
 

 الدكتوراه  2016 – 2015جدول الكورس االول للعام الدراسي 

 االحد

 الذكاء االصطناعي
 د. أحمد طارق

8:30- 11:30 

 عليا 1ق

------------ 

 االثنين

 الرياضيات المتقدم 
 د.عبدالمحسن

8:30 – 10:30 

 عليا 1ق

 شبكات الحاسوب
 د.هالة بهجت

10:30 – 12:30 

 عليا 1ق

 

 الثالثاء

 السحابية  الحوسبة
 د. يسرى حسين

8:30 – 10:30 

 عليا 1ق

 وسائط متعددة
 د. مثيل عمادالدين

10:30 – 12:30 

 عليا 1ق

 اللغة االنكليزية 
 د. وليد خلف

12:30 – 2:30 

 اولية 1ق

 

 

 

 



  

 

 ماجستير عام   2016 – 2015جدول الكورس االول للعام الدراسي 

 االحد

 الرياضيات
 عبد المحسن جابر 

8:30 – 10:30 

 عليا 2ق

 قواعد بيانات موزعة
 د. رحاب فليح

10:30 – 12:30 

 عليا 3ق

 

 الثالثاء

 الرؤيا بالحاسوب
 د. مثيل عماد الدين

8:30 –  11:30  

 عليا 2ق

 
 

 

 اللغة االنكليزية 
 د. وليد خلف

12:30 – 2:30  

 اولية 1ق

 االربعاء

 التقنيات االلكترونية
 د. عبير طارق

8:30 – 10:30 

 عليا 1ق

 
 

 

 الذكاء االصطناعي
 أ.م.د حسنين سمير 

11:30 –   1:30 

 عليا 1ق

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 ماجستير برامجيات   2016 – 2015جدول الكورس االول للعام الدراسي 

 االحد 

 االحتسابية المرنة
 د.علياء كريم

8:30 – 11:30  

 عليا 4ق

 تعلم الماكنة
 د. اياد روضان

11:30 – 1:30 

 عليا 4ق

 

 االثنين

 نظرية احتسابية 
 د.سهاد مال هللا

8:30 – 10:30 

 عليا 2ق

 شبكات الحاسوب
 د. رنا فريد

10:30 – 12:30 

 عليا 2ق

 

 الثالثاء

3D 
 د. لمى فايق

8:30 – 10:30 

 عليا 3ق

 

 اللغة االنكليزية 
 د. وليد خلف

12:30 – 2:30 

 اولية 1ق

 

 



 

 

 ماجستير نظم   2016 – 2015جدول الكورس االول للعام الدراسي 

 االثنين

 التشفير
 د. عالء  كاظم

8:30 – 10:30 

 عليا 3ق

 أحصاءوبحوث
 د . مها عبدالكريم

10:30 – 12:30 

 عليا 3ق

------- 

 الثالثاء 

 ضغط بيانات
 د. عبد المنعم صالح

8:30 – 10:30 

 عليا 4ق

 معالجة صور  -
 د.نداء فليح

8:30 – 10:30 

 اللغة االنكليزية 
 د. وليد خلف

12:30 – 2:30  

 اولية 1ق

 ----- الخميس

 قواعد بيانات موزعة 
 د. يسرى حسين

10:30 – 1:30 

 عليا 1ق

------ 

 

 

 



 

 ماجستير ذكاء   2016 – 2015جدول الكورس االول للعام الدراسي 

 -------- االحد

 تقنيات البحث الحديثة 
 د. احمد طارق

11:30 – 2:30 

 عليا 1ق

 االثنين

 نظرية احتسابية 
 د. سهاد مال هللا

8:30 – 10:30 

 عليا 2ق

 قواعد بيانات ذكية 
 د. رحاب فليح

10:30 – 12:30 

 عليا 4ق

 احصاء متقدم 
 مها عبدالكريمد. 

12:30 – 2:30 

 عليا 4ق

 الثالثاء 

 ترجمة الية
 م.د اسراء عبد االمير 

8:30  - 10:30 

 اولية 8ق

------ 

 اللغة االنكليزية 
 وليد خلفد. 

12:30 – 2:30 

 اولية 1ق

 

 

 

 



 ماجستير امنية البيانات   2016 – 2015جدول الكورس االول للعام الدراسي 

 االحد

 الرياضيات للتشفير
 د. عبد المحسن جابر

8:30 – 10:30 

 عليا 2ق

 كشف التطفل 
 د. سكينة حسن 

10:30 – 12:30 

 ملحق ق عليا

------ 

 الثالثاء

 امنية الوسائط 
 د . هناء محسن  

8:30 – 10:30 

 د عماد كاظمق 

 نظرية المعلومات 
 د . عبد االمير عبدهللا

10:30 – 12:30 

 عليا 3ق

 اللغة االنكليزية 
 د. وليد خلف

12:30 – 2:30 

 اولية 1ق

 االربعاء

 بروتوكوالت امن الشبكة 
 د . رحيم عبد الصاحب 

8:30 – 11:30 

 عليا 2ق

---- 

 

 

 

 



 

 

 دبلوم امنية البيانات   2016 – 2015جدول الكورس االول للعام الدراسي 

 االحد

 معالجة الصور
 د. مثيل عماد الدين

8:30 – 10:30  

 عليا 3ق

 نظرية االرقام
د. عبد المحسن 

 جابر
10:30 – 11:30 

 عليا 2ق

------ 

 الثالثاء

 شبكات الحاسوب
 د . محمد ناطق

8:30 – 10:30 

 ق عليا ملحق

 نظرية المعلومات
 د . عبد االمير عبدهللا

10:30 – 12:30 

 عليا 3ق

 اللغة االنكليزية
 د. وليد خلف

12:30 – 2:30 

 اولية 1ق

 االربعاء 

 التشفير
 د. عبدالمنعم صالح رحمة

8:30 – 10:30 

 عليا 3ق

----- --------- 

 


