
7:30-6:306:30-5:305:30-4:304:30-3:303:30-2:302:30-1:30المرحلة اليوم

االوىل 

اللغة العربية 

زكريا يحيى . م.م

جواد

(T) اتصاالت الثانية 

ياالسبوع االول 
ياالسبوع االول االسبوع الثان 

ياالسبوع االول االسبوع الثان 
االسبوع الثان 

ي. ممعالجة االشارة. ممحاكيات . م
شبكات.  مقواعد بيانات. متحليالت. مزمن حقيق 

ياالسبوع االول
ياالسبوع االولاالسبوع الثان 

ياالسبوع االولاالسبوع الثان 
االسبوع الثان 

Aونيك. م قياسات. ممعالجات . متطبيقات.  ماتصاالت. مبرمجة.  مالكت 

Bونيك . مقياسات.  ممعالجات. متطبيقات.  ماتصاالت. م برمجة. مالكت 

الرابعة 

الرابعة 

االحد 

االوىل 

الثانية 

الورشة الهندسية 

د معز حسن محمد.م.أ

 1برمجة . م

م صفا حسيى  عليوي.م

اسس الهندسة الكهربائية. م

احمد شاكر عبد هللا. م.م

كلية الصفوة الجامعة 

قسم هندسة تقنيات الحاسوب

الدراسة المسائية- جدول المحاضرات االسبوعي  للمواد النظرية والعملية 

السبت 

1برمجة 

صفا حسيى  عليوي. م.م

ية اللغة االنكلتى 

رشا علي عبد العباس. م.م

وع تخرج مشر

اتصاالت

نور يحيى جواد. م.م

ونيك الكت 

جليل سعدون جميل. م.م

الثالثة 

اتصاالت متنقلة

م احمد شاكر عبدهللا.م

نظرية معلومات

نور يحيى جواد. م.م

الثالثة 
معالجة االشارة الرقمية

انوار حمزة بريسم. م.م

اتصاالت رقمية

جليل سعدون جميل. م.م
اتصاالت رقمية.م

اتصاالت الياف ضوئية

ي حسن.م
د مازن راض 

بروتوكوالت

د لطيف عبد زيد خض .م



االوىل 

احة(T) رياضيات الثانية  است 

الرابعة 

االوىل 
ونيك رقمي  الكت 

(T)

اسس الهندسة

 الكهربائية 

الثانية 

تطبيقات

 الحاسوب

صفا . م.م
حسيى 

الثالثة 

محاكيات 

شبكات 

الحاسوب

مها ابراهيم. م.م

ياالسبوع االول
ياالسبوع االولاالسبوع الثان 

ياالسبوع االولاالسبوع الثان 
االسبوع الثان 

اتصاالت ضوئية. موسائط. مادارة مشاري    ع. مامنية. منظرية معلومات. مبروتوكوالت. م

االوىل 

ي
تصميم منظومات الزمن الحقيق 

زهراء سمتى جواد. م.م

ونيك. متركيب . مالرسم الهندسي. م الكت 

قواعد البيانات

ميس عادل عبد االميى . م.م

ية  اللغة االنكلتى 

رشا علي عبد العباس. م.م

االثنيى  

الثالثاء 

االربعاء

الثالثة 

الرابعة 

رياضيات

انعام عبد حمود. م.م

معالجات

محمد رزاق نايف. م.م

ونيك رقمي الكت 

غدير عقيل علي. م.م

اسس الهندسة الكهربائية

احمد شاكر عبد هللا. م.م

ية اللغة االنكلتى 

رشا علي عبد العباس. م.م

أدارة المشاري    ع

هدى مجيد فتالوي. م.م

اسس هندسة السيطرة

ي حسن.م
د مازن راض 

سيطرة. م

تركيب الحاسوب 

د عقيل بحر طرخان.م

رياضيات

انوار حمزة بريسم. م.م

حقوق االنسان

ي.م
 
د محمد نعمة ضاف



الثانية 

الثالثة 

الرابعة 
وسائط متعددة

مصطق  ساطع محمد حسن. م.م

امنية الحاسوب

احمد جميل حنتاو. م.م

اسس شبكات الحاسوباالربعاء

احمد جميل حنتاو. م.م

تحليالت هندسية 

انعام عبد حمود. م.م

ية اللغة االنكلتى 

رشا علي عبد العباس. م.م

IIبرمجة 

زهراء سمتى جواد. م.م

أجهزة وقياسات

ي. م.م ايهاب منذر ناج 


