
  جدول المحاضرات االسبوعي لقسم هندسة تقنيات الحاسوب

 

 المرحلة االولى 

 الرابط المادة المرحلة الوقت اليوم

 السبت

 10:30الى   8:30

 االولى

 اسس هندسة كرباء 
-https://meet.google.com/vya

nax?authuser=0&hs=179-xxfc   

 االلكترونيك الرقمي 12:30الى  10:30
-https://meet.google.com/krr

zfi?authuser=0-vrog   

 رياضيات 2:30: الى 12:30
-https://meet.google.com/emt

qrw?authuser=0-sbew   

 االحد

 10:30الى   8:30

 االولى

 1برمجة
-https://meet.google.com/tdv

ayu?authuser=0-hwpc   

 حقوق االنسان 12:30الى  10:30
-https://meet.google.com/rfz

kwn?authuser=0-bmha   

 تركيب حاسوب 2:30: الى 12:30
-https://meet.google.com/fxh

fej?authuser=0-irhh   

 الثالثاء

 9:30الى  8:30

 عملي المرحلة االولى

  اسس هندسة كرباء 

  االلكترونيك الرقمي 11:00الى 10:00

  1برمجة 12:15الى  11:15

  معمل و ورش  1:00الى  12:20

  تركيب حاسوب 1:40الى  1:05

  رسم هندسي بالحاسوب 2:30الى  1:45
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 المرحلة الثالثة 

 وكود المادة االلكتروني اسم التدريسي  اسم المادة ورابط الكوكول ميت  المرحلة  الوقت  اليوم 

  10:30الى   8:30 السبت 

 الثالثة 

 

 اسس الشبكات الحاسوب 

dbo?authuser=0-gsmt-https://meet.google.com/dbs 

 م.م اثير احمد كاظم 

ghlh2kl 
 اسس هندسة السيطرة  12:30الى  10:30

kzk?authuser=0-dqgd-https://meet.google.com/ueq 

 م.د خالد جمال جداع 

c5t7rc4 

 منظومات الزمن الحقيقي  2:30: الى 12

hdc?authuser=0-wcyi-https://meet.google.com/odb 

 م.د خالد جمال جداع 

navmaft 

    
   

   

  10:30الى   8:30 االحد 

 الثالثة 

 

 محاكيات شبكات 

jmj?authuser=0-zpxa-https://meet.google.com/urb 

 م.م اثير احمد كاظم 

yu2sq6k 
 االتصاالت الرقمية 12:30الى  10:30

miu?authuser=0-vrpt-https://meet.google.com/cst 

 أ.م. د  حسام عبد علي 

i5kvihj 
   2:30: الى 12:30

    

   
   

 عملي  9:30الى  8:30 االثنين 

 الرحلة

 الثالثة 

 المهندسة هند عامر والمبرمجة اسراء رحمن  عملي في المختبرات  \\ \ منظومات الزمن الحقيقي     

 المهندسة شهد رشيد  و الهندسة هند عامر  عملي في المختبرات  \\ \تحليالت هندسية                  11:00الى 10:00
 رشيد  والمبرمجة اسراء رحمن المهندسة شهد  عملي في المختبرات  \\ \مسيطرات رقمية                   12:15الى  11:15

 المهندسة هند عامر والمبرمجة اسراء رحمن  عملي في المختبرات   \\\ اسس الشبكات الحاسوب              1:00الى  12:20
 المهندسة شهد رشيد  و الهندسة هند عامر  عملي في المختبرات  \\ \اسس هندسة السيطرة                  1:40الى  1:05

 المهندسة شهد رشيد  والمبرمجة اسراء رحمن  عملي في المختبرات   \\ \معالجة االشارة الرقمية            2:30الى  1:45

  10:30الى   8:30 االربعاء 

 الثالثة 

 

 معالجة االشارة الرقمية 

rkx?authuser=0-kgra-https://meet.google.com/cqd 

 م.م وسام عز الدين 

tqe3puf 
 تحليالت هندسية  12:30الى  10:30

mps?authuser=0-cxtv-https://meet.google.com/ngv 

 م.م عثمان وليد خالد 

dms3lnj 
 مسيطرات رقمية  2:30: الى 12:30

doh?authuser=0-mhkn-https://meet.google.com/xdd 

 م.م وسام عز الدين 

5elbltf 

 الثالثة  9:30الى  8:30 الخميس 

 

 رحمن المهندسة شهد رشيد  والمبرمجة اسراء  عملي في المختبرات  \ \\ محاكيات شبكات            
 المهندسة هند عامر والمبرمجة اسراء رحمن  عملي في المختبرات  \\ \االتصاالت الرقمية            11:00الى 10:00
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 الرابعة المرحلة 

 وكود الصف االلكتروني  اسم التدريسي  اسم المادة ورابط الكوكل ميت  المرحلة  الوقت  اليوم 

 ادارة مشاريع   الرابعة    10:30الى   8:30 السبت 
egi?authuser=0-wsjj-https://meet.google.com/zov                         

 أ.م. د  حسام عبد علي  

m6yfe7x 
 بروتوكوالت شبكات الحاسوب    12:30الى  10:30

ggc?authuser=0-eaun-https://meet.google.com/jwz          
 م.م اثير احمد كاظم  

w4s6n5i 

 انظمة االتصاالت المتنقلة    2:30: الى 12:30
hiq?authuser=0-ywoq-https://meet.google.com/vuw            

 م.م عثمان وليد خالد  
lttwdpl 

 نظرية المعلومات           الرابعة    10:30الى   8:30 االحد 
rxv?authuser=0-ypwz-https://meet.google.com/qzx     

 أ.م. د  حسام عبد علي  
t55kuda 

  تقنيات شبكات الحاسوب    12:30الى  10:30
ieh?authuser=0-ndjb-https://meet.google.com/vkm     

 م.د خالد جمال جداع  
blog3h2 

   

عملي   9:30الى  8:30 الثالثاء 
 المرحلة  

 الرابعة 

 المهندسة هند عامر والمبرمجة اسراء رحمن   عملي في المختبرات    \ \\ تقنيات شبكات الحاسوب               

 المهندسة شهد رشيد  و الهندسة هند عامر   عملي في المختبرات    \ \\ امنية الحاسوب                          11:00الى 10:00

 المهندسة شهد رشيد  والمبرمجة اسراء رحمن  عملي في المختبرات    \ \\ حوسبة الوسائط المتعددة                 12:15الى  11:15

 المهندسة هند عامر والمبرمجة اسراء رحمن  عملي في المختبرات    \ \\ ادارة مشاريع                            1:00الى  12:20
 المهندسة شهد رشيد  و الهندسة هند عامر  عملي في المختبرات    \ \\ بروتوكوالت شبكات الحاسوب              1:40الى  1:05
 المهندسة شهد رشيد  والمبرمجة اسراء رحمن  عملي في المختبرات    \ \\ انظمة االتصاالت المتنقلة                     2:30الى  1:45

 حوسبة الوسائط المتعددة   الرابعة    10:30الى   8:30 االربعاء 
sin?authuser=0-bmrw-https://meet.google.com/zzs          

 م.د خالد جمال جداع  
dkte43n 

 امنية الحاسوب      12:30الى  10:30
kex?authuser=0-sqpk-https://meet.google.com/xma               

 م.م وسام عز الدين  

kcg2i26 
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