
انخذسٌسًانًادةانخذسٌسًانًادةانخذسٌسًانًادةانخذسٌسًانًادةإنىيٍ

حايذ.وبٍسك فجىلاحًذ عذَاٌ و.وعايت عشبٍتهٍاو. وأساس حعهٍى08:3009:25

حايذ.وبٍسك فجىلاحًذ عذَاٌ و.وعايت عشبٍتهٍاو. وأساس حعهٍى09:3010:25

حايذ.وبٍسك فجىلعقٍم. و.وياكشوٌت يعانجاث10:3011:25

اَخصاس.وحشغٍم َظىعقٍم. و.وياكشوٌت يعانجاثنٍذ و.وإَساٌ حقىق11:3012:25

اَخصاس.وحشغٍم َظىعقٍم. و.وياكشوٌت يعانجاثنٍذ و.وإَساٌ حقىق12:3001:25

اَخصاس.وحشغٍم َظى01:3002:25

احًذ عذَاٌ و.وعايت عشبٍتفشاس. دشبكاثفشاس. دC++ بشيجتيحًىد. دإساليٍت08:3009:25

احًذ عذَاٌ و.وعايت عشبٍتفشاس. دشبكاثفشاس. دC++ بشيجتيحًىد. دإساليٍت09:3010:25

حٍذس.داصطُاعً ركاءفشاس. دشبكاثفشاس. دC++ بشيجتاحًذ عذَاٌ و.وعايت عشبٍت10:3011:25

حٍذس.داصطُاعً ركاءٌاسش. و.وبٍاَاث هٍاكماحًذ عذَاٌ و.وعايت عشبٍت11:3012:25

حٍذس.داصطُاعً ركاءاحًذ عذَاٌ و.وعايت عشبٍتٌاسش. و.وبٍاَاث هٍاكمكًال. وحفاضم12:3001:25

احًذ عذَاٌ و.وعايت عشبٍتٌاسش. و.وبٍاَاث هٍاكمكًال. وحفاضم01:3002:25

فخشي.دحشبىٌت إداسةاَخصاس.وَظى ححهٍمشًٍاء. و.وَظى إداسة08:3009:25

فخشي.دحشبىٌت إداسةاَخصاس.وَظى ححهٍمشًٍاء. و.وَظى إداسة09:3010:25

حايذ. و.وصىس يعانجتاَخصاس.وَظى ححهٍماَخصاس. واحخسابٍت10:3011:25

حايذ. و.وصىس يعانجتشًٍاء. و.ويخشجًاثاَخصاس. واحخسابٍت11:3012:25

حايذ. و.وصىس يعانجتشًٍاء. و.ويخشجًاثاَخصاس. واحخسابٍت12:3001:25

شًٍاء. و.ويخشجًاث01:3002:25

َىسس. و.وكخب و يُاهجٌاسش. و.وعًهٍاث بحىداَخصاس. ويُطقً حصًٍى08:3009:25

َىسس. و.وكخب و يُاهجٌاسش. و.وعًهٍاث بحىداَخصاس. ويُطقً حصًٍى09:3010:25

فشاس. دبٍاَاث قىاعذٌاسش. و.وعًهٍاث بحىداَخصاس. ويُطقً حصًٍى10:3011:25

فشاس. دبٍاَاث قىاعذطاسق. و.وانبحذ يُاهجحايذ. و.ويهٍكهت بشيجت11:3012:25

فشاس. دبٍاَاث قىاعذطاسق. و.وانبحذ يُاهجحايذ. و.ويهٍكهت بشيجت12:3001:25

طاسق. و.وانبحذ يُاهجحايذ. و.ويهٍكهت بشيجت01:3002:25

احًذ.و.وحشبىٌت حقٍُاثَىسس. و.وَفسٍت صحتحٍذس.ديخقطعت هٍاكم08:3009:25

احًذ.و.وحشبىٌت حقٍُاثَىسس. و.وَفسٍت صحتحٍذس.ديخقطعت هٍاكم09:3010:25

 انشصاق عبذ.دانخشبىي انُفس عهىحٍذس.ديخقطعت هٍاكم10:3011:25

حٍذس.ديعًاسٌت انشصاق عبذ.دانخشبىي انُفس عهىحزاو. و.وانعاو انُفس عهى11:3012:25

حٍذس.ديعًاسٌت  انشصاق عبذ.دانخشبىي انُفس عهىحزاو. و.وانعاو انُفس عهى12:3001:25

حٍذس.ديعًاسٌتحزاو. و.وانعاو انُفس عهى01:3002:25

األساسٍت انخشبٍت كهٍت
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OFF

OFF

2017-2016 انذساسً انعاو

 انزانزت انسُتانزاٍَت انسُت

انحاسباث قسى

األول انذساسً انفصم

OFF

انعشاق جًهىسٌت

دٌانى جايعت

انٍىو

األحذ

األونى انسُتانىقج

األسبعاء

انخًٍس

انزالراء

انعهًً انبحذ و انعانً انخعهٍى وصساة

االرٍٍُ

OFF



األساسٍت انخشبٍت كهٍت

انحاسباث قسى

األول انذساسً انفصم
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2يخخبر و عميم.و

بريجت 
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2يخخبر انخصار. و
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يخمطعت
2يخخبر حيذر. د

األربعاء

2017-2016العام الذراسي 

الخويس

رقن القاعترقن القاعت

1يخخبر يحًىد.دإضالييت

1يخخبر جاضب. وبريجت يهيكهت

الثالثاء

رقن القاعت
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عهى اننفص 
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و عميم.ونظى جاهسة االثنين

السنت الثانيت2ق/ السنت األولى 1ق/ السنت األولى الىقج

حمنياث 

انحاضبت
2يخخبر انخصار. و

2يخخبر فخري.دأصىل حربيت

1يخخبر 
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السنت الثالثت
رقن القاعت

جوهىريت العراق

جاهعت ديالى

اليىم

كليت التربيت األساسيت

قسن الحاسباث

الفصل الذراسي الثاني

وزراة التعلين العالي و البحث العلوي

األحذ

طرائك حذريص 

حخصصيت
1لاعت يذحج. و
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1لاعت حيذر.ديعًاريت

1لاعت جعفر. و.أيشاهذة

1لاعت احًذ احطاٌاينيت بياناث

لياش وحمىيى
و أحًذ .و

عذناٌ
1لاعت 

شبكاث
 عصاو 

ضرحاٌ
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OFF

2يخخبر 

نظى جاهسة

1لاعت و باٌ.و

2لاعت كًال. وححهيم عذدي

2لاعت نىرش. وارشاد حربىي

2لاعت ياضر. و.وهياكم بياناث

2لاعت و شيًاء.ويخططاث

OOP2لاعت فراش. د

األحصاء 

انخربىي
2لاعت عًر.د

بريجت 

Prolog
1لاعت و حايذ.و

2لاعت ضج ناديتإنكهيسي

2لاعت كًال. وححهيم عذدي

2لاعت و هياو.أحربيت صحيت

1يخخبر حايذ.وهياكم يخمطعت

1يخخبر فخري.دأصىل حربيت

حمنياث 

انحاضبت
1يخخبر انخصار. و


