
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جامعة نينوى 
 كلية هندسة االلكترونيات

 قسم هندسة النظم و السيطرة 
 

 جدول الدروس االسبوعي 
 )النظري و العملي(

 
 الكورس االول 

2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 



ة االوىل ةالمحاضر ة الثانيةوسائل التواصلوقت المحاضر ةالمحاضر وسائل التواصلوقت المحاضر

Technical English1:30 - 3:30Google Classroom ست نور مظفر 12:30Google Classroom - 8:30هدى خليل.د  Mathematics Iالسبت

ات المرفق االحد ي الكلية Labratories 8:30 - 2:30/  حسب جدول المختبر
ر
الدوام ف

ر ات المرفق /Labratoriesاالثني  ي الكلية2:30 - 8:30 حسب جدول المختبر
ر
الدوام ف

م اوان ناهل.م Physical Electronics Iالثالثاء  8:30 - 10:30Google ClassroomDigital Techniques I 2:30 - 12:30م محمد عبد الرزاق.مGoogle Classroom

عبد الرحمن رمزي. د  Computer Science +Computer Science LABاالربعاء  8:30 - 12:30 Google Classroomم اسماعيل خضب  .مMechanical Eng.(Statics)1:30 - 3:30Google Classroom

12:30Google Classroom - 9:30صفوان حفيظ. د  Electrical Circuits Iالخميس

الجمعة

ة االوىل ةالمحاضر ة الثانيةوسائل التواصلوقت المحاضر ةالمحاضر وسائل التواصلوقت المحاضر

& Signals &Systems + Signalsالسبت ٍ Systems LAB8:30 -  12:30Google ClassroomDemocracy  3:30 - 1:30م يزن صائب.مGoogle Classroom

Analog Electronic I1:30 - 4:30Google Classroomم نشوان زيور   .   مMATLAB + MATLAB LAB 8:30 - 12:30 Google Classroomم محمد سالم  .ماالحد

ر 30Google Classroom :12 - 8:30م علي خليل.م     Control I + Control I  LABاالثني 

م محمد ابراهيم.م   DC  Machines +DC  Machines LABالثالثاء   8:30 - 12:30Google Classroom

ات المرفق االربعاء ي الكليةLabratories 8:30 - 2:30/ حسب جدول المختبر
ر
الدوام  ف

Digital Desgin2:00 - 4:00Google Classroomم محمد عبدالرزاق .م1:00Google Classroom - 10:00م عبدهللا ابراهيم    Engineering Analysis Iالخميس

الجمعة

https://meet.google.com/lookup/fafdx4sghw?authuser=2&hs=179   : Meet  رابط الدخول اىل    

dhnz4q2: رمز الدخول اىل الصف

https://meet.google.com/lookup/bjcogzcma5?authuser=2&hs=179 :   Meet رابط الدخول اىل 

tx4gf5w: رمز الدخول اىل الصف

ونيات/جامعة نينوى قسم هندسة النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكبر

 التعليم المدمج

الفصل االول / (2021-2020) العام الدراسي 

اليوم
A + Bشعبة / المرحلة االوىل  

ونيات/جامعة نينوى قسم هندسة النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكبر

 التعليم المدمج

الفصل االول / (2021-2020) العام الدراسي 

اليوم
A + Bشعبة / المرحلة الثانية 

https://meet.google.com/lookup/fafdx4sghw?authuser=2&hs=179   : Meet  رابط الدخول الى
https://meet.google.com/lookup/bjcogzcma5?authuser=2&hs=179 :   Meet رابط الدخول الى


ة االوىل ةالمحاضر ة الثانيةوسائل التواصلوقت المحاضر ةالمحاضر وسائل التواصلوقت المحاضر

م  سالم ابراهيم.م     Power Electronics +Power Electronics LABالسبت      8:30 - 12:30Google Classroom

Thermodynamics2:30- 4:30Google Classroomم محمد نرصت .مDigital Control +Digital Control LAB8:30 - 1:30Google Classroomعبدهللا ابراهيم  . ماالحد

ر System Modeling12:30 - 3:30Google Classroomابراهيم خلف   .د11:30Google Classroom - 8:30م احمد جميل.م   Analog Communicationاالثني 

Digital Electronics1:30 - 3:30Google Classroomم نشوان زيور  .م12:30Google Classroom - 8:30  ست نور طالل  DSP I +DSP I LABالثالثاء

م محمد مزاحم.م  Microprocessors I +Microprocessors I  LABاالربعاء   8:30 - 12:30Google Classroom

ات المرفق الخميس الدوام داخل الكلية Labratories 8:30 - 2:30/  حسب جدول المختبر

الجمعة

ة االوىل ةالمحاضر ة الثانيةوسائل التواصلوقت المحاضر ةالمحاضر وسائل التواصلوقت المحاضر

1:30Google Classroom - 11:30ازهر صباح. د Computer Networks8:30 - 10:30Google ClassroomEmbedded Systemsم  عبد الحميد نبيل .مالسبت

Project Management1:30 - 3:30Google Classroomم ثابت حسن  .  مGoogle Classroom 12:30 - 30 :8م يزن حذيفة.م   Robotics I +Robotics I  LABاالحد

ر ر .ماالثني  Process Control+ Process Control  LAB  8:30 - 12:30 Google Classroomم عمر ياسي 

ات المرفق الثالثاء الدوام داخل الكلية Labratories 8:30 - 2:30/  حسب جدول المختبر

م  عبدالرحمن  باسل.م   EDA +EDA  LAB االربعاء  8:30 -  1:30Google Classroom

ابراهيم خلف.د   Optimal Control +Optimal Control  LABالخميس  8:30 - 1:30Google Classroom

الجمعة

6mu55w6: رمز الدخول اىل الصف

https://meet.google.com/lookup/co7qcj2hc2?authuser=2&hs=179  : Meet  رابط الدخول اىل

zpbj3yi: رمز الدخول اىل الصف

https://meet.google.com/lookup/dm5qjqbfew?authuser=2&hs=179 :  Meetرابط الدخول اىل

ونيات/جامعة نينوى قسم هندسة النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكبر

 التعليم المدمج 

الفصل االول / (2021-2020) العام الدراسي 

A + Bشعبة / المرحلة الثالثة
اليوم

ونيات/جامعة نينوى قسم هندسة النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكبر

 التعليم المدمج  

الفصل االول / (2021-2020) العام الدراسي 

اليوم
المرحلة الرابعة



 قسم هندسة النظم والسيطرة كلية هندسة االلكترونيات/ جامعة نينوى/
 جدول المختبرات

 ( / الفصل االول2021-2020)العام الدراسي 
 

 2:30 – 1:00 1:00 - 11:30 11:30- 10:00 10:00 – 8:30 اسم المختبر المرحلة اليوم

 االحد

 االولى

Electric Circuit LAB 

 ) مختبر الكهربائية(
G1 G2 G3 G4 

Computer LAB 

 )مختبر الحاسوب(
G2 G1 G4 G3 

 االثنين

Digital Technique LAB  

Physical Electronics LAB 

 مختبر التقنيات والفيزياء باالتناوب اسبوعيا )مختبر الكهربائية (

G1 G2 G3 G4 

Engineering Drawing G3 + G4  1قاعة رقم G1 + G2   1قاعة رقم 

 ةالرابع الثالثاء

Embedded System LAB 

 )مختبر السيطرة(
G1 G2 G3 G4 

Process Control LAB/Simulation 

 )الحاسوب  رمختب (
G2 G1 G4 G3 

Optimal Control LAB /Simulation 

EDA LAB / Simulation 

 مختبر السيطرة المثلى والتصاميم االلكترونية باالتناوب اسبوعيا

 )مختبر الخوارزمي(

G3+G4  G1+G2  

Robotics LAB / Simulation 

 )مختبر الخوارزمي(
 G3+G4  G1+G2 

 ةالثاني االربعاء

Analog Electronic LAB 

 )مختبر االلكترونيك(
G1 G2 G3 G4 

Control System LAB /Simulation 

 )مختبر الحاسوب(
G2 G1 G4 G3 

DC Machine LAB/Simulation 

Signal &System LAB/Simulation 

 مختبر المكائن واالشارة باالتناوب اسبوعيا

 )مختبر الخورازمي(

G3+G4  G1+G2  

MATLAB LAB / Simulation 

 )مختبر الخوارزمي(
 G3 +G4  G1+G2 

 الثالثة الخميس

Digital Electronic LAB 

 )مختبر االلكترونيك(
G1 G2 G3 G4 

Microprocessor LAB/Simulation 

 )مختبر الحاسوب(
G2 G1 G4 G3 

DSP LAB /Simulation 

Power Electronic LAB /Simulation 

 معالجة االشارة والكترونيات القدرة باالتناوب اسبوعيامختبر 

 )مختبر الخوارزمي(

 G3 +G4 G1+G2  

Digital Control LAB/ Simulation 

 )مختبر الخوارزمي(
G3 +G4   G1+G2 


