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قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتية

جامعة الموصل  -كلية هندسة االلكترونيات

جدول الدروس والتدريسيين للفصل االول من العام الدراسي 2102-2102
ثاني  Aحاسوب
اليوم

9,03 –8,03

األحد

االثنين

03,03 –9,03

00,03 -03,03

إشارة و نظم
د .يونس

تحليالت
أ .عبد هللا

مختبر هيكلة (د.ماجد)
أ .يحيى +
أ .محمود +أ.رشا  +م .ريم

إلكترونيك
د .مصيب

رقمية
د.محمد

إدارة صناعية
أ .زهراء

اتصاالت
د .ذنون

مختبر اشارة و نظم( أ .جوان )
أ .بالل عالء+أ .علي عماد +م .لمياء
م .مصطفى +م .علياء

تحليالت
أ .عبد هللا

الثالثاء
رقمية
د.محمد

هيكلة بيانات
د .ماجد

األربعاء

الخميس

01,03 -00,03

0,03 -01,03

1,03 -0,03

معالجات
د .عماد
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اتصاالت
د .ذنون

مختبر إلكترونيك و منطق
االلكترونيك (أ .محمد عبد المطلب )
أ .جمال  +أ .يحيى  +م .احمد  +م .لمياء
المنطق ( أ .صهيب )
أ .فارس  +أ .بالل عالء
مختبر معالجات (أ .مأمون )
الكترونيك
أ .سما  +أ .هبة  +م .زينب عبد المجيد
أ .نزار
 +م .زينب احمد

0,03 –1,03

1

قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتية

جامعة الموصل  -كلية هندسة االلكترونيات

جدول الدروس والتدريسيين للفصل االول من العام الدراسي 2102-2102
ثاني  Bحاسوب
اليوم

03,03 –9,03

9,03 –8,03

00,03 -03,03

اتصاالت
د .ذنون

01,03 -00,03

تحليالت
أ .عبد هللا

مختبر إشارة و نظم ( أ .جوان )
أ .مأمون +أ .علي عماد  +م .لمياء
 +م .مصطفى

الكترونيك
د.مصيب

إشارة و نظم
د .يونس

أدارة صناعية
أ .زهراء

رقمية
د.محمد

مختبر هيكلة (د.ماجد)
أ .سنان حسام +أ .يحيى +أ .رشا  +أ.
محمد  +أ .محمود  +م .ريم

تحليالت
أ .عبد هللا

معالجات
د.عماد

مختبر معالجات ( أ .مأمون )
أ .هبة  +م .زينب عبد المجيد
 +م .زينب احمد

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

0,03 -01,03

1,03 -0,03

الكترونيك
أ .نزار

رقمية
د.محمد
هيكلة بيانات
د .ماجد

الخميس
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اتصاالت
د .ذنون

مختبر إلكترونيك و منطق
االلكترونيك (أ .محمد عبد المطلب )
أ .جمال  +أ .يحيى  +م .احمد  +م .لمياء
المنطق ( أ .صهيب )
أ .فارس  +أ .بالل عالء

0,03 –1,03
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قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتية

جامعة الموصل  -كلية هندسة االلكترونيات

جدول الدروس والتدريسيين للفصل االول من العام الدراسي 2102-2102
ثالث حاسوب
اليوم

9,03 –8,03

03,03 –9,03

00,03 -03,03

دوائر متكاملة
د.خالد

01,03 -00,03

معمارية
د .صدقي

مختبر معالجات ( د.صدقي )
أ .مأمون  +أ .تقى  +م .زينب عبد المجيد

األحد

تراسل بيانات
د .يونس

معالجة اشارة
أ .جوان

شبكات الحاسوب
د .عبد الباري

االثنين

الثالثاء

األربعاء
الخميس

مختبر شبكات (د .عبد الباري )
د .سحر  +أ .محمود  +أ .علي عماد
 +م .زينب احمد  +زينب عبد
 +م .مصطفى
مختبر معالجة إشارة (أ .مأمون )
أ .جوان  +أ .سما  +أ .تقى
 +م .سنان محمد
معالجة إشارة د .سعد
شبكات الحاسوب
د .عبدالباري
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0,03 -01,03

1,03 -0,03

مختبر إلكترونيك و اتصاالت ( د .يونس )
أ .أزهر +أ .محمد  +أ .سنان حسام
 +م .علياء  +م .بالل
مختبر معالجات ( د.صدقي )
أ .مأمون  +أ .تقى  +م .زينب عبد المجيد
مختبر إلكترونيك و اتصاالت ( د .يونس )
أ .أزهر +أ .محمد  +أ .سنان حسام  +م.
علياء  +م .بالل
مختبر شبكات (د .عبد الباري )
د .سحر  +أ .محمود  +أ .علي عماد
 +م .زينب احمد  +م .زينب عبد المجيد
 +م .مصطفى

معالجات
د .عماد

مختبر معالجة إشارة (أ .مأمون )
أ .تقى  +م .سنان محمد
نظم تشغيل
تراسل بيانات
د .يونس

د .سحر
معمارية
د .صدقي

دوائر متكاملة أ .سنان
حسام

0,03 –1,03
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قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتية

جامعة الموصل  -كلية هندسة االلكترونيات

جدول الدروس والتدريسيين للفصل االول من العام الدراسي 2102-2102
الرابع حاسوب
اليوم

األحد

االثنين
الثالثاء
األربعاء

9,03 –8,03

03,03 –9,03

مختبر  JAVAو شبكات
 ( JAVAأ .سنان حسام )
أ .محمد  +م .فاتن (عقد) +م .زينب عبد
المجيد
شبكات ( د .صديق )
د .سحر  +أ .علي  +م .زينب احمد
 +م .مصطفى
زمن حقيقي
الشبكات و برمجة االنترنيت
د .صدقي
د .عبد الباري
سيطرة
زمن حقيقي
د .مازن
د .صدقي
نظم معلومات
ذكاء صناعي
د .صديق
د .سحر
مختبر السيطرة و الزمن الحقيقي
و المسيطر الدقيق FPGA +

الخميس

00,03 -03,03

السيطرة والزمن الحقيقي(د .مازن )
د .صدقي  +أ .صالح  +أ .صهيب  +أ.
أزهر  +م .سنان محمد
المسيطر الدقيق  (FPGA+د .مازن) أ.
تقى  +فارس  +م .احمد
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01,03 -00,03

سيطرة
د .مازن

0,03 -01,03
الرسم بالحاسوب
د .ماجد

هندسة برامجيات
د .سحر

الرسم بالحاسوب
د .ماجد

مختبر الرسم بالحاسوب (د .ماجد )
أ .محمود  +أ .علي  +م .زينب عبد

1,03 -0,03

0,03 –1,03
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قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتية

جامعة الموصل  -كلية هندسة االلكترونيات

جدول الدروس والتدريسيين للفصل االول من العام الدراسي 2102-2102
األول  Aحاسوب
اليوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

9,03 –8,03

00,03 -03,03 03,03 –9,03

تقنية المعلومات
أ .هبة

01,03 -00,03

م  .برمجة ( د .ماجد )
أ.محمود +أ .يحيى +ا .رشا  +م .ريم
 +م.زينب احمد  +م.فاتن

رسم هندسي
أ .عبد الرحمن

رياضيات
أ.عبد الستار

الخميس
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مختبر منطق( أ.صهيب )
أ.بالل عالء  +م .عمر موفق

برمجة الحاسوب
( د .ماجد )

شبكات كهربائية
أ.معن

مختبر كهربائية( أ.معن )
م .عمر موفق  +م .بالل كمال  +م .سنان محمد +أ.
جمال  +م .علياء
شبكات كهربائية
أ.معن

0,03 -01,03

1,03 -0,03

فيزياء
أ .سما

مختبر  ( ITأ .هبة )
أ .عمر احمد  +م .لمياء  +م .علياء
 +م .ريم  +م .زينب احمد

0,03_1,03

حقوق انسان
أ .سارة

فيزياء
أ .سما نزار

رياضيات
أ.عبد الستار

تقنيات رقمية
أ .جوان

4,03_0,03
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جامعة الموصل  -كلية هندسة االلكترونيات

قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتية

جدول الدروس والتدريسيين للفصل االول من العام الدراسي 2102-2102
األول  Bحاسوب
اليوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

9,03 –8,03

00,03 -03,03 03,03 –9,03

برمجة الحاسوب
( د .ماجد )

01,03 -00,03

مختبر  ( ITأ .هبة )
أ .عمر احمد  +م .لمياء  +م .علياء

مختبر كهربائية ( أ.معن )
م .عمر موفق  +م .بالل كمال  +م .سنان محمد  +م.
علياء  +م .مصطفى

0,03 -01,03

1,03 -0,03

فيزياء
أ .سما

حقوق انسان
أ .سارة

رسم هندسي
أ .عبد الرحمن

مختبر منطق( أ.صهيب )
أ.بالل عالء  +أ .سنان حسام  +م.
بالل كمال

تقنية المعلومات
أ .هبة

مختبر برمجة ( د .ماجد )
أ.محمود +أ .يحيى +أ .رشا  +زينب
احمد +م .ريم  +م.فاتن

رياضيات
أ.عبد الستار

شبكات كهربائية
أ.معن

فيزياء
أ.سما

تقنية رقمية
أ .جوان

رياضيات
أ.عبد الستار

شبكات كهربائية
أ.معن

الخميس

مالحظة :تم تعديل الجداول بتاريخ 1111/11/4

0,03_1,03

4,03_0,03

7

قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتية

جامعة الموصل  -كلية هندسة االلكترونيات

جدول الدروس والتدريسيين للفصل االول من العام الدراسي 2102-2102
األول  Cحاسوب
اليوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

9,03 –8,03

00,03 -03,03 03,03 –9,03

01,03 -00,03

مختبر كهربائية( أ.معن )
م .عمر موفق  +م .بالل كمال  +م .سنان محمد
 +م .علياء

0,03 -01,03

شبكات كهربائية
أ.معن

1,03 -0,03
فيزياء
أ .سما

شبكات كهربائية
أ.معن

رياضيات
أ.عبد الستار

مختبر  ( ITأ .هبة )
أ .عمر احمد +م .لمياء  +م .ريم

مختبر برمجة ( د .ماجد )
أ.محمود +أ .يحيى +أ .رشا  +م.
ريم  +م.فاتن +م .زينب احمد

رياضيات
أ.عبد الستار

مختبر منطق( أ.صهيب )
أ.بالل عالء  +أ .سنان حسام  +م.
بالل كمال

تقنيات رقمية
أ .جوان

تقنيات المعلومات
أ .هبة
الخميس
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حقوق انسان
أ .سارة
فيزياء
أ .سما

رسم هندسي
أ .عبد الرحمن

برمجة الحاسوب
( د .ماجد )

0,03_1,03

4,03_0,03

