
ناسم التدريسيالقاعةالمادة ناسم التدريسيالقاعةالمادةاسماء الفنيي  اسماء الفنيي 

9:30_8:30

10.30-9.30

10.30_11:30االحد

12:30_11.30

1:30_12:30

2:30_1:30

ايمان عبدالفاضل8:30_9:30

سمي  عطوان 10.30-9.30

ازهار عبد الكاظم10.30_11:30

12:30_11.30

1:30_12:30

2:30_1:30

9:30_8:30

10.30-9.30

11:30_10.30

12:30_11.30

1:30_12:30

2:30_1:30

يه8:30_9:30 ن اسماء عدنان(1 )قاعة لغة انكلي 

هبه زهي . م(1 )قاعة تطبيقات حاسبه نظري9:30_10:30

هبه زهي . م(1 )قاعة تطبيقات حاسبه نظري10:30_11:30االربعاء

يه11:30_12:30 ن اسماء عدنان(1 )قاعة لغة انكلي 

1:30_12:30

2:30_1:30

ايمان عبدالفاضل8:30_9:30

سمي  عطوان 10.30-9.30

ازهار عبد الكاظم10.30_11:30

12:30_11.30

1:30_12:30

2:30_1:30

الوقتاليوم

ساره . د مختير الحاسبات الدقيقه

عالء هادي . م .م

ساره . د مختير الحاسبات الدقيقه

اسماء عدنان  مختير اجهزة القياس 

ن األثني 

الثالثاء

ونيه   (عملي  )دوائر الكير

 (عملي  )حاسبات دقيقه 

(عملي   )اجهزة قياس  ونيه  ونيك  (عملي  )دوائر الكير مختير االلكير

ونيه  عالء هادي . م .م(1 )قاعة  (نظري  )دوائر الكير

غيث علي . دمختير االتصاالت  (عملي )سمعيه  

هبة زهي .م

الخميس

ساره . د ( 19)قاعة  (نظري   )حاسبات دقيقه 

م رويده عبداالمي .ممختير االتصاالت(عملي  )اتصاالت 

(عملي + نظري  )سيطرة 

صيانه 

مختير السيطره 

مختير الصيانه 

حسن فرحان .د

 (عملي  )حاسبات دقيقه 

غيث علي . د مختير االتصاالت   (عملي )سمعيه  
احمد عباس

(1 )قاعة 

االتصاالت مختير

عالء هادي . م .م

غيث علي .د

ونيه   (نظري  )دوائر الكير

(نظري   )سمعيه 

تطبيقات الحاسبهحاسب عملي . ت مختير

م مصطفن عزام.م(1)قاعه (نظري)اتصاالت

عالء هادي . م .م

ساره . د ( 19)قاعة  (نظري   )حاسبات دقيقه 

(عملي   )اجهزة قياس 

اسماء عدنان

حسن فرحان .د

احمد عباس

 مختير اجهزة القياس 

االتصاالت(نظري   )سمعيه  غيث علي .دمختير

اسماء عدنان

(19 )قاعة (نظري   )اجهزة قياس 

(نظري   )اجهزة قياس 

مختير السيطره 

سمي  عطوان+ ايمان عبدالفاضل

ي  سىه فاضل+ خلود خي  حاسب عملي . ت

(نظري)اتصاالت

(19 )قاعة 

تطبيقات الحاسبه مختير

(1)قاعه 

اسماء عدنان 

هبة زهي .م

م مصطفن عزام.م

مختير الصيانه 

(عملي + نظري  )سيطرة 

ونيك  مختير االلكير

صيانه 

سمي  عطوان+ايمان عبدالفاضل

ونيه  (الفصل االول  ) 2023-2022للعام  (المرحلة الثانيه  )جدول الدروس االسبوعي  لطلبة قسم التقنيات االلكير

ي  سىه فاضل+ خلود خي 

Bشعبة Aشعبة 

ابتسام محمد مجبل+ حنان عبدالحميد

خوله يحي 

 سىه فاضل

ي+ ايمان عبدالفاضل  خلود خي 

 سىه فاضل

ابتسام محمد + حنان عبدالحميد

ي+ ايمان عبدالفاضل  خلود خي 

خوله يحي 

سعديه عبدالرضا+ ابتسام محمد 

سعديه عبدالرضا+ ابتسام محمد 

م رويده عبداالمي .ممختير االتصاالت(عملي  )اتصاالت 


