كلية الحدباء الجامعة

كلية الحدباء الجامعة

قسم هندسة تقنيات الحاسوب

قسم هندسة تقنيات الحاسوب

ر
ون المدمج (النظري)
جدول التعليم اإللكت ي

ر
العمل)
ون المدمج (
جدول التعليم اإللكت ي
ي

المرحلة الرابعة  -شبكات اتصاالت الحاسوب

المرحلة الرابعة  -شبكات اتصاالت الحاسوب

المجموعة االوىل
الوقت
اليوم
السبت

م ٤:٠٠

م ٦:٠٠

م ٦:٠٠

المجموعة االوىل
م ٨:٠٠

حوسبة الوسائط المتعددة
أنظمة االتصاالت المتنقلة
م.د .سيف عبدالحميد
م.د .عبدالستار محمد
https://us04web.zoom.u https://us05web.zoom.u
=s/j/71703327499?pwd=c s/j/81479016438?pwd

االحد

االثني

إدارة المشاري ع
بروتوكوالت شبكات الحاسوب
ا.م.د .صباح انور
م.م .سارة رائد
https://us05web.zoom.u https://us05web.zoom.u
s/j/3929408009?pwd=Ql s/j/84539545188?pwd=e

الخميس

أنظمة االتصاالت المتنقلة
م.د .عبدالستار محمد

حوسبة الوسائط المتعددة بروتوكوالت شبكات الحاسوب
م.م .سارة رائد
م.د .سيف عبدالحميد

أنظمة االتصاالت المتنقلة
م.د .عبدالستار محمد

حوسبة الوسائط المتعددة بروتوكوالت شبكات الحاسوب
م.م .سارة رائد
م.د .سيف عبدالحميد

االثني

الثالثاء
اتصاالت بااللياف الضوئية
م.م .محمود شاكر
https://us05web.zoom.u
s/j/85972604107?pwd=c
نظرية المعلومات ر
والتمت
أمنية الحاسوب وشبكاتها
م.د .عمر فاروق
م.م .نور عبدالسالم
https://us04web.zoom.u https://us04web.zoom.u
s/j/73951883131?pwd=e s/j/3705960530?pwd=T

ص ٨:٣٠

ص ١٠:٣٠

ص ١٠:٣٠

م ١٢:٣٠

م ١٢:٣٠

م ٢:٣٠

م ٢:٣٠

م ٤:٣٠

م ٤:٣٠

م ٦:٣٠

م ٦:٣٠

م ٨:٣٠

السبت

االحد

الثالثاء

االربعاء

م ٨:٠٠

م ١٠:٠٠

الوقت
اليوم

االربعاء

الخميس

أمنية الحاسوب وشبكاتها
م.د .عمر فاروق

نظرية المعلومات ر
والتمت
م.م .نور عبدالسالم

اتصاالت بااللياف الضوئية
م.م .محمود شاكر

أمنية الحاسوب وشبكاتها
م.د .عمر فاروق

نظرية المعلومات ر
والتمت
م.م .نور عبدالسالم

اتصاالت بااللياف الضوئية
م.م .محمود شاكر

كلية الحدباء الجامعة

كلية الحدباء الجامعة

قسم هندسة تقنيات الحاسوب

قسم هندسة تقنيات الحاسوب

ر
ون المدمج (النظري)
جدول التعليم اإللكت ي
المرحلة الرابعة  -ر
الكتونيات الحاسوب

ر
العمل)
ون المدمج (
جدول التعليم اإللكت ي
ي
المرحلة الرابعة  -ر
الكتونيات الحاسوب

المجموعة االوىل
الوقت
اليوم
السبت

االحد

االثني

م ٤:٠٠

م ٦:٠٠

شبكات الحاسوب
م.م .عمر هانف
https://us04web.zoom.u
s/j/77477928339?pwd=R
نمذجة األنظمة الذكية
م.م .عمر هانف
https://us04web.zoom.u
s/j/77477928339?pwd=R
تصميم دوائر مؤائمة الحاسوب
م.م .احمد صبيح
https://zoom.us/j/94399
906068?pwd=aGlVaEww

م ٦:٠٠

المجموعة االوىل
م ٨:٠٠

تكنولوجيا الحاسوب المتقدم
م.م .سارة رائد
https://us05web.zoom.u
s/j/82097212102?pwd=dj
إدارة المشاري ع
ا.م.د .صباح انور
https://us05web.zoom.u
s/j/3929408009?pwd=Ql

م ٨:٠٠

م ١٠:٠٠

الوقت
اليوم
السبت

االحد

االثني

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

الخميس

ر
االلكتونيات الرقمية المتقدمة
معالجة الصور
م.م .رشا وليد
م.د .عمر فاروق
https://us04web.zoom.u https://us04web.zoom.u
s/j/5505644814?pwd=d s/j/76063504897?pwd=S

ص ٨:٣٠

ص ١٠:٣٠

ص ١٠:٣٠

م ١٢:٣٠

م ١٢:٣٠

م ٢:٣٠

م ٢:٣٠

م ٤:٣٠

م ٤:٣٠

م ٦:٣٠

م ٦:٣٠

م ٨:٣٠

الخميس

ر
االلكتونيات الرقمية المتقدمة
تصميم دوائر مؤائمة الحاسوب
م.م .رشا وليد
م.م .احمد صبيح

معالجة الصور
م.د .عمر فاروق

تكنولوجيا الحاسوب المتقدم
م.م .سارة رائد

نمذجة األنظمة الذكية
م.م .عمر هانف

تصميم دوائر مؤائمة الحاسوب
م.م .احمد صبيح

ر
االلكتونيات الرقمية المتقدمة
م.م .رشا وليد

نمذجة األنظمة الذكية
م.م .عمر هانف

شبكات الحاسوب
م.م .عمر هانف

معالجة الصور
م.د .عمر فاروق

تكنولوجيا الحاسوب المتقدم
م.م .سارة رائد

شبكات الحاسوب
م.م .عمر هانف

