
IEالرابع  SWالرابع  المرحلة الرابعة (سنوي)

 304 د.محمد نجم أنظمة متكيفة 316 د.شيماء حميد أمنية الحاسبات
8.30-9.30

الحد
9.30-10.30

304
د.شيماء حميد أمنية المعلومات 316 د.محمد نجم أنظمة متكيفة

10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-1.30
1.30-2.30

416 د. رياض جبار اتصالت رقمية 304 م.م زينة جعفر  برمجة انترنت
8.30-9.30

النثنين
9.30-10.30

304 م.م. سرمد فؤاد إدارة أنظمة المعلومات 416 د . باسم عبد الباقي  أنظمة مضمنة
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-1.30
1.30-2.30

306 م.م زينة جعفر تكنولوجيا معلومات متقدمة 416 د. حسن جليل معالجة صورية
8.30-9.30

الثلنثاء

9.30-10.30

306 د. حسن جليل معالجة صورية 416 د. منى محمد
جياتمهندسة برا

متقدمة
10.30-11.30
11.30-12.30

 ســـــــــاعات مخصصة لمشاريع التخرج ســـــــاعات مخصصة لمشاريع التخرج
12.30-1.30
1.30-2.30

البرمجة المرئيةمختبر  وسيم ناهيم.م  G1م/ برمجة انترنيت    316 د. سامان حميد أنظمة موزعة
8.30-9.30

الربعاء
9.30-10.30

316 د. سامان حميد أنظمة موزعة
10.30-11.30

11.30-12.30
12.30-1.30
1.30-2.30

البرمجة المرئيةمختبر  وسيم ناهيم.م  G2م/ برمجة انترنيت    مختبر الشبكات م.م سما سلم  م/ شبكات الحاسوب  
8.30-9.30

الخميس
9.30-10.30

مختبر الشبكات م.م سما سلم   م/ شبكات الحاسوب   البرمجة المرئيةمختبر  وسيم ناهيم.م  G1م/ برمجة انترنيت    
10.30-11.30

11.30-12.30

البرمجة المرئيةمختبر  وسيم ناهيم.م  G2م/ برمجة انترنيت    
12.30-1.30
1.30-2.30



IEالثالث  NWالثالث  المرحلة الثالثة(نظام فصلي )

406 م. عمار عبد المير شبكات الحاسوب 306 اتصالت البيانات م .م ضاري علي
8.30-9.30

الحد
9.30-10.30

406
اتصالت البيانات م .م ضاري علي 306 د. حسن أوحيد   شبكات حاسوب متقدمة

10.30-11.30
11.30-12.30

م.م سما سلم  مختبر هياكل البيانات G1م/ قواعد البيانات /
12.30-1.30
1.30-2.30

مختبر الدراسات العليا م.م. ضاري علي  G1م / معالجات / مختبر هياكل البيانات
م.م. سما سلم +م .م عمر نوفل

G1م/ قواعد البيانات / 
8.30-9.30

النثنين
9.30-10.30

مختبر الدراسات العليا م.م. ضاري علي    G2معالجات /م/  مختبر هياكل البيانات م.م. سما سلم +م.م عمر نوفل G2م/ قواعد البيانات /
10.30-11.30

11.30-12.30

م.م سما سلم +م .م زينة  مختبر هياكل البيانات G2م/ قواعد البيانات / م.م. ضاري علي   مختبر الدراسات العليا G1/م / معالجات 
12.30-1.30
1.30-2.30

316 304 معالجات د. باسم عبد الباقي  أنظمة وأشارات د. مؤيد صادق
8.30-9.30

الثلنثاء

9.30-10.30

316 304 أنظمة وأشارات د. مؤيد صادق  معالجات د.باسم عبد الباقي
10.30-11.30

11.30-12.30

مختبر الدراسات العليا م.م. ضاري +م.م سلمى   G2/م / معالجات
12.30-1.30
1.30-2.30

304 د . رياض جبار رياضيات متقدمة  مختبر الشبكات م . عمار عبد المير   م/ شبكات
8.30-9.30

الربعاء
9.30-10.30

مختبر الشبكات م . عمار عبد المير  304 م/ شبكات د . رياض جبار رياضيات متقدمة 
10.30-11.30

11.30-12.30
12.30-1.30
1.30-2.30

316 الرسم بالحاسوب م.م مريم عبد المنعم  البرمجة بلغة جافا م. م زينب سعيد مختبر هياكل بيانات
8.30-9.30

الخميس

9.30-10.30

316 م.م سرمد فؤاد
تكنولوجيا المعلومات 304 الرسم بالحاسوب م.م مريم عبد المنعم 10.30-11.30

11.30-12.30
12.30-1.30
1.30-2.30



IE الثاني  NWالثاني  المرحلة الثانية (النظام الفصلي)

404 د. رياض جبار نظرية المعلومات 
8.30-9.30

10.30-9.30الحد

404
أنظمة تشغيل   د.منى محمد 416 مبادئ شبكات الحاسوب  م عمار عبد المير

10.30-11.30
11.30-12.30

416 مبادئ أنظمة التشغيل  د. منى محمد
12.30-1.30
1.30-2.30

316 رياضيات  م. أزهار مالك 306 سهاد قاسم     م.م  الكترونيك رقمي 
8.30-9.30

النثنين
9.30-10.30

316 سهاد قاسم    م.م  الكترونيك رقمي  306 رياضيات  م. أزهار مالك
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-1.30
1.30-2.30

مختبر اللكترونيك + م.م محمد عارف
G2م/ إلكترونيك رقمي  م .م رسول

مختبر هياكل البيانات م.م. مريم +م.م سلمى   G2م/ هياكل البيانات     8.30-9.30

الثلنثاء

مختبر أنظمة التشغيل G1  م / أنظمة التشغيل  م.م. أمثال خليل 9.30-10.30

مختبر اللكترونيك
+ م.م محمد عارف

G1م/ إلكترونيك رقمي  م .م رسول  مختبر هياكل البيانات م.م. مريم + م.م سلمى    G1م/ هياكل البيانات    
10.30-11.30
11.30-12.30

مختبر هياكل البيانات م.م. مريم عبد المنعم   G2 م/ هياكل البيانات  مختبر اللكترونيك G2م/ إلكترونيك رقمي   م.م رسول
12.30-1.30
1.30-2.30

306 د.حسن أوحيد Iمعمارية الحاسبة  404 م.م عمر نوفل برمجة شيئية 
8.30-9.30

الربعاء
9.30-10.30

306 عمر نوفلم.م  برمجة شيئية 404 د.حسن أوحيد Iمعمارية الحاسبة 
10.30-11.30
11.30-12.30

مختبر أنظمة التشغيل م.م. أمثال  G2م/ أنظمة التشغيل  
مختبر اللكترونيك G1م/ إلكترونيك رقمي   م.م رسول

12.30-1.30
مختبر هياكل البيانات م.م. مريم عبد المنعم  G1مختبر هياكل البيانات  1.30-2.30

406 اتصالت   م.م الزا عبد الجبار
مختبر أنظمة

التشغيل
NW2م/ أنظمة التشغيل    خليلم.م. أمثال 

8.30-9.30

10.30-9.30الخميس

مختبر أنظمة التشغيل IT1م/ أنظمة التشغيل  م.م. أمثال خليل  406 اتصالت  م.م الزا عبد الجبار
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-1.30
1.30-2.30



IEالول  NWالول   المرحلة الولى (النظام الفصلي)

م . م الزا عبد الجبار مختبر المنطق G1م/ منطق      
G2م / كهربائية   م .م أحمد موسى   مختبر شبكات رسم هندسي بالحاسوب

8.30-9.30

الحد

مختبر الكترونيك   م .م سهاد قاسم +
10.30-9.30 سعيد م.م زينب

10.30-11.30

م .م أحمد موسى   مختبر شبكات رسم هندسي بالحاسوب 

 G1       م/ منطق م . م الزاعبد الجبار مختبر المنطق
G2م / كهربائية  

11.30-12.30
+  م .م سهاد قاسم مختبر الكترونيك

1.30-12.30 م.م زينب سعيد

1.30-2.30

406 تحليل الدوائر الكهربائية م.م. محمد عارف 404 تصميم دوائر المنطقية د . محمد نجم
8.30-9.30

النثنين
9.30-10.30

406 تصميم دوائر المنطقية  د . محمد نجم 404 تحليل الدوائر الكهربائية م.م. محمد عارف
10.30-11.30
11.30-12.30

مركز اللغة النكليزية م.  ميادة رحيم IIانكليزية اللغة ال مركز اللغة النكليزية م.  ميادة رحيم IIانكليزية اللغة ال
12.30-1.30
1.30-2.30

406 أقدس صفاءم.   404 حقوق النسان  رياضيات م.  سرمد عبد الحسن
8.30-9.30

الثلنثاء

9.30-10.30

406
م. سرمد عبد الحسن C++ G1 م/ برمجة   م. م . سرمد فؤاد مختبر برمجة أساسية رياضيات

10.30-11.30
11.30-12.30

C++ G1 م/ برمجة    م. م عمر نوفل  مختبر برمجة أساسية 404 أقدس صفاءم.    حقوق النسان
12.30-1.30
1.30-2.30

ورشة الحاسوب م . سرمد عبد الحسن  G1ورشة 
مختبر اللكترونيك

 م.م. أحمد موسى+
م.م زينب سعيد  G1م/ كهربائية    8.30-9.30

الربعاء
مختبر المنطق G2م/ منطق       م.م. الزا+ م .أزهار 9.30-10.30

مختبر إلكترونيك م.م أحمد موسى +
م.م زينب سعيد 

G1م/ كهربائية  
416 تصميم خوارزميات وتقنيات م .م وسيم ناهي

البرمجة 
10.30-11.30

مختبر المنطق G2م/ منطق      م.م. الزا+م . أزهار 11.30-12.30

416 تصميم خوارزميات وتقنيات البرمجة م .م وسيم ناهي مختبر برمجة أساسية C++  G2م/ برمجة  م. م . سرمد فؤاد
12.30-1.30
1.30-2.30

404 م.م. محمد عارف   G1ورشة  م.  سرمد عبد الحسن ورشة الحاسوب تحليل الدوائر الكهربائية 
8.30-9.30

10.30-9.30 الخميس

C++  G2م/ برمجة   م. م . عمر نوفل مختبر برمجة أساسية 404 م.م. محمد عارف  تحليل الدوائر الكهربائية
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-1.30
1.30-2.30


