
 جامعة نينوى / كلية هندسة االلكترونيات / قسم هندسة االلكترونيك

 منصة التعليم االلكتروني لقسم هندسة االلكترونيك  

( / الفصل الدراسي االول 2021 – 2020العام الدراسي )  

 

/ الدراسة المسائية   ولالصف اال  
 اليوم 

 المادة  وقت المحاضرة  وسائل التواصل 

Google Classroom 2  + عصرا  4ظهرا + ميكانيك  الدوائر الكهربائية    السبت  

Google Classroom 2  ظهرا  االحد  رياضيات  

Google Classroom  االثنين  فيزياء  الرابعة عصرا 

Google Classroom 2  + عصرا  4ظهرا  الثالثاء  علم الحاسوب + حقوق انسان  

Google Classroom 2   ظهرا رقمية تقنيات    االربعاء  

Google Classroom  الخميس  ميكانيك  الرابعة عصرا 

اللكتروني:   صف ارمز الدخول الى ال  

4qjxgng 

Meet ل  دخول الى ا رابط ال  

https://meet.google.com/lookup/dfra3xr2sl 

  



 

 جامعة نينوى / كلية هندسة االلكترونيات / قسم هندسة االلكترونيك

 منصة التعليم االلكتروني لقسم هندسة االلكترونيك  

( / الفصل الدراسي االول 2021 – 2020العام الدراسي )  

 

الدراسة المسائية الصف الثاني /   
 اليوم 

 المادة  وقت المحاضرة  وسائل التواصل 

Google Classroom 2  + عصرا  4ظهرا + ميكانيك   2برمجة الحاسبات    السبت  

Google Classroom 2  + عصرا  4ظهرا  
اشارة ونظم + تحليالت  

 هندسية 
 االحد 

Google Classroom  االثنين  تصاميم رقمية  الرابعة عصرا 

Google Classroom  1الكترونيك  الرابعة عصرا  الثالثاء  

Google Classroom 2  + عصرا  4ظهرا  االربعاء  مكائن + ادارة صناعية  

Google Classroom  الخميس  مجاالت كهرومغناطيسية  الرابعة عصرا 

اللكتروني:   صف ارمز الدخول الى ال  

nuluz5o 

Meet رابط الدخول الى ال 

https://meet.google.com/lookup/edmirvo5qy 

 

  



 جامعة نينوى / كلية هندسة االلكترونيات / قسم هندسة االلكترونيك

 منصة التعليم االلكتروني لقسم هندسة االلكترونيك  

( / الفصل الدراسي االول 2021 – 2020العام الدراسي )  

 

 الصف الثالث / الدراسة المسائية 
 اليوم 

 المادة  وقت المحاضرة  وسائل التواصل 

Google Classroom  2الكترونيك  الرابعة عصرا  السبت  

Google Classroom  االحد  معالجة االشارة الرقمية  الرابعة عصرا 

Google Classroom  االثنين  هندسة السيطرة  الرابعة عصرا 

Google Classroom 2  + عصرا  4ظهرا  
المعالجات الدقيقة + اجهزة  

 القياسات االلكترونية  
 الثالثاء 

Google Classroom  1تصاميم انظمة رقمية الرابعة عصرا  االربعاء  

Google Classroom  الخميس  اتصاالت  الرابعة عصرا 

اللكتروني:   صف ارمز الدخول الى ال  

c3olldw 

Meet ل  دخول الى ا رابط ال  

https://meet.google.com/lookup/hgzw4tlad4 

 

  



 جامعة نينوى / كلية هندسة االلكترونيات / قسم هندسة االلكترونيك

 منصة التعليم االلكتروني لقسم هندسة االلكترونيك  

( / الفصل الدراسي االول 2021 – 2020العام الدراسي )  

 

/ الدراسة المسائية  الرابع الصف   
 اليوم 

التواصل وسائل   المادة  وقت المحاضرة  

Google Classroom  السبت  الكترونيك صناعي  الرابعة عصرا 

Google Classroom  االحد  تراسل بيانات  الرابعة عصرا 

Google Classroom  االثنين  المعالج الدقيق  الرابعة عصرا 

Google Classroom  الثالثاء  االلكترونيات الدقيقة الرابعة عصرا 

Google Classroom  االربعاء  اشعاع  الرابعة عصرا 

Google Classroom  الخميس  التصميم بالحاسبة  الرابعة عصرا 

اللكتروني:   صف ارمز الدخول الى ال  

wjtsdgx 

Meet ل  دخول الى ا رابط ال  

https://meet.google.com/lookup/an44jknma6 

 


