الوقت
اليوم
السبت

االحد

االثني

م ٤:٠٠

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 الثانية

المرحلة الثانية

المجموعة االوىل

المجموعة االوىل

م ٦:٠٠

م ٦:٠٠

م ٨:٠٠

اسس االتصاالت
معمارية المعالجات الدقيقة
م.م .مصطف محمد
م.د .سيف عبدالحميد
https://us04web.zoom.us https://us04web.zoom.us
/j/73974554311?pwd=OX /j/74011229408?pwd=b
ر
االلكتونيك
رياضيات 2-
م.م .رشا وليد
م.م .بشار اسماعيل
https://us04web.zoom.us https://us05web.zoom.us
/j/79457856235?pwd=UT /j/87959334023?pwd=W
برمجة الحاسوب2-
ر
حف
م.م .محمد ي
https://us04web.zoom.us
/j/3708917990?pwd=eW

م ٨:٠٠

م ١٠:٠٠

الوقت
اليوم
السبت

االحد

االثني

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

الخميس

االجهزة والقياسات
تطبيقات الحاسوب
محمدهان
م.م .احمد
م.م .محمد عماد
ي
https://us04web.zoom.us https://us04web.zoom.us
/j/5706708909?pwd=bFI /j/76085751425?pwd=ej

ص ٨:٣٠

ص ١٠:٣٠

ص ١٠:٣٠

م ١٢:٣٠

م ١٢:٣٠

م ٢:٣٠

الخميس

اسس االتصاالت
م.د .سيف عبدالحميد

االجهزة والقياسات
م.م .محمد عماد

معمارية المعالجات الدقيقة
م.م .مصطف محمد

برمجة الحاسوب2-
ر
حف
م.م .محمد ي

تطبيقات الحاسوب
محمدهان
م.م .احمد
ي

ر
االلكتونيك
م.م .رشا وليد

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 الثانية

المرحلة الثانية

المجموعة الثانية
الوقت
اليوم
السبت

االحد

االثني

م ٤:٠٠

م ٦:٠٠

م ٦:٠٠

المجموعة الثانية
م ٨:٠٠

م ٨:٠٠

م ١٠:٠٠

االجهزة والقياسات
تطبيقات الحاسوب
محمدهان
م.م .احمد
م.م .محمد عماد
ي
https://us04web.zoom.us https://us04web.zoom.us
/j/5706708909?pwd=bFI /j/76085751425?pwd=ej
برمجة الحاسوب2-
ر
حف
م.م .محمد ي
https://us04web.zoom.us
/j/3708917990?pwd=eW
اسس االتصاالت
م.د .سيف عبدالحميد
https://us04web.zoom.us
/j/78048641215?pwd=Qk

الوقت
اليوم
السبت

االحد

االثني

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

الخميس

ر
رياضيات 2-
معمارية المعالجات الدقيقة
االلكتونيك
م.م .بشار اسماعيل
م.م .مصطف محمد
م.م .رشا وليد
https://us05web.zoom.us https://us04web.zoom.us https://us04web.zoom.us
/j/87959334023?pwd=W /j/72192878318?pwd=b /j/79457856235?pwd=UT

م ٢:٣٠

م ٤:٣٠

م ٤:٣٠

م ٦:٣٠

م ٦:٣٠

م ٨:٣٠

الخميس

اسس االتصاالت
م.د .سيف عبدالحميد

االجهزة والقياسات
م.م .محمد عماد

معمارية المعالجات الدقيقة
م.م .مصطف محمد

برمجة الحاسوب2-
ر
حف
م.م .محمد ي

تطبيقات الحاسوب
محمدهان
م.م .احمد
ي

ر
االلكتونيك
م.م .رشا وليد

