كلية دجلة الجامعة
قسم هندسة تقنيات الحاسبات
الجدول االسبوعي
اليوم

الوقت

8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
السبت
2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
االحد
2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
االثنين
2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
الثالثاء 2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
االربعاء 2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
الخميس 2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30

المادة
اسس الهندسة الكهربائية (عملي)
اسس الهندسة الكهربائية (عملي)

االلكترونيك الرقمي (عملي)
االلكترونيك الرقمي (عملي)

تركيب الحاسبة
تركيب الحاسبة
اسس الهندسة الكهربائية (عملي)

االول A
االستاذ
م.م.حسن عباس
م.م.حسن عباس
ا.م.د.علي مهدي
ا.م.د.علي مهدي
ا.م.د.شهد نضال
ا.م.د.شهد نضال
م.م.حسن عباس

االول C
االول B
االستاذ
المادة
القاعة
االستاذ
المادة
القاعة
 B404Lتركيب الحاسبة (عملي) م.م.دنيا عباس  B408Lااللكترونيك الرقمي م.د.سرى خليل
 B404Lتركيب الحاسبة (عملي) م.م.دنيا عباس  B408Lااللكترونيك الرقمي م.د.سرى خليل
 B402Lااللكترونيك الرقمي م.د.سرى خليل  A422برمجة الحاسوب (( )1عملي) م.م.دنيا عباس
 B402Lاسس الهندسة الكهربائية (عملي) م.م.حسن عباس  B404Lبرمجة الحاسوب (( )1عملي) م.م.دنيا عباس
 B406Lاسس الهندسة الكهربائية (عملي) م.م.حسن عباس  B404Lبرمجة الحاسوب (( )1عملي) م.م.دنيا عباس
م.م.مصطفى عادل
 B406Lاسس الهندسة الكهربائية (عملي) م.م.حسن عباس  B404Lالرسم الهندسي
م.م.مصطفى عادل
الرسم الهندسي
 B404Lااللكترونيك الرقمي م.د.سرى خليل A422
م.م.مصطفى عادل
الرسم الهندسي

المادة
تركيب الحاسبة
تركيب الحاسبة

القاعة
A403
A403
حقوق االنسان والديمقراطية
B408L
حقوق االنسان والديمقراطية
B408L
 B408Lااللكترونيك الرقمي (عملي)
 B410Lااللكترونيك الرقمي (عملي)
 B410Lالورش(الكترونيك)
 B410Lالورش(الكترونيك)

االول D
االستاذ
ا.م.د.شهد نضال
ا.م.د.شهد نضال

م.د.مهدي داود
م.د.مهدي داود
ا.م.د.علي مهدي
ا.م.د.علي مهدي

م.م.دمحم وجيه
م.م.دمحم وجيه

القاعة
A422
A422
A403
A403
B402L
B402L
B409L
B409L

المادة

االول F
االستاذ

االلكترونيك الرقمي (عملي)

ا.م.د.علي مهدي
ا.م.د.علي مهدي

برمجة الحاسوب (( )1عملي)

م.م.علي دمحم
م.م.علي دمحم
م.م.علي دمحم

اسس الهندسة الكهربائية

م.م.ياسين جاسم
م.م.ياسين جاسم

االلكترونيك الرقمي (عملي)

برمجة الحاسوب (( )1عملي)
برمجة الحاسوب (( )1عملي)

اسس الهندسة الكهربائية

المادة

االول G
االستاذ

القاعة
اسس الهندسة الكهربائية
B402L
اسس الهندسة الكهربائية
B402L
 B401Lاسس الهندسة الكهربائية T
 B401Lااللكترونيك الرقمي T
English
B401L
برمجة الحاسوب ()1
A420
برمجة الحاسوب ()1
A420

م.د.دمحم عبد هللا
م.د.دمحم عبد هللا

اسس الهندسة الكهربائية (عملي)

م.د.اوراس احمد+م.م.حسن عباس

اسس الهندسة الكهربائية (عملي)

م.د.اوراس احمد+م.م.حسن عباس

اسس الهندسة الكهربائية (عملي)

م.د.اوراس احمد+م.م.حسن عباس

م.م.ياسين جاسم
م.م.ياسين جاسم
م.م.ياسين جاسم

م.عدي كامل
م.د.اوراس احمد

القاعة
A404
A404
A404
A404
A404
A404
A404
B404L
B404L
B404L

نشاطات طالبية

نشاطات طالبية

تركيب الحاسبة (عملي)

م.د.سرى خليل
م.د.سرى خليل
م.م.دنيا عباس
م.م.دنيا عباس
م.د.سرى خليل

English

م.د.اوراس احمد

A401
A401
B405L
B405L
B402L
A404

نشاطات طالبية
الرياضيات ()1
الرياضيات (T )1
الورش(الكترونيك)
الورش(الكترونيك)
الرسم الهندسي
الرسم الهندسي
الرسم الهندسي

م.م.سمير كاظم
م.م.سمير كاظم
م.م.دمحم وجيه
م.م.دمحم وجيه
م.د.نزار جبار
م.د.نزار جبار
م.د.نزار جبار

A402
A402
B409L
B409L
B402L
B402L
B402L

االلكترونيك الرقمي
االلكترونيك الرقمي
تركيب الحاسبة (عملي)

االلكترونيك الرقمي T

English

م.د.اوراس احمد

حقوق االنسان والديمقراطية

م.د.مهدي داود
م.د.مهدي داود
م.م.دمحم وجيه
م.م.دمحم وجيه
م.د.دمحم عبد هللا
م.د.دمحم عبد هللا

حقوق االنسان والديمقراطية

الورش (كهربائية)
الورش (كهربائية)
برمجة الحاسوب ()1
برمجة الحاسوب ()1

A404
A404
A404
B409L
B409L
A403
A403

English

م.د.اوراس احمد

اسس الهندسة الكهربائية (عملي)

م.م.ياسين جاسم
م.م.ياسين جاسم

اسس الهندسة الكهربائية (عملي)

برمجة الحاسوب ()1
برمجة الحاسوب ()1

الورش (كهربائية)
الورش (كهربائية)

م.د.دمحم عبد هللا
م.د.دمحم عبد هللا
م.م.دمحم وجيه
م.م.دمحم وجيه

A404
B404L
B404L
A402
A402
B409L
B409L

برمجة الحاسوب (( )1عملي)

م.م.دنيا عباس B410L
م.م.دنيا عباس B410L
م.د.اوراس احمد A421

تركيب الحاسبة (عملي)

م.م.دنيا عباس  B405Lالرياضيات ()1
م.م.دنيا عباس  B405Lالرياضيات ()1
الرياضيات (T )1

برمجة الحاسوب (( )1عملي)

English

English

م.د.اوراس احمد

برمجة الحاسوب ()1

م.د.دمحم عبد هللا
م.د.دمحم عبد هللا
م.د.مهدي داود
م.د.مهدي داود
م.م.سمير كاظم
م.م.سمير كاظم
م.م.سمير كاظم

برمجة الحاسوب ()1
حقوق االنسان والديمقراطية
حقوق االنسان والديمقراطية

تركيب الحاسبة (عملي)

A404
A419
A419
A404
A404
A419
A419
A419

برمجة الحاسوب (( )1عملي)
برمجة الحاسوب (( )1عملي)
برمجة الحاسوب (( )1عملي)

الرسم الهندسي
الرسم الهندسي
الرسم الهندسي
نشاطات طالبية

نشاطات طالبية
برمجة الحاسوب (( )1عملي) م.م.علي دمحم B406L
برمجة الحاسوب (( )1عملي) م.م.علي دمحم B406L
برمجة الحاسوب (( )1عملي) م.م.علي دمحم  B406Lالرياضيات (T )1
تركيب الحاسبة (عملي)
الرياضيات ( )1م.م.سمير كاظم A402
الورش(الكترونيك) م.م.دمحم وجيه  B409Lتركيب الحاسبة (عملي)
 B409Lاسس الهندسة الكهربائية T
الورش(الكترونيك) م.م.دمحم وجيه
اسس الهندسة الكهربائية
اسس الهندسة الكهربائية

الورش (كهربائية) م.م.دمحم وجيه
الورش (كهربائية) م.م.دمحم وجيه
الرياضيات ( )1م.م.سمير كاظم

B409L
B409L
A402
 A402االلكترونيك الرقمي
الرسم الهندسي
A422
الرسم الهندسي
A422
الرسم الهندسي

حقوق االنسان والديمقراطية م.د.مهدي داود
حقوق االنسان والديمقراطية م.د.مهدي داود
برمجة الحاسوب ( )1م.د.دمحم عبد هللا
برمجة الحاسوب ( )1م.د.دمحم عبد هللا
برمجة الحاسوب (( )1عملي) م.م.علي دمحم
برمجة الحاسوب (( )1عملي) م.م.علي دمحم
برمجة الحاسوب (( )1عملي) م.م.علي دمحم

الرياضيات ()1
الرياضيات ()1
تركيب الحاسبة
تركيب الحاسبة

اسس الهندسة الكهربائية
اسس الهندسة الكهربائية
اسس الهندسة الكهربائية T

م.م.سمير كاظم
م.م.دنيا عباس
م.م.دنيا عباس

م.م.ياسين جاسم
م.م.ياسين جاسم
م.م.ياسين جاسم

م.م.ياسين جاسم

A422
A422
اسس الهندسة الكهربائية
A402
اسس الهندسة الكهربائية
B401L
 B401Lاسس الهندسة الكهربائية T
 A422االلكترونيك الرقمي T

م.د.سرى خليل

االلكترونيك الرقمي
االلكترونيك الرقمي

تركيب الحاسبة
تركيب الحاسبة

معمارية المعالجات الدقيقة
معمارية المعالجات الدقيقة
معمارية المعالجات الدقيقة (عملي)
معمارية المعالجات الدقيقة (عملي)
معمارية المعالجات الدقيقة (عملي)

م.م.دمحم وجيه B409L
م.م.دمحم وجيه B409L
م.عدي كامل B405L
م.عدي كامل B405L
ا.م.د.شهد نضال A404
ا.م.د.شهد نضال A404
حقوق االنسان والديمقراطية م.د.مهدي داود
حقوق االنسان والديمقراطية م.د.مهدي داود
الورش (كهربائية) م.م.دمحم وجيه
الورش (كهربائية) م.م.دمحم وجيه
تركيب الحاسبة ا.م.د.شهد نضال
تركيب الحاسبة ا.م.د.شهد نضال

نشاطات طالبية

م.م.ياسين جاسم
م.م.ياسين جاسم
م.م.ياسين جاسم

م.م.ياسين جاسم
م.م.ياسين جاسم

االلكترونيك الرقمي م.د.سرى خليل
االلكترونيك الرقمي م.د.سرى خليل

A421
A421
A404
A404
A420
A421

نشاطات طالبية
الورش (كهربائية)
الورش (كهربائية)

اسس الهندسة الكهربائية
اسس الهندسة الكهربائية

اسس الهندسة الكهربائية T

م.م.ياسين جاسم
م.م.ياسين جاسم
م.م.ياسين جاسم

م.د.سرى خليل
م.د.نزار جبار
م.د.نزار جبار
م.د.نزار جبار

نشاطات طالبية
الرياضيات ()1
الرياضيات ()1
الورش(الكترونيك)
الورش(الكترونيك)

A422
A422
A422
A422
 B410Lااللكترونيك الرقمي T
B410L
B410L

الرسم الهندسي
م.م.سمير كاظم A402
الرسم الهندسي
م.م.سمير كاظم A402
م.م.دمحم وجيه  B409Lالرسم الهندسي
م.م.دمحم وجيه  B409Lالرياضيات ()1
م.د.سرى خليل  B402Lالرياضيات ()1
الرياضيات (T )1

م.م.مصطفى عادل
م.م.مصطفى عادل
م.م.مصطفى عادل
م.م.مصطفى عادل
م.م.مصطفى عادل
م.م.مصطفى عادل

الرسم الهندسي م.د.نزار جبار
 B408Lالرسم الهندسي م.د.نزار جبار
 B408Lالرسم الهندسي م.د.نزار جبار
 B408Lتركيب الحاسبة (عملي) م.م.دنيا عباس
 A404تركيب الحاسبة (عملي) م.م.دنيا عباس
 A404الورش(الكترونيك) م.م.دمحم وجيه
 A404الورش(الكترونيك) م.م.دمحم وجيه

B402L
B402L
B402L
B403L
B403L
B409L
B409L

م.م.حسن عباس
م.م.حسن عباس
م.م.حسن عباس
م.م.ياسين جاسم

B404L
B404L
B404L
A419
A402

نشاطات طالبية

االلكترونيك الرقمي (عملي)
االلكترونيك الرقمي (عملي)

م.م.سمير كاظم
م.م.سمير كاظم
ا.م.د.شهد نضال
ا.م.د.شهد نضال

م.م.ايه قصي
م.م.ايه قصي

A402
A402
A422
A422
B405L
B405L

االلكترونيك الرقمي (عملي)

م.م.ايه قصي
م.م.ايه قصي
م.د.مهدي داود
م.د.مهدي داود

تركيب الحاسبة
تركيب الحاسبة

ا.م.د.شهد نضال
ا.م.د.شهد نضال

االلكترونيك الرقمي (عملي)
حقوق االنسان والديمقراطية
حقوق االنسان والديمقراطية

B403L
B403L
A404
A404
A422
A422

برمجة الحاسوب ()1
برمجة الحاسوب ()1

الورش (كهربائية)
الورش (كهربائية)
اسس الهندسة الكهربائية (عملي)
اسس الهندسة الكهربائية (عملي)
اسس الهندسة الكهربائية (عملي)

A404
A404
B409L
B409L
A404
A404
برمجة الحاسوب (( )2عملي)
برمجة الحاسوب (( )2عملي)

االلكترونيك الرقمي (عملي)

م.م.ايه قصي
م.م.ايه قصي

الرياضيات ()1
الرياضيات ()1
الرياضيات (T )1
نشاطات طالبية

م.م.مصطفى عادل

االلكترونيك الرقمي (عملي)

A404
A404
A402
A402
B410L
B410L
B410L

اسس االتصاالت (عملي)
اسس االتصاالت (عملي)
تطبيقات الحاسوب (عملي)
تطبيقات الحاسوب (عملي)
برمجة الحاسوب ()2
برمجة الحاسوب ()2
م.احمد لؤي B401L
م.احمد لؤي B401L
م.احمد لؤي B401L
م.د.نزار جبار B403L
م.د.نزار جبار B403L
م.د.نزار جبار B403L

م.م.مصطفى عادل
م.م.مصطفى عادل

االجهزة والقياسات (عملي)
االجهزة والقياسات (عملي)
B405L
B405L
A404
A404
A404

نشاطات طالبية
م.د.دمحم عبد هللا
م.د.دمحم عبد هللا
م.م.دمحم وجيه
م.م.دمحم وجيه
م.م.حسن عباس
م.م.حسن عباس
م.م.حسن عباس

A401
A401
اسس الهندسة الكهربائية (عملي)
B409L
 B409Lاسس الهندسة الكهربائية T
 B404Lااللكترونيك الرقمي  Tم.عدي كامل
B404L
B404L
اسس الهندسة الكهربائية (عملي)
اسس الهندسة الكهربائية (عملي)

االلكترونيك (عملي)
االلكترونيك (عملي)
الورش(الكترونيك)
الورش(الكترونيك)
تركيب الحاسبة (عملي)
تركيب الحاسبة (عملي)

االلكترونيك الرقمي
االلكترونيك الرقمي

م.م.دمحم وجيه B409L
م.م.دمحم وجيه B409L
م.م.دنيا عباس B408L
م.م.دنيا عباس B408L
م.عدي كامل A404
م.عدي كامل A404

كلية دجلة الجامعة
قسم هندسة تقنيات الحاسبات
الجدول االسبوعي
اليوم

الوقت

8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
السبت
2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
االحد
2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
االثنين
2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
الثالثاء 2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
االربعاء 2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
الخميس 2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30

الثاني A
االستاذ
المادة
م.احمد لؤي
English
الرياضيات ( )2م.م.سمير كاظم
الرياضيات ( )2م.م.سمير كاظم
الرياضيات ( )2م.م.سمير كاظم
ا.م.د.علي عامر
االلكترونيك
ا.م.د.علي عامر
االلكترونيك
تطبيقات الحاسوب م.د.غسان اكرم

القاعة
A402
A402
A401
A401
A401
A401
A403

المادة
نشاطات طالبية
تطبيقات الحاسوب
English
اسس االتصاالت T
الرياضيات ()2
الرياضيات ()2
الرياضيات (T )2

الثاني B
االستاذ

القاعة

م.د.غسان اكرم
م.احمد لؤي

A401
B405L
A419
A402
A402
A402

ا.م.د.شهد نضال
ا.م.د.شهد نضال

A422
A422
A422
A422
B401L
B401L

تطبيقات الحاسوب (عملي)

م.م.ايه قصي
م.م.ايه قصي
م.رياض باسل
م.رياض باسل

االلكترونيك
االلكترونيك

أ.م.د.علي عامر
أ.م.د.علي عامر

B405L
B405L
A419
A419
A419
A419

م.م.اسراء احسان

م.م.سمير كاظم
م.م.سمير كاظم
م.م.سمير كاظم

المادة

الثاني F
االستاذ

نشاطات طالبية
اسس االتصاالت  Tم.م.اسراء احسان
معمارية المعالجات الدقيقة

م.رياض باسل
م.رياض باسل

معمارية المعالجات الدقيقة (عملي)

م.م.سارة يحيى+م.رياض باسل

معمارية المعالجات الدقيقة (عملي)

م.م.سارة يحيى+م.رياض باسل

معمارية المعالجات الدقيقة (عملي)

م.م.سارة يحيى+م.رياض باسل

معمارية المعالجات الدقيقة

تطبيقات الحاسوب م.د.غسان اكرم
م.احمد لؤي
English

نشاطات طالبية
اسس االتصاالت (عملي) م.م.اسراء احسان B401L
اسس االتصاالت (عملي) م.م.اسراء احسان B401L
تطبيقات الحاسوب (عملي) م.م.ايه قصي B401L
تطبيقات الحاسوب (عملي) م.م.ايه قصي B401L
A421
برمجة الحاسوب ( )2م.م.علي دمحم
A421
برمجة الحاسوب ( )2م.م.علي دمحم

اسس االتصاالت
اسس االتصاالت
االجهزة والقياسات م.د.نزار جبار
االجهزة والقياسات م.د.نزار جبار
اسس االتصاالت (عملي) م.م.اسراء احسان
اسس االتصاالت (عملي) م.م.اسراء احسان

القاعة
تصميم منظومات الزمن الحقيقي (عملي)
تصميم منظومات الزمن الحقيقي (عملي)
A419
A422
A420
B408L
B408L
B408L
A401
A419

اسس شبكات الحاسوب
اسس شبكات الحاسوب

االجهزة والقياسات
االجهزة والقياسات
الرياضيات ()2
الرياضيات ()2
الرياضيات (T )2
نشاطات طالبية

م.د.نزار جبار
م.د.نزار جبار
م.م.سمير كاظم
م.م.سمير كاظم
م.م.سمير كاظم

A403
A403
A403
A403
A403

نشاطات طالبية
معمارية المعالجات الدقيقة
معمارية المعالجات الدقيقة
معمارية المعالجات الدقيقة (عملي)
معمارية المعالجات الدقيقة (عملي)
معمارية المعالجات الدقيقة (عملي)

م.رياض باسل
م.رياض باسل
م.م.سارة يحيى
م.م.سارة يحيى
م.م.سارة يحيى+م.رياض باسل

اسس االتصاالت  Tم.م.اسراء احسان

A419
A419
B403L
B403L
B403L
A420

تطبيقات الحاسوب (عملي)
معمارية المعالجات الدقيقة
معمارية المعالجات الدقيقة

اسس االتصاالت
اسس االتصاالت

ا.م.د.شهد نضال
ا.م.د.شهد نضال

االجهزة والقياسات (عملي)

م.م.عال حسين
م.م.عال حسين

االلكترونيك
االلكترونيك

ا.م.د.علي عامر
ا.م.د.علي عامر

االجهزة والقياسات (عملي)

نشاطات طالبية
برمجة الحاسوب (( )2عملي) م.م.علي دمحم
برمجة الحاسوب (( )2عملي) م.م.علي دمحم
االجهزة والقياسات م.د.نزار جبار
االجهزة والقياسات م.د.نزار جبار
االجهزة والقياسات (عملي) م.م.عال حسين
االجهزة والقياسات (عملي) م.م.عال حسين

اسس االتصاالت
اسس االتصاالت

ا.م.د.شهد نضال
ا.م.د.شهد نضال

B410L
B410L
A419
A419
B404L
B404L

االجهزة والقياسات (عملي) م.م.عال حسين B404L
االجهزة والقياسات (عملي) م.م.عال حسين B404L
برمجة الحاسوب (( )2عملي) م.م.علي دمحم B410L
برمجة الحاسوب (( )2عملي) م.م.علي دمحم B410L
A419
برمجة الحاسوب ( )2م.م.علي دمحم
A419
برمجة الحاسوب ( )2م.م.علي دمحم

االتصاالت الرقمية (عملي)
االتصاالت الرقمية (عملي)
تصميم منظومات الزمن الحقيقي
تصميم منظومات الزمن الحقيقي
معالجة االشارة الرقمية
معالجة االشارة الرقمية
االلكترونيك (عملي) م.م.دمحم وجيه B402L
االلكترونيك (عملي) م.م.دمحم وجيه B402L
اسس االتصاالت (عملي) م.م.اسراء احسان B401L
اسس االتصاالت (عملي) م.م.اسراء احسان B401L
تطبيقات الحاسوب (عملي) م.م.ايه قصي B406L
تطبيقات الحاسوب (عملي) م.م.ايه قصي B406L

A422
A422

االلكترونيك (عملي) م.م.دمحم وجيه
االلكترونيك (عملي) م.م.دمحم وجيه

B402L
B402L

اسس شبكات الحاسوب (عملي)
اسس شبكات الحاسوب (عملي)
اسس هندسة السيطرة
اسس هندسة السيطرة

معمارية المعالجات الدقيقة (عملي)

االلكترونيك (عملي) م.م.دمحم وجيه
االلكترونيك (عملي) م.م.دمحم وجيه

ذكاء اصطناعي (عملي)
ذكاء اصطناعي (عملي)
اسس هندسة السيطرة (عملي)
اسس هندسة السيطرة (عملي)
التحليالت الهندسية (عملي)
التحليالت الهندسية (عملي)
A403
A403
B404L
B404L
A403
A403

B402L
B402L

معمارية المعالجات الدقيقة (عملي)
معمارية المعالجات الدقيقة (عملي)

م.م.سارة يحيى B403L
م.م.سارة يحيى B403L
م.م.سارة يحيى B403L
برمجة الحاسوب ( )2م.م.علي دمحم
برمجة الحاسوب ( )2م.م.علي دمحم
برمجة الحاسوب (( )2عملي) م.م.علي دمحم
برمجة الحاسوب (( )2عملي) م.م.علي دمحم

A421
A421
B410L
B410L

كلية دجلة الجامعة
قسم هندسة تقنيات الحاسبات
الجدول االسبوعي
اليوم

الوقت

8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
السبت
2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
االحد
2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
االثنين
2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
الثالثاء 2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
االربعاء 2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
الخميس 2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30

المادة
تصميم منظومات الزمن الحقيقي (عملي)
تصميم منظومات الزمن الحقيقي (عملي)

محاكيات الشبكات الحاسوب (عملي)
محاكيات الشبكات الحاسوب (عملي)

معالجة االشارة الرقمية)عملي(
معالجة االشارة الرقمية)عملي(

English

الثالث C
القاعة
االستاذ
ا.م.د.سعدي+م..م.جبار شاطي  B406Lالتحليالت الهندسية م.م.ياسمين معين
ا.م.د.سعدي+م..م.جبار شاطي  B406Lالتحليالت الهندسية م.م.ياسمين معين
م.د.غسان اكرم  B407Lاسس هندسة السيطرة (عملي) ا.م.د.علي عامر
م.د.غسان اكرم  B407Lاسس هندسة السيطرة (عملي) ا.م.د.علي عامر
م.عدي كامل  B403Lمحاكيات الشبكات الحاسوب (عملي) م.د.غسان اكرم
م.عدي كامل  B403Lمحاكيات الشبكات الحاسوب (عملي) م.د.غسان اكرم
م.احمد لؤي
English
م.احمد لؤي B402L
المادة

الثالث E
االستاذ

المادة

القاعة
اسس هندسة السيطرة (عملي)
A420
اسس هندسة السيطرة (عملي)
A420
تصميم منظومات الزمن الحقيقي (عملي)
B410L
تصميم منظومات الزمن الحقيقي (عملي)
B410L
تصميم منظومات الزمن الحقيقي
B407L
تصميم منظومات الزمن الحقيقي
B407L
 B402Lالتحليالت الهندسية

الثالث G
االستاذ
ا.م.د.علي عامر
ا.م.د.علي عامر
م.م.جبار شاطي
م.م.جبار شاطي
م.م.جبار شاطي
م.م.جبار شاطي
م.م.ياسمين معين

التحليالت الهندسية م.م.ياسمين معين
ذكاء اصطناعي (عملي) م.د.طارق عدنان
ذكاء اصطناعي (عملي) م.د.طارق عدنان

English

نشاطات طالبية
اسس شبكات الحاسوب م.د.يحيى طارق
اسس شبكات الحاسوب م.د.يحيى طارق

A420
A420
A419
A419
A422
A422

ذكاء اصطناعي (عملي) م.د.طارق عدنان

B408L
B408L
B410L
B410L
B408L
B408L

التحليالت الهندسية
التحليالت الهندسية

م.م.ياسمين معين

ذكاء اصطناعي
ذكاء اصطناعي

م.د.طارق عدنان
م.د.طارق عدنان

م.م.ياسمين معين

نشاطات طالبية
االتصاالت الرقمية
االتصاالت الرقمية
التحليالت الهندسية (عملي)
التحليالت الهندسية (عملي)

م.د.احمد عبد الكريم
م.د.احمد عبد الكريم

م.م.عال حسين
م.م.عال حسين

اسس شبكات الحاسوب م.د.يحيى طارق
اسس شبكات الحاسوب م.د.يحيى طارق

م.احمد لؤي

القاعة
B410L
B410L
B406L
B406L
A403
A403
A419
A419
B406L
B406L
A419

امنية الحاسبات و شبكاتها (عملي)
امنية الحاسبات و شبكاتها (عملي)

A403
A403
B408L
B408L
A420
A420

حوسبة الوسائط المتعددة
حوسبة الوسائط المتعددة
ذكاء اصطناعي م.د.طارق عدنان A422
ذكاء اصطناعي م.د.طارق عدنان A422
معالجة االشارة الرقمية م.عدي كامل A402
معالجة االشارة الرقمية م.عدي كامل A402
معالجة االشارة الرقمية)عملي( م.عدي كامل B406L
معالجة االشارة الرقمية)عملي( م.عدي كامل B406L

نشاطات طالبية

نشاطات طالبية
ذكاء اصطناعي (عملي) م.د.طارق عدنان
اسس هندسة السيطرة (عملي)

ا.م.د.سعدي+ا.م.د.علي عامر

اسس هندسة السيطرة (عملي)

ا.م.د.سعدي+ا.م.د.علي عامر

التحليالت الهندسية (عملي)

م.م.عال حسين
م.م.عال حسين

االتصاالت الرقمية (عملي)

م.م.دنيا عباس
م.م.دنيا عباس

التحليالت الهندسية (عملي)

اسس هندسة السيطرة
اسس هندسة السيطرة

ذكاء اصطناعي
ذكاء اصطناعي
معالجة االشارة الرقمية)عملي(
معالجة االشارة الرقمية)عملي(

ا.م.د.سعدي عباس A403
ا.م.د.سعدي عباس A403
م.د.طارق عدنان A422
م.د.طارق عدنان A422
م.عدي كامل B405L
م.عدي كامل B405L
التحليالت الهندسية (عملي)
التحليالت الهندسية (عملي)

م.م.عال حسين
م.م.عال حسين

اسس هندسة السيطرة أ.م.د.علي عامر
اسس هندسة السيطرة أ.م.د.علي عامر

امنية الحاسبات و شبكاتها
امنية الحاسبات و شبكاتها
الياف ضوئية (عملي)
الياف ضوئية (عملي)
B408L
B408L
A403
A403

نشاطات طالبية
نشاطات طالبية

االتصاالت الرقمية (عملي)

B401L
B401L
A421
A421
A420
A420
A420

تصميم منظومات الزمن الحقيقي

م.م.جبار شاطي
م.م.جبار شاطي

معالجة االشارة الرقمية

م.عدي كامل
م.عدي كامل
م.د.غسان اكرم

اسس شبكات الحاسوب (عملي)

م.د.يحيى طارق B407L
م.د.يحيى طارق B407L
ا.م.د.سعدي عباس A403
ا.م.د.سعدي عباس A403
م.د.احمد عبد الكريم A401
م.د.احمد عبد الكريم A401

تصميم منظومات الزمن الحقيقي

معالجة االشارة الرقمية
محاكيات الشبكات الحاسوب

تصميم منظومات الزمن الحقيقي (عملي)
تصميم منظومات الزمن الحقيقي (عملي)

معالجة االشارة الرقمية
معالجة االشارة الرقمية
محاكيات الشبكات الحاسوب

م.م.جبار شاطي
م.م.جبار شاطي

م.عدي كامل
م.عدي كامل
م.د.غسان اكرم

ذكاء اصطناعي (عملي) م.د.طارق عدنان
ذكاء اصطناعي (عملي) م.د.طارق عدنان

B405L
B405L
A420
A420
A421
B408L
B408L

اسس شبكات الحاسوب م.د.يحيى طارق
اسس شبكات الحاسوب م.د.يحيى طارق
اسس شبكات الحاسوب (عملي) م.د.يحيى طارق
اسس شبكات الحاسوب (عملي) م.د.يحيى طارق
محاكيات الشبكات الحاسوب
محاكيات الشبكات الحاسوب (عملي)
محاكيات الشبكات الحاسوب (عملي)

اسس شبكات الحاسوب (عملي)

اسس هندسة السيطرة
اسس هندسة السيطرة

االتصاالت الرقمية
االتصاالت الرقمية

تصميم منظومات الزمن الحقيقي
تصميم منظومات الزمن الحقيقي

اسس شبكات الحاسوب (عملي)
اسس شبكات الحاسوب (عملي)

االتصاالت الرقمية (عملي)
االتصاالت الرقمية (عملي)

م.م.جبار شاطي
م.م.جبار شاطي
م.د.يحيى طارق
م.د.يحيى طارق

م.م.دنيا عباس
م.م.دنيا عباس

م.د.غسان اكرم
م.د.غسان اكرم
م.د.غسان اكرم

بروتوكوالت شبكات الحاسبة (عملي)
بروتوكوالت شبكات الحاسبة (عملي)
نظرية المعلومات و التر ميز (عملي)
نظرية المعلومات و التر ميز (عملي)
ادارة المشاريع (عملي)
A421
A421
B407L
B407L
A421
B407L
B407L
حوسبة الوسائط المتعددة (عملي)
حوسبة الوسائط المتعددة (عملي)
انظمة اتصاالت متنقلة (عملي)
انظمة اتصاالت متنقلة (عملي)

A403
A403
B407L
B407L
B401L
B401L
االتصاالت الرقمية
االتصاالت الرقمية

م.د.احمد عبد الكريم
م.د.احمد عبد الكريم

االتصاالت الرقمية (عملي) م.د.احمد عبد الكريم
االتصاالت الرقمية (عملي) م.د.احمد عبد الكريم

A401
A401
B401L
B401L

كلية دجلة الجامعة
قسم هندسة تقنيات الحاسبات
الجدول االسبوعي
اليوم

الوقت

8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
السبت
2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
االحد
2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
االثنين
2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
الثالثاء 2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
االربعاء 2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30
8:50-8:00
9:50 - 9:00
10:50 - 10:00
11:50 - 11:00
12:50 - 12:00
1:50 - 1:00
الخميس 2:40 - 2:00
3:25 - 2:45
4:10 - 3:30
4:55 - 4:15
5:40 - 5:00
6:25 - 5:45
7:10 - 6:30

المادة
انظمة اتصاالت متنقلة
انظمة اتصاالت متنقلة
نظرية المعلومات و التر ميز
نظرية المعلومات و التر ميز
بروتوكوالت شبكات الحاسبة
بروتوكوالت شبكات الحاسبة

الرابع C
االستاذ
م.الحمزه طاهر
م.الحمزه طاهر
م..د.دمحم قاسم
م..د.دمحم قاسم
م.د.نائل احمد
م.د.نائل احمد

القاعة
A419
A419
A402
A402
A421
A421

المادة
بروتوكوالت شبكات الحاسبة
بروتوكوالت شبكات الحاسبة

انظمة اتصاالت متنقلة
انظمة اتصاالت متنقلة
نظرية المعلومات و التر ميز (عملي)
نظرية المعلومات و التر ميز (عملي)

الرابع D
القاعة
االستاذ
م.د.نائل احمد A421
م.د.نائل احمد A421
م.الحمزه طاهر A420
م.الحمزه طاهر A420
م..د.دمحم قاسم B405L
م..د.دمحم قاسم B405L

المادة
نظرية المعلومات و التر ميز (عملي)
نظرية المعلومات و التر ميز (عملي)

بروتوكوالت شبكات الحاسبة
بروتوكوالت شبكات الحاسبة

انظمة اتصاالت متنقلة
انظمة اتصاالت متنقلة

English

الرابع E
القاعة
االستاذ
م..د.دمحم قاسم B405L
م..د.دمحم قاسم B405L
م.د.نائل احمد A421
م.د.نائل احمد A421
م.الحمزه طاهر A419
م.الحمزه طاهر A419
م.د.اوراس احمد A421

المادة

الرابع G
االستاذ

English

م.د.اوراس احمد

امنية الحاسبات و شبكاتها (عملي)

م.م.سارة يحيى
م.م.سارة يحيى
م.د.سرى خليل
م.د.سرى خليل
م.الحمزه طاهر
م.الحمزه طاهر

امنية الحاسبات و شبكاتها (عملي)

امنية الحاسبات و شبكاتها
امنية الحاسبات و شبكاتها
انظمة اتصاالت متنقلة (عملي)
انظمة اتصاالت متنقلة (عملي)

حوسبة الوسائط المتعددة ا.م.د.علي مهدي
حوسبة الوسائط المتعددة ا.م.د.علي مهدي

امنية الحاسبات و شبكاتها (عملي)
امنية الحاسبات و شبكاتها (عملي)

English
نشاطات طالبية

م.م.سارة يحيى B406L
م.م.سارة يحيى B406L
م.د.اوراس احمد A421

م.د.اوراس احمد

A421

حوسبة الوسائط المتعددة ا.م.د.علي مهدي
حوسبة الوسائط المتعددة ا.م.د.علي مهدي

حوسبة الوسائط المتعددة ا.م.د.علي مهدي
حوسبة الوسائط المتعددة ا.م.د.علي مهدي

A401
A401
A401
A401

م.م.سارة يحيى
م.م.سارة يحيى
م.م.عال حسين
م.م.عال حسين

English
نشاطات طالبية

حوسبة الوسائط المتعددة ا.م.د.علي مهدي
حوسبة الوسائط المتعددة ا.م.د.علي مهدي

A402
A402

الياف ضوئية
الياف ضوئية

م.دمحم حسين
م.دمحم حسين

م.دمحم حسين
الياف ضوئية
م.دمحم حسين
الياف ضوئية
امنية الحاسبات و شبكاتها م.د.سرى خليل
شبكاتها
امنية الحاسبات و
م.د.سرى خليل
الياف ضوئية (عملي) م.دمحم حسين
الياف ضوئية (عملي) م.دمحم حسين

A401
A401
A421
A421
A401
A401

بروتوكوالت شبكات الحاسبة (عملي)

م.م.سارة يحيى
م.م.سارة يحيى

م.م.سارة يحيى
م.م.سارة يحيى
م..د.دمحم قاسم
م..د.دمحم قاسم

B407L
B407L
B405L
B405L
B406L
B406L

حوسبة الوسائط المتعددة (عملي)

م.م.عال حسين
م.م.عال حسين

انظمة اتصاالت متنقلة (عملي)

ا.م.د.ماجد صالل

انظمة اتصاالت متنقلة (عملي)

ا.م.د.ماجد صالل

ادارة المشاريع
ادارة المشاريع

م.م.ياسمين معين
م.م.ياسمين معين

B405L
B405L
B401L
B401L
A420
A420

امنية الحاسبات و شبكاتها (عملي)
امنية الحاسبات و شبكاتها (عملي)
حوسبة الوسائط المتعددة (عملي)
حوسبة الوسائط المتعددة (عملي)

القاعة

المادة

الرابع A
االستاذ

القاعة

B401L
B403L
B403L
A422
A422
B401L
B401L
A422
A422

A402
A402
B406L
B406L
B410L
B410L
حوسبة الوسائط المتعددة (عملي) م.م.عال حسين B405L
حوسبة الوسائط المتعددة (عملي) م.م.عال حسين B405L
A401
م.دمحم حسين
الياف ضوئية
A401
م.دمحم حسين
الياف ضوئية
A401
الياف ضوئية (عملي) م.دمحم حسين
A401
الياف ضوئية (عملي) م.دمحم حسين

B407L
B407L
A420
A420
B406L
B406L

ادارة المشاريع م.م.ياسمين معين A420
ادارة المشاريع م.م.ياسمين معين A420
A401
الياف ضوئية (عملي) م.دمحم حسين
A401
الياف ضوئية (عملي) م.دمحم حسين
بروتوكوالت شبكات الحاسبة (عملي) م.د.نائل احمد B407L
بروتوكوالت شبكات الحاسبة (عملي) م.د.نائل احمد B407L

A401
الياف ضوئية (عملي) م.دمحم حسين
A401
الياف ضوئية (عملي) م.دمحم حسين
امنية الحاسبات و شبكاتها (عملي) م.م.سارة يحيى B406L
امنية الحاسبات و شبكاتها (عملي) م.م.سارة يحيى B406L
نظرية المعلومات و التر ميز م..د.دمحم قاسم A403
نظرية المعلومات و التر ميز م..د.دمحم قاسم A403

نظرية المعلومات و التر ميز

م..د.دمحم قاسم A403
م..د.دمحم قاسم A403
A401
م.دمحم حسين
A401
م.دمحم حسين
ا.م.د.ماجد صالل B401L
ا.م.د.ماجد صالل B401L

امنية الحاسبات و شبكاتها

م.د.سرى خليل
م.د.سرى خليل

بروتوكوالت شبكات الحاسبة (عملي)

ادارة المشاريع م.م.ياسمين معين
ادارة المشاريع م.م.ياسمين معين
ادارة المشاريع (عملي) م.م.ياسمين معين
ادارة المشاريع (عملي) م.م.ياسمين معين

نشاطات طالبية
نشاطات طالبية

بروتوكوالت شبكات الحاسبة
بروتوكوالت شبكات الحاسبة
بروتوكوالت شبكات الحاسبة (عملي)
بروتوكوالت شبكات الحاسبة (عملي)

م.د.نائل احمد
م.د.نائل احمد
م.د.نائل احمد
م.د.نائل احمد

A421
A421
B407L
B407L

نشاطات طالبية
بروتوكوالت شبكات الحاسبة (عملي)
بروتوكوالت شبكات الحاسبة (عملي)
نظرية المعلومات و التر ميز (عملي)
نظرية المعلومات و التر ميز (عملي)

ادارة المشاريع (عملي) م.م.ياسمين معين
ادارة المشاريع (عملي) م.م.ياسمين معين

نظرية المعلومات و التر ميز

الياف ضوئية
الياف ضوئية
انظمة اتصاالت متنقلة (عملي)
انظمة اتصاالت متنقلة (عملي)

انظمة اتصاالت متنقلة
انظمة اتصاالت متنقلة
نظرية المعلومات و التر ميز
نظرية المعلومات و التر ميز
نظرية المعلومات و التر ميز (عملي)
نظرية المعلومات و التر ميز (عملي)

م.الحمزه طاهر A419
م.الحمزه طاهر A419
م..د.دمحم قاسم A403
م..د.دمحم قاسم A403
م..د.دمحم قاسم B405L
م..د.دمحم قاسم B405L

نشاطات طالبية
حوسبة الوسائط المتعددة (عملي)

انظمة اتصاالت متنقلة (عملي)

ا.م.د.ماجد صالل

انظمة اتصاالت متنقلة (عملي)

ا.م.د.ماجد صالل

حوسبة الوسائط المتعددة (عملي)

م.م.عال حسين
م.م.عال حسين
م.د.سرى خليل
م.د.سرى خليل

حوسبة الوسائط المتعددة (عملي)

امنية الحاسبات و شبكاتها
امنية الحاسبات و شبكاتها

B401L
B401L
B405L
B405L
A403
A403

امنية الحاسبات و شبكاتها

ادارة المشاريع (عملي) م.م.ياسمين معين
ادارة المشاريع (عملي) م.م.ياسمين معين

A420
A420
B406L
B406L

نشاطات طالبية
نشاطات طالبية
ادارة المشاريع (عملي) م.م.ياسمين معين
ادارة المشاريع (عملي) م.م.ياسمين معين
ادارة المشاريع م.م.ياسمين معين
ادارة المشاريع م.م.ياسمين معين

نشاطات طالبية
نشاطات طالبية

B406L
B406L
A403
A403

نمذجة االنظمة الذكية (عملي)

م.د.احمد عبد الكريم

نمذجة االنظمة الذكية (عملي)

م.د.احمد عبد الكريم

نمذجة االنظمة الذكية
نمذجة االنظمة الذكية

م.د.احمد عبد الكريم
م.د.احمد عبد الكريم

B402L
B402L
A403
A403

