
 

  

 

 اليوم 

 / الدراسة الصباحية  ولالصف  اال

 وسائل التواصل  وقت المحاضرة  المادة / اسم التدريسي 

 السبت
 +     رياضيات        ميكانيك                

 د. ايهاب عصام +  السيدة اخالص بشير    
صباحا   4+ 11,30

 + عصرا 
google classroom 

 االحد
 فيزياء

 السيدة همسة فواز  
 google classroom صباحا 11,30

 االثنين
 تقنيات رقمية

 يونس صابرالسيد 
 google classroom صباحا 11,30

 الثالثاء
   علم الحاسوب

  السيدة اسماء نبيل
 google classroom صباحا 11,30

 االربعاء 
 يةالدوائر الكهربائ 

 السيدة زهراء صديق
 google classroom صباحا 11,30

 الخميس
 +  ميكانيك   حقوق انسان           

 +السيدة اخالص بشير     د. بشير             
11,30  +4 

 صباحا + عصرا 
 

google classroom 

 

 4zr25vh      رمز الدخول: 
 https://meet.google.com/lookup/c4zcyqpyhk     رابط الدخول: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم هندسة االلكترونيك 

 منصة التعليم االلكتروني لقسم هندسة االلكترونيك 

 ( / الفصل االول 2021-2020العام الدراسي ) 



  

  

 

 اليوم 

 الصف  الثاني / الدراسة الصباحية

 التواصل وسائل  وقت المحاضرة  المادة / اسم التدريسي 

 السبت
 + ميكانيك  2برمجةالحاسبات

 د. قيس ذنون نجم +السيدة اخالص احمد    
 google classroom عصرا  4ظهرا+2

 االحد
ت هندسية                      تحليال+ اشارات ونظم 

 السيد عماد عبدالحليم                                   + د. مجاهد فهمي ابراهيم
 google classroom عصرا  4ظهرا+2

 االثنين
 تصاميم رقمية      

 السيد عامر طالل 
 google classroom الرابعة عصرا 

 الثالثاء
                                      1الكترونيك

 السيد عبدالحميد محمد جاسم 
 google classroom ظهرا الثانية

 االربعاء 
مكائن+ادارة صناعية                              

 د. يعرب عبدالمحسن +السيد معتصم هود 
 google classroom عصرا  4ظهرا+2

 الخميس
 مجاالت كهرومغناطيسية      

 السيد سنان خالد محمد   
 الرابعة عصرا 

 
google classroom 

 r4g6qmu      رمز الدخول: 
 https://meet.google.com/lookup/b566qysntp  رابط الدخول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم هندسة االلكترونيك 

 منصة التعليم االلكتروني لقسم هندسة االلكترونيك 

 ( / الفصل االول 2021-2020العام الدراسي ) 



 

 

  

 

    

 اليوم 

 الصف الثالث / الدراسة الصباحية

 وسائل التواصل  وقت المحاضرة  المادة / اسم التدريسي 

 السبت
 2الكترونيك  

 د.  احمد ذنون يونس 
 google classroom الرابعة عصرا 

 االحد
 معالجة  االشارة الرقمية    

 السيدة نور طالل  
 google classroom الرابعة عصرا 

 االثنين
 هندسة السيطرة 

 السيد صالح محمود عطية 
 google classroom الرابعة عصرا 

 الثالثاء
 اجهزة القياسات االلكترونية             +  المعالجات الدقيقة

 السيدة امنة ادريس كنعان +  السيد محمد مزاحم
 google classroom عصرا  4ظهرا+2

 االربعاء 
 1تصاميم انظمة رقمية 

 السيد طه علي 
 google classroom الرابعة عصرا 

 الخميس
 اتصاالت

 السيدة هبة عبدالخالق حمدون 
 google classroom الرابعة عصرا 

 hl26shc      رمز الدخول: 
 https://meet.google.com/lookup/bgbgbpm57q  رابط الدخول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم هندسة االلكترونيك 

 منصة التعليم االلكتروني لقسم هندسة االلكترونيك 

 ( / الفصل االول 2021-2020العام الدراسي ) 



 

 

 

 

   

 اليوم 

 الصف الرابع / الدراسة الصباحية

 وسائل التواصل  وقت المحاضرة  المادة / اسم التدريسي 

 السبت
الكترونيك صناعي                              

 د. حارث احمد محمد 
 google classroom الرابعة عصرا 

 االحد
 تراسل بيانات    

 السيد خالد فزع محمود      
 google classroom الرابعة عصرا 

 االثنين
المعالج الدقيق                                

 االنسة سحر الزم قدوري 
 google classroom الرابعة عصرا 

 الثالثاء
االلكترونيات الدقيقة                                

 د. عمر بدر 
 google classroom الرابعة عصرا 

 االربعاء 
اشعاع                                             

 د. احمد محمد احمد 
 google classroom الرابعة عصرا 

 الخميس
التصميم بالحاسبة                              

 السيد زياد هاشم اسماعيل 
 google classroom الرابعة عصرا 

 n7avex5      رمز الدخول: 
 https://meet.google.com/lookup/dhn5jk5qhy  رابط الدخول:

 

 
 اللكترونيكا ية هندسة االلكترونيات/قسم هندسةجامعة نينوى/كل

 منصة التعليم االلكتروني لقسم هندسة االلكترونيك

 ( / الفصل االول2021-2020العام الدراسي ) 


