
 

جامعة نينوى
ونيات كلية 6ندسة االلك/.
قسم 6ندسة االتصاالت

 الدراسة المسائية

 ABجدول الدروس النظرية والعملية االسبو
الدراسات االولية / جميع الصفوف

( 2021 - 2020) ASالعام الدرا



Uة االو WXالمحا
ة  WXوقت المحا

ومدتها
ة الثانية WXالمحا

ة  WXوقت المحا
ومدتها

ة الثالثة WXالمحا
ة  WXوقت المحا

ومدتها
ة الرابعة WXالمحا

ة  WXوقت المحا
ومدتها

السبت
الرياضيات

السيد عبدالباسط
التاسعة صباحا

(ساعتان)

مبادئ الهندسة 
الميكانيكية

السيد محمد صالح

الحادية عhi صباحا
(ثالث ساعات)

اسس الهندسة 
الكهربائية
 n/د. رامز ام

الرابعة مساءا
(ساعتان)

االحد
مخت/r الكهربائية 
( Atعم)  والمنطق

 A
Wwو الك/.

الثانية ظهرا
(ساعتان)

علم الحاسوب  r/مخت
( Atعم) مجة r/وال

 A
Wwو الك/.

الرابعة مساءا
(ساعتان)

 W n{االثن
 ASالرسم الهند

( Atعم)
 A
Wwو الك/.

الثانية ظهرا
(ثالث ساعات)

الثالثاء
اسس الهندسة 

الكهربائية
 n/د. رامز ام

الثانية ظهرا
(ساعتان)

حقوق االنسان
السيد نعمت

الرابعة مساءا
(ساعتان)

االربعاء
مجة r/علم الحاسوب وال

 W n{د. محمد ياس
الواحدة ظهرا

(ساعتان)
ونيات ياء االلك/. W n/ف
السيد عمر نجيب

الثالثة مساءا
(ثالث ساعات)

الخميس
الرياضيات

السيد عبدالباسط
الحادية عhi صباحا

(ساعتان)
التقنيات الرقمية
د. احمد قاسم

الواحدة ظهرا
(ثالث ساعات)

ونيات/قسم 6ندسة االتصاالت جامعة نينوى/كلية 6ندسة االلك/.
A لقسم 6ندسة االتصاالت

Wwو منصة التعليم االلك/.
 العام الدراAS (2020-2021) / الفصل االول

اليوم
الصف االول / الدراسة المسائية



Uة االو WXالمحا
ة  WXوقت المحا

ومدتها
ة الثانية WXالمحا

ة  WXوقت المحا
ومدتها

ة الثالثة WXالمحا
ة  WXوقت المحا

ومدتها
ة الرابعة WXالمحا

ة  WXوقت المحا
ومدتها

السبت
التحليالت الهندسية
السيد محمد مناف

التاسعة والنصف 
صباحا

(ساعتان)

مبادئ الهندسة 
الميكانيكية

السيد محمد صالح

الحادية عhi صباحا
(ثالث ساعات)

برمجة2
السيد ابرا6يم محمد

الثانية ظهرا
(ساعتان)

االحد
االشارات والنظم
د. يونس محمود

الواحدة ظهرا
(ساعتان)

االدارة الصناعية
السيدة رشا طالل

 الثالثة ع�ا
(ساعتان)

التصاميم الرقمية
السيد عAt ما6ر

الخامسة مساءا
(ساعتان)

 W n{االثن
ونيك االلك/.

د0 عمر سعد�

الثامنة والنصف 
صباحا

(ساعة واحدة)

مجة r/ال r/مخت
( Atعم)
 A
Wwو الك/.

الثانية ظهرا
(ساعتان)

مخت/r االشارات
( Atعم)
 A
Wwو الك/.

الرابعة مساءا
(ساعتان)

الثالثاء
اساسيات االتصاالت

السيد احمدعبدالباري
الثانية ظهرا
(ساعتان)

التحليالت الهندسية
السيد محمد مناف

الخامسة مساءا
(ساعتان)

االربعاء
اساسيات االتصاالت

السيد احمدعبدالباري

 الثامنة والنصف 
صباحا

(ساعة واحدة)

ونيك  مخت/r االلك/.
( Atعم) والتصاميم

 A
Wwو الك/.

الثانية ظهرا
(ثالث ساعات)

الخميس
ونيك االلك/.

د0 عمر سعد�
الثانية ظهرا
(ساعتان)

المجاالت
السيد محمد نبيل

الرابعة ع�ا
(ساعتان)

ونيات/قسم 6ندسة االتصاالت جامعة نينوى/كلية 6ندسة االلك/.
A لقسم 6ندسة االتصاالت

Wwو منصة التعليم االلك/.
 العام الدراAS (2020-2021) / الفصل االول

اليوم
A  / الدراسة المسائية

Wwالصف الثا



Uة االو WXالمحا
ة  WXوقت المحا

ومدتها
ة الثانية WXالمحا

ة  WXوقت المحا
ومدتها

ة الثالثة WXالمحا
ة  WXوقت المحا

ومدتها
ة الرابعة WXالمحا

ة  WXوقت المحا
ومدتها

السبت
السيطرة

د. حنان حسام
الواحدة ظهرا

(ساعة واحدة)
معالجة االشارة الرقمية 

السيدة شذى محمد
الثانية ظهرا

(ثالث ساعات)

االحد

 W n{االثن
المعالجات الدقيقة
السيد عبدالعزيز

ة والنصف  hالعا�
صباحا 

(ثالث ساعات)

الموجات الدقيقة
د. يونس محمود

الثانية ظهرا
(ساعتان)

السيطرة
د. حنان حسام

الرابعة ع�ا
(ساعتان)

الثالثاء
االتصاالت الرقمية
د. محمود احمد

الثامنة والنصف 
صباحا

(ساعتان)

ونيات االتصاالت الك/.
السيد سليمان

ة والنصف  hالعا�
صباحا

(ساعتان)

االربعاء
ونيات االتصاالت الك/.

السيد سليمان

الثامنة والنصف 
صباحا

(ساعة واحدة)

مخت/r معالجة
( Atعم) االشارة 

 A
Wwو الك/.

الثانية ظهرا
(ساعتان ونصف)

مخت/r االتصاالت
( Atعم)
 A
Wwو الك/.

الرابعة والنصف 
ع�ا

(ساعتان ونصف)

الخميس
االتصاالت الرقمية
د. محمود احمد
+ السيدة �ى

التاسعة والنصف 
صباحا

(ساعتان)

الموجات الدقيقة
د. يونس محمود

 hiالثانية ع
والنصف ظهرا
(ساعة واحدة)

القياسات
السيد زيد اياد

الثانية بعد الظهر
(ثالث ساعات)

ونيات/قسم 6ندسة االتصاالت جامعة نينوى/كلية 6ندسة االلك/.
A لقسم 6ندسة االتصاالت

Wwو منصة التعليم االلك/.
 العام الدراAS (2020-2021) / الفصل االول

اليوم
الصف الثالث  / الدراسة المسائية

ات WXالتوجد محا



Uة االو WXالمحا
ة  WXوقت المحا

ومدتها
ة الثانية WXالمحا

ة  WXوقت المحا
ومدتها

ة الثالثة WXالمحا
ة  WXوقت المحا

ومدتها
ة الرابعة WXالمحا

ة  WXوقت المحا
ومدتها

السبت
شبكات الحاسوب

د. ضياء محمد
ة صباحا hالعا�
(ساعة واحدة )

االتصاالت االمنة
السيد كرم مظفر

الثانية عhi ظهرا
(ساعتان)

االحد
الهوائيات واالنتشار

د. خليل حسن

الثامنة والنصف 
صباحا

(ساعتان)

انظمة االتصاالت
د. محمود احمد
+ السيدة �ى

ة والنصف  hالعا�
صباحا

(ثالث ساعات)

االقمار االصطناعية
د. صفوان حفيظ

الواحدة والنصف 
ظهرا

(ساعة واحدة)

 W n{االثن
االتصاالت الضوئية

د. حنان حسام

التاسعة والنصف 
صباحا

(ثالث ساعات)

الثالثاء
مخت/r االتصاالت

( Atعم)
 A
Wwو الك/.

ة والنصف  hالعا�
صباحا

(ثالث ساعات)

االربعاء
شبكات الحاسوب

د. ضياء محمد

الثامنة والنصف 
صباحا

(ساعتان)

الهوائيات واالنتشار
السيد ق�A 6ادي

ة والنصف  hالعا�
صباحا

(ساعتان)

االقمار االصطناعية
د. صفوان حفيظ

الواحدة والنصف 
ظهرا

(ساعتان)

الخميس
مخت/r معالجة 
( Atعم) االشارة

 A
Wwو الك/.

الثامنة والنصف 
صباحا

(ثالث ساعات)

اليوم
الصف الرابع / الدراسة المسائية

ونيات/قسم 6ندسة االتصاالت جامعة نينوى/كلية 6ندسة االلك/.
A لقسم 6ندسة االتصاالت

Wwو منصة التعليم االلك/.
 العام الدراAS (2020-2021) / الفصل االول


