
Naham Al-ZuhairiaSc Timetables

أ.ابتسام الصلويمهارات الحاسوب 3معمل 

G2

أ.ابتسام الصلويمهارات الحاسوب 5معمل 

G1

ثقافة إسالمية

أ.الحسن خيران مدرج الكلية

(1) لغة عربية

د.هدى الصايدي 3قاعة 

مقدمة في الحاسوب

د.نبيل الشويع 7قاعة 

الصراع العربي
االسرائيلي

أ.الحسن خيران مدرج الكلية

حساب التفاضل
(1) والتكامل

أ.عبدالسالم طنين 1قاعة  أ.ابتسام الصلويمهارات الحاسوب 3معمل 

G3

(1) لغة انجليزية

أ.صفاء الهادي 5قاعة 

حساب التفاضل
(1) والتكامل

أ.حنان الصرمي 9قاعة 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IT1-AM



Naham Al-ZuhairiaSc Timetables

أ.سارة الشقاقيمهارات الحاسوب 9معمل 

G2

أ.سارة الشقاقيمهارات الحاسوب 9معمل 

G1

(1) لغة عربية

د.هدى الصايدي 3قاعة 

مقدمة في الحاسوب

د.نبيل الشويع 6قاعة 

حساب التفاضل
(1) والتكامل

أ.عبدالسالم طنين 10قاعة 

(1) لغة انجليزية

أ.صفاء الهادي 5قاعة 

الصراع العربي
االسرائيلي

أ.فاطمة عبد القادر مدرج الكلية

ثقافة إسالمية

أ.فاطمة عبد القادر مدرج الكلية

حساب التفاضل
(1) والتكامل

أ.حنان الصرمي 4قاعة 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IT1-PM1
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(1) لغة انجليزية

أ.صفاء الهادي 5قاعة 

(1) لغة عربية

د.هدى الصايدي 3قاعة 

أ.ابتسام الصلويمهارات الحاسوب 2معمل 

G2

مقدمة في الحاسوب

د.نبيل الشويع 2قاعة 

أ.ابتسام الصلويمهارات الحاسوب 3معمل 

G1

حساب التفاضل
(1) والتكامل

أ.عبدالسالم طنين 10قاعة 

حساب التفاضل
(1) والتكامل

أ.حنان الصرمي 10قاعة 

الصراع العربي
االسرائيلي

أ.فاطمة عبد القادر مدرج الكلية

ثقافة إسالمية

أ.فاطمة عبد القادر مدرج الكلية

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IT1-PM2
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أساسيات تكنولوجيا الويب
أ.عليا الوادعي 4معمل 

G2

أساسيات تكنولوجيا الويب
أ.عليا الوادعي 2معمل 

G1

أ.آالء قشاشة(2) برمجة الحاسوب 3معمل 

G2

مبادئ شبكات الحاسوب
أ.أنسام الخرساني 7معمل 

G1

معمارية الحاسوب

د.انور الشميري أساسيات قواعد البيانات8قاعة 
أ.اماني الكبسي 7معمل 

G3

مبادئ شبكات الحاسوب
أ.أنسام الخرساني 2معمل 

G2

أ.آالء قشاشة(2) برمجة الحاسوب 10قاعة 

G1

مبادئ اإلحصاء
واإلحتماالت

د.محمد الشيباني 3قاعة 

مبادئ شبكات
الحاسوب

د.شرف الُحمدي 5قاعة 

أساسيات تكنولوجيا
الويب

د.عدنان المتوكل 4قاعة 

أساسيات قواعد البيانات
أ.اماني الكبسي 5معمل 

G2

أ.آالء قشاشة(2) برمجة الحاسوب 6معمل 

G3

مبادئ شبكات الحاسوب
أ.أنسام الخرساني 2معمل 

G3

أساسيات قواعد
البيانات

أ.عبدهللا المختار 9قاعة 

(2) برمجة الحاسوب

أ.ريم الشامي 4قاعة 

أساسيات قواعد البيانات
أ.اماني الكبسي 5معمل 

G1

أساسيات تكنولوجيا الويب
أ.عليا الوادعي 3معمل 

G3

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IT2-AM
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أساسيات تكنولوجيا الويب
أ.عليا الوادعي 2معمل 

G2

معمارية الحاسوب

د.انور الشميري 8قاعة 

أساسيات قواعد البيانات
أ.اماني الكبسي 6معمل 

G1

أ.آالء قشاشة(2) برمجة الحاسوب 5معمل 

G2 مبادئ اإلحصاء
واإلحتماالت

د.محمد الشيباني 3قاعة 

مبادئ شبكات
الحاسوب

د.شرف الُحمدي 1قاعة 

أساسيات تكنولوجيا
الويب

د.عدنان المتوكل 4قاعة 

أساسيات قواعد البيانات
أ.اماني الكبسي 4معمل 

G2

أ.آالء قشاشة(2) برمجة الحاسوب 5معمل 

G1

أساسيات قواعد
البيانات

أ.عبدهللا المختار 9قاعة 

مبادئ شبكات الحاسوب
أ.غمدان االرياني 3معمل 

G1

أساسيات تكنولوجيا الويب
أ.عليا الوادعي 2معمل 

G1

(2) برمجة الحاسوب

أ.ريم الشامي 7قاعة 

مبادئ شبكات الحاسوب
أ.غمدان االرياني 3معمل 

G2

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IT2-PM1
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أ.آالء قشاشة(2) برمجة الحاسوب 6معمل 

G1

أساسيات تكنولوجيا الويب
أ.شكري 5معمل 

G2

مبادئ شبكات الحاسوب
أ.أنسام الخرساني 6معمل 

G1

مبادئ شبكات الحاسوب
أ.أنسام الخرساني 6معمل 

G2

معمارية الحاسوب

د.انور الشميري 8قاعة 

أساسيات تكنولوجيا الويب
أ.عليا الوادعي 7معمل 

G1

مبادئ اإلحصاء
واإلحتماالت

د.محمد الشيباني 3قاعة 

مبادئ شبكات
الحاسوب

د.شرف الُحمدي 2قاعة 

أساسيات تكنولوجيا
الويب

د.عدنان المتوكل 4قاعة 

أساسيات قواعد البيانات
أ.اماني الكبسي 9معمل 

G1

أ.آالء قشاشة(2) برمجة الحاسوب 3معمل 

G2

(2) برمجة الحاسوب

أ.ريم الشامي 7قاعة 

أساسيات قواعد البيانات
أ.اماني الكبسي 9معمل 

G2أساسيات قواعد
البيانات

أ.عبدهللا المختار مدرج الكلية

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IT2-PM2
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أمنية المعلومات

د.ناجي الشيباني 1قاعة 

أ.ارشاد الغزيأمنية المعلومات 8معمل 

G1

(2) إدارة البيانات والمعلومات
أ.منتظر الجعفري 5معمل 

G3

أ.الوليد الدعيسالبرمجة التكاملية 3معمل 

G2

أ.ارشاد الغزيأمنية المعلومات 3معمل 

G2

طرق البحث

د.مالك الجبري أ.الوليد الدعيسالبرمجة التكاملية1قاعة  4معمل 

G3

أ.الوليد الدعيسالبرمجة التكاملية 5معمل 

G1

إدارة مشاريع
تكنولوجيا المعلومات

أ.محمد الريمي 3قاعة 

البرمجة التكاملية

د.غالب الجعفري 2قاعة 

البرمجة المرئية

د.عقيل الصرمي 1قاعة 

إدارة مشاريع
تكنولوجيا المعلومات

د.نبيل الصهيبي 3قاعة 

إدارة البيانات
(2) والمعلومات

أ.محمد زايد 1قاعة  أ.ارشاد الغزيأمنية المعلومات 8معمل 

G3

أ.عدنان الشاميالبرمجة المرئية 6معمل 

G1

أ.فياض الشميريالبرمجة المرئية 4معمل 

G3

(2) إدارة البيانات والمعلومات
أ.منتظر الجعفري 3معمل 

G2

(2) إدارة البيانات والمعلومات
أ.منتظر الجعفري 5معمل 

G1

أ.فياض الشميريالبرمجة المرئية 3معمل 

G2

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IT3-AM
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طرق البحث

د.مالك الجبري 5قاعة 

البرمجة التكاملية

د.غالب الجعفري 5قاعة 

أ.الوليد الدعيسالبرمجة التكاملية 4معمل 

G2

أ.الوليد الدعيسالبرمجة التكاملية 4معمل 

G1

(2) إدارة البيانات والمعلومات
أ.منتظر الجعفري 9معمل 

G1

أمنية المعلومات

د.ناجي الشيباني 9قاعة 

أ.ارشاد الغزيأمنية المعلومات 6معمل 

G2

أ.ارشاد الغزيأمنية المعلومات 7معمل 

G1

إدارة البيانات
(2) والمعلومات

أ.محمد زايد 5قاعة 

(2) إدارة البيانات والمعلومات
أ.منتظر الجعفري 7معمل 

G2 إدارة مشاريع
تكنولوجيا المعلومات

أ.محمد الريمي 3قاعة 

البرمجة المرئية

د.عقيل الصرمي 6قاعة 

إدارة مشاريع
تكنولوجيا المعلومات

د.نبيل الصهيبي مدرج الكلية

أ.عدنان الشاميالبرمجة المرئية 7معمل 

G2

أ.فياض الشميريالبرمجة المرئية 6معمل 

G1

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IT3-PM1
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أ.دينا معصارإدارة وصيانة األنظمة 8معمل 

G1

] تحليل2اختياري [
وتصميم نظم

أ.امتياز الصمام 7قاعة 

] تحليل2اختياري [
وتصميم نظم

د.عدنان المتوكل 5قاعة 

إدارة وصيانة األنظمة

أ.رشا العراسي 8قاعة 

] شبكات1اختياري [
السلكية

د.عمار الزهاري 2قاعة 

أ.دينا معصارإدارة وصيانة األنظمة 7معمل 

G2

اخالقيات الحاسوب

د.مختار غيالن 8قاعة 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IT4-AM
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] شبكات1اختياري [
السلكية

د.عمار الزهاري 7قاعة  أ.دينا معصارإدارة وصيانة األنظمة 3معمل 

G3

] تحليل2اختياري [
وتصميم نظم

أ.امتياز الصمام 2قاعة 

] تحليل2اختياري [
وتصميم نظم

د.عدنان المتوكل 5قاعة 

أ.دينا معصارإدارة وصيانة األنظمة 2معمل 

G2

إدارة وصيانة األنظمة

أ.رشا العراسي 8قاعة 

اخالقيات الحاسوب

د.مختار غيالن 8قاعة 

أ.دينا معصارإدارة وصيانة األنظمة 8معمل 

G1

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IT4-PM
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ثقافة إسالمية

أ.الحسن خيران مدرج الكلية

مقدمة في الحاسوب

أ.رنا الشامي 7قاعة 

الصراع العربي
االسرائيلي

أ.الحسن خيران مدرج الكلية

أ.ابتسام الصلويمهارات الحاسوب 5معمل 

G2

(1) لغة عربية

د.خالد الشماري 5قاعة 

حساب التفاضل
(1) والتكامل

أ.فاطمة الهادي 3قاعة 

أ.ابتسام الصلويمهارات الحاسوب 2معمل 

G1

حساب التفاضل
(1) والتكامل

د.ميسون القدسي 10قاعة 

(1) لغة انجليزية

أ.محمد الورد 2قاعة 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IS1-AM
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ثقافة إسالمية

أ.الحسن خيران مدرج الكلية

مقدمة في الحاسوب

أ.رنا الشامي 2قاعة 

أ.ابتسام الصلويمهارات الحاسوب 2معمل 

G2

أ.ابتسام الصلويمهارات الحاسوب 2معمل 

G1

الصراع العربي
االسرائيلي

أ.الحسن خيران مدرج الكلية

(1) لغة عربية

د.خالد الشماري 4قاعة 

حساب التفاضل
(1) والتكامل

أ.فاطمة الهادي 3قاعة 

حساب التفاضل
(1) والتكامل

د.ميسون القدسي 9قاعة 

(1) لغة انجليزية

أ.محمد الورد 2قاعة 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IS1-PM
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أساسيات قواعد
البيانات

د.فضل باعلوي 8قاعة 

أساسيات تكنولوجيا
الويب

د.احمد الشلبي 7قاعة 

أساسيات قواعد البيانات
أ.اماني الكبسي 6معمل 

G2

مبادئ شبكات الحاسوب
أ.أنسام الخرساني 4معمل 

G1

أساسيات تكنولوجيا الويب
أ.عليا الوادعي 8معمل 

G1

(2) برمجة الحاسوب

د.ابراهيم البلطه 1قاعة 

أ.اآلء الشويطر(2) برمجة الحاسوب 3معمل 

G1

أ.اآلء الشويطر(2) برمجة الحاسوب 6معمل 

G2

مبادئ اإلحصاء
واإلحتماالت

د.علي اللساني مدرج الكلية

مبادئ شبكات
الحاسوب

د.عبدالرحمن الصبري 7قاعة 

أساسيات قواعد البيانات
أ.اماني الكبسي 3معمل 

G1

أساسيات تكنولوجيا الويب
أ.عليا الوادعي 5معمل 

G2

معمارية المؤسسات

أ.أكرم عثمان 7قاعة 

مبادئ شبكات الحاسوب
أ.أنسام الخرساني 2معمل 

G2

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IS2-AM
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أساسيات قواعد
البيانات

د.فضل باعلوي 8قاعة 

أساسيات تكنولوجيا الويب
أ.عليا الوادعي 5معمل 

G1

أساسيات تكنولوجيا
الويب

د.احمد الشلبي 7قاعة 

أساسيات قواعد البيانات
أ.اماني الكبسي 4معمل 

G2

مبادئ شبكات الحاسوب
أ.أنسام الخرساني 9معمل 

G1

(2) برمجة الحاسوب

د.ابراهيم البلطه 1قاعة 

أ.اآلء الشويطر(2) برمجة الحاسوب 5معمل 

G1

أ.اآلء الشويطر(2) برمجة الحاسوب 7معمل 

G2

أساسيات قواعد البيانات
أ.اماني الكبسي 2معمل 

G1

مبادئ اإلحصاء
واإلحتماالت

د.علي اللساني 10قاعة 

مبادئ شبكات
الحاسوب

د.عبدالرحمن الصبري 10قاعة 

معمارية المؤسسات

أ.أكرم عثمان 7قاعة 

أساسيات تكنولوجيا الويب
أ.شكري 7معمل 

G2

مبادئ شبكات الحاسوب
أ.أنسام الخرساني 9معمل 

G2

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IS2-PM
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أ.عالية الشميريتصميم وتطوير الويب 2معمل 

G2

أ.شكريتطوير التطبيقات 3معمل 

G2

أ.عالية الشميريتصميم وتطوير الويب 4معمل 

G1

تحليل وتصميم النظم

د.منصور نعمان 5قاعة 

أ.ارشاد الغزيأمنية المعلومات 8معمل 

G2

تحليل وتصميم النظم

أ.امتياز الصمام 6قاعة 

أ.شكريتطوير التطبيقات 4معمل 

G1

أمنية المعلومات

د.عبدالواسع العزاني 7قاعة 

المحاسبة

د.محمد فيصل 8قاعة 

أ.ارشاد الغزيأمنية المعلومات 8معمل 

G1

طرق البحث

د.مالك الجبري 2قاعة 

تصميم وتطوير الويب

أ.مروة الهادي 1قاعة 

تطوير التطبيقات

أ.محمد زايد 4قاعة 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IS3-AM



Naham Al-ZuhairiaSc Timetables

أ.عالية الشميريتصميم وتطوير الويب 8معمل 

G2

أ.شكريتطوير التطبيقات 5معمل 

G1

أ.عالية الشميريتصميم وتطوير الويب 4معمل 

G1

أ.شكريتطوير التطبيقات 7معمل 

G2

تحليل وتصميم النظم

د.منصور نعمان 5قاعة 

تطوير التطبيقات

أ.محمد زايد 7قاعة 

تحليل وتصميم النظم

أ.امتياز الصمام 8قاعة 

المحاسبة

د.محمد فيصل 8قاعة 

أ.ارشاد الغزيأمنية المعلومات 6معمل 

G2

أ.ارشاد الغزيأمنية المعلومات 2معمل 

G1

أمنية المعلومات

د.عبدالواسع العزاني 6قاعة 

طرق البحث

د.مالك الجبري 2قاعة 

تصميم وتطوير الويب

أ.مروة الهادي 9قاعة 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IS3-PM



Naham Al-ZuhairiaSc Timetables

[2] اختياري

أ.سعاد عثمان 8قاعة 

] نظم دعم1اختياري [
القرار

د.أحمد سلطان 3قاعة 

اخالقيات الحاسوب

د.ناجي الشيباني 9قاعة 

نظم المعلومات
الجغرافية

أ.مروة الهادي 1قاعة 

نظم المعلومات
الجغرافية

د.محمد شلبي 5قاعة 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IS4-AM



Naham Al-ZuhairiaSc Timetables

ثقافة إسالمية

أ.الحسن خيران مدرج الكلية

(1) لغة انجليزية

أ.محمد الورد 2قاعة 

(1) لغة عربية

أ.اميرة زيدان 6قاعة 

مقدمة في الحاسوب

أ.نعمة عبد العزيز 1قاعة 

حساب التفاضل
(1) والتكامل

د.ميسون القدسي 5قاعة 

الصراع العربي
االسرائيلي

أ.الحسن خيران مدرج الكلية

أ.هدى قطرانمهارات الحاسوب 9معمل 

G1

أ.هدى قطرانمهارات الحاسوب 5معمل 

G2

حساب التفاضل
(1) والتكامل

أ.فاطمة الهادي 3قاعة 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

CS1-AM



Naham Al-ZuhairiaSc Timetables

ثقافة إسالمية

أ.الحسن خيران مدرج الكلية

(1) لغة انجليزية

أ.محمد الورد 3قاعة 

(1) لغة عربية

أ.اميرة زيدان 6قاعة 

مقدمة في الحاسوب

أ.نعمة عبد العزيز 2قاعة 

حساب التفاضل
(1) والتكامل

د.ميسون القدسي 4قاعة 

الصراع العربي
االسرائيلي

أ.الحسن خيران مدرج الكلية

حساب التفاضل
(1) والتكامل

أ.فاطمة الهادي 4قاعة 

أ.هدى قطرانمهارات الحاسوب 2معمل 

G2

أ.هدى قطرانمهارات الحاسوب 2معمل 

G1

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

CS1-PM



Naham Al-ZuhairiaSc Timetables

(2) برمجة الحاسوب

د.موسى غراب 4قاعة 

تصميم المنطق الرقمي
أ.بكيل عزمان 2معمل 

G1

تصميم المنطق الرقمي
أ.بكيل عزمان 5معمل 

G2

أساسيات تكنولوجيا الويب
أ.شكري 6معمل 

G1

أساسيات تكنولوجيا الويب
أ.شكري 9معمل 

G2

مبادئ اإلحصاء
واإلحتماالت

أ.ليال الزعيم 2قاعة 

تصميم المنطق
الرقمي

أ.منال العريقي 10قاعة 

أساسيات تكنولوجيا
الويب

د.احمد الشلبي 2قاعة 

مبادئ شبكات
الحاسوب

أ.رشا العراسي 8قاعة 

مبادئ شبكات الحاسوب
أ.أنسام الخرساني 4معمل 

G1

مبادئ شبكات الحاسوب
أ.أنسام الخرساني 4معمل 

G2

أ.تغريد القهالي(2) برمجة الحاسوب 6معمل 

G2

أ.تغريد القهالي(2) برمجة الحاسوب 8معمل 

G1

أساسيات قواعد
البيانات

د.ابراهيم الحداد 3قاعة 

أساسيات قواعد البيانات
أ.ابراهيم الذارحي 5معمل 

G2

أساسيات قواعد البيانات
أ.ابراهيم الذارحي 5معمل 

G1

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

CS2-AM



Naham Al-ZuhairiaSc Timetables

(2) برمجة الحاسوب

د.موسى غراب 4قاعة 

تصميم المنطق
الرقمي

أ.بكيل عزمان 5معمل 

تصميم المنطق
الرقمي

أ.منال العريقي 6قاعة 

مبادئ اإلحصاء
واإلحتماالت

أ.ليال الزعيم 2قاعة 

أساسيات تكنولوجيا
الويب

أ.شكري 3معمل 

مبادئ شبكات
الحاسوب

أ.أنسام الخرساني 4معمل 

أساسيات تكنولوجيا
الويب

د.احمد الشلبي 10قاعة 

مبادئ شبكات
الحاسوب

أ.رشا العراسي 8قاعة 

(2) برمجة الحاسوب

أ.تغريد القهالي 8معمل 

أساسيات قواعد
البيانات

د.ابراهيم الحداد 3قاعة 

أساسيات قواعد
البيانات

أ.ابراهيم الذارحي 6معمل 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

CS2-PM



Naham Al-ZuhairiaSc Timetables

تحليل وتصميم النظم

د.عبدالماجد الخليدي 1قاعة 

طرق البحث

د.مالك الجبري 6قاعة 

نظرية الحوسبة

د.محمد الجودة 6قاعة 

تصميم وتطوير الويب

أ.مروة الهادي 4قاعة 

تحليل وتصميم النظم

أ.سهام السراجي 6قاعة 

أمنية الحاسوب

د.عبدالواسع العزاني 6قاعة 

أ.سميحة معجبتصميم وتطوير الويب 9معمل 

G1

أ.سميحة معجبتصميم وتطوير الويب 7معمل 

G2

أ.ارشاد الغزيأمنية الحاسوب 8معمل 

G2

أ.ارشاد الغزيأمنية الحاسوب 6معمل 

G1

الجبر الخطي

أ.اختيار االثوري 6قاعة 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

CS3-AM



Naham Al-ZuhairiaSc Timetables

البرمجة المتقدمة

أ.بيداء لعلع أ.الوليد الدعيسالبرمجة المتقدمة2قاعة  1قاعة 

G3

أ.الوليد الدعيسالبرمجة المتقدمة 1قاعة 

G2

أ.الوليد الدعيسالبرمجة المتقدمة 9قاعة 

G1

] برمجة موبايل1اختياري [
أ.شكري 3معمل 

G3

] تحليل2اختياري [
وتصميم موجه نحو

الكائنات
د.عبدالماجد الخليدي 4قاعة 

] برمجة1اختياري [
موبايل

أ.هبة المروعي 7قاعة 

اخالقيات الحاسوب

د.مختار غيالن 9قاعة 

] برمجة موبايل1اختياري [
أ.شكري 4معمل 

G2

] برمجة موبايل1اختياري [
أ.شكري 4معمل 

G1

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

CS4



Naham Al-ZuhairiaSc Timetables

أمنية المعلومات

د.ناجي الشيباني 9قاعة 

طرق البحث

د.مالك الجبري 1قاعة 

البرمجة التكاملية

د.غالب الجعفري 8قاعة 

أ.الوليد الدعيسالبرمجة التكاملية 2معمل 

G1

أ.الوليد الدعيسالبرمجة التكاملية 2معمل 

G2

أ.ارشاد الغزيأمنية المعلومات 4معمل 

G2

أ.رقية سليمانالبرمجة المرئية 4معمل 

G2

أ.رقية سليمانالبرمجة المرئية 6معمل 

G1

(2) إدارة البيانات والمعلومات
أ.منتظر الجعفري 5معمل 

G1

إدارة مشاريع
تكنولوجيا المعلومات

د.نبيل الصهيبي مدرج الكلية

إدارة مشاريع
تكنولوجيا المعلومات

أ.محمد الريمي 7قاعة 

البرمجة المرئية

د.عقيل الصرمي 4قاعة 

إدارة البيانات
(2) والمعلومات

أ.محمد زايد 1قاعة 

أ.ارشاد الغزيأمنية المعلومات 8معمل 

G1

(2) إدارة البيانات والمعلومات
أ.منتظر الجعفري 9معمل 

G2

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IT3-PM2



Naham Al-ZuhairiaSc Timetables

تحليل وتصميم النظم

د.عبدالماجد الخليدي 2قاعة 

أمنية الحاسوب

د.عبدالواسع العزاني 6قاعة 

نظرية الحوسبة

د.محمد الجودة 1قاعة 

أ.سميحة معجبتصميم وتطوير الويب 7معمل 

G1

تحليل وتصميم النظم

أ.سهام السراجي 5قاعة 

تصميم وتطوير الويب

أ.مروة الهادي 1قاعة 

طرق البحث

د.مالك الجبري 2قاعة 

أ.محمد فارعأمنية الحاسوب 7معمل 

G1

أ.سميحة معجبتصميم وتطوير الويب 6معمل 

G2

أ.محمد فارعأمنية الحاسوب 7معمل 

G2

الجبر الخطي

أ.اختيار االثوري 6قاعة 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

CS3-PM



Naham Al-ZuhairiaSc Timetables

اخالقيات الحاسوب

د.ناجي الشيباني 9قاعة 

[2] اختياري

أ.سعاد عثمان 9قاعة 

نظم المعلومات
الجغرافية

أ.مروة الهادي 1قاعة 

] نظم دعم1اختياري [
القرار

د.أحمد سلطان 2قاعة 

نظم المعلومات
الجغرافية

د.محمد شلبي 4قاعة 

سبت

احد

اثنين

ثالثاء

اربعاء

خميس

1
8:00 - 10:00

2
10:00 - 12:00

3
12:00 - 2:00

4
2:00 - 4:00

2022l2021

IS4-PM


