عامر + عمار جهاد الصيانة. م(3)مج / ع / صيانة الحاسوب 

(1)البرمجة . م(1)مج / ع  / C++البرمجة بلغة 
حيدر عبد + صفاء محمد رضا + محمد ثجيل 

الحميد

(2)البرمجة . م(2)مج / ع / تطبيقات جاهزة 
عبد الحليم عبد الحافظ + اسراء عبد الحسين 

غسق جابر+ 

بسمة أحمد جليلالكترونين/ معمارية الحاسوب 10.30-8.30
https://meet.google.com/lookup/

ep7eovxnv5

اسراء عبد الحسين عبد االميرالكترونين/ التطبيقات الجاهزة 12.30-10.30
https://meet.google.com/lookup/

hywauh6xk6

محمد ثجيل عبدهللاالكترونين / C++البرمجة بلغة 2.30-12.30
https://meet.google.com/lookup/

ct52c7aroc

مجموعة: تطبيقي               مج : عملي             ت : نظري            ع : ن 

2.30-11.30

االربعاء

الخميس
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