
سیطرة حاسبات 8:30 االحد
حاسبات متقدمة سیطرة عملیات 9:30

10:30
11:30

سیطرة متقدمة معماریة 12:30
1:30
8:30 االثنین
9:30
10:30
11:30

CAD / CAM الكترونیك 12:30
1:30

تصمیم میكانیك سیطرة حاسبات ھندسة مواد الكترونك 8:30 الثالثاء
سیطرة حاسبات نظریة مكائن 9:30

سیطرة ریاضیات 10:30
ریاضیات 11:30

12:30
1:30

ھیكلة بیانات 8:30 االربعاء
مایكرو 9:30

10:30
11:30

مایكرو سیطرة ریاضیات 12:30
1:30
8:30 الخمیس
9:30
10:30
11:30

الكترونیك مایكرو 12:30
1:30

م. اتصاالت

مشـــــــاریع

یمامة مایكرو م. اتصاالت عبیر تعریف نظم

د. احمد صباح الكترونیك یمامة مایكرو م.  اتصاالت

د. واثق تصمیم میكانیك
م. تصامیم

د. سفانة سیطرة عملیات

د. صبا حاسبات متقدمة
د. محمد جاسم سیطرة یمامة مایكرو

د. محمد جاسم سیطرة

م. تصامیم م .تصامیم
د. فرھاد ھندسة مواد د. محمد جاسم سیطرة

اشواق ھیكلة بیانات
د.احمد مظھرمعماریة

د.شبليریاضیات

د.ابتسامشبكات

م. سیطرة ومكونات م. مایكرو وتقنیة لیلى اتصاالت

م. شبكات د. محمد جاسم سیطرة
د. فراس اتمتة د.عارف حرارة

د.احمد صباح الكترونیك م. مایكرو ومكونات

د. زید CAD / CAM د. حازم سیطرة حاسبات د. محمد یوسف سیطرة متقدمة م. مایكرو ومكونات لیلى اتصاالت د. ازاد الكترونك

م. برمجة ومكونات م. الكترونیك وسیطرة

د. حازم سیطرة حاسبات د.محمد یوسف انظمة ذكیة د. امجد سیطرة متقدمة لیلى اتصاالت

قاعة 11 قاعة 10

ریاضیات

د.لیث interface د. حازم سیطرة حاسبات د. شبلي ریاضیات د. حامد اتصال بیانات د.فراس اتمتةم. الكترونیك وسیطرة

د.محمد یوسفانظمة ذكیة

قسم ھندسة السیطرة والنظم / الجامعة التكنولوجیة
جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي 2014-2013

المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة
ھندسة المیكاترونكس ھندسة الحاسبات ھندسة السیطرة ھندسة المیكاترونكس ھندسة الحاسبات

د.لیث interface د. ماجد نظریة مكائن م. الكترونیك وسیطرة د . شبلي 

ھندسة السیطرة
قاعة 3 قاعة 2 قاعة 1 قاعة 12



8:30 االحد
الكترونك 9:30

الكترونبك 10:30
ریاضیات 11:30

د. احمد خلف ریاضیات 12:30
1:30
8:30 االثنین
9:30

ریاضیات الكترونك تقنیة 10:30
میكانیك 11:30

12:30
1:30
8:30 الثالثاء
9:30
10:30
11:30
12:30
1:30

تقنیة سیطرة 8:30 االربعاء
سیطرة تقنیة 9:30

تقنیة 10:30
سیطرة 11:30

12:30
1:30

حقوق 8:30 الخمیس
9:30

حقوق میكانیك 10:30
حقوق میكانیك 11:30

12:30
1:30

میناریاضیات

د. احمدبرمجة

مازنكھربائیة

ناھدةتقنیة

زینةریاضیات

سنانمیكانیك

زینةریاضیات

رسم ھندسي

رسم ھندسي

زینةریاضیات

د. عمركھربائیة

زینةریاضیات

م. كھربائیة وبرمجة زینةریاضیات

د. احمدبرمجة

م. كھربائیة وتقنیة

Eسمیة

میناریاضیاتد.عمركھربائیة

د. واثقسمیةEد. عمركھربائیة

د. عمركھربائیة

شیماءفیزیاء

میكانیك

تقنیة شیماءفیزیاء

م. كھربائیة وبرمجة

ناھدةتقنیة

م. كھربائیة وبرمجة

د. احمدبرمجة

م. كھربائیة وتقنیة

رسم ھندسي

سمیةد. احمدبرمجةد. عمركھربائیة

Eسمیة

شیماءفیزیاء

د.عمركھربائیة

سنانمیكانیك

E

ناھدة

د. مازنكھربائیة

قســـــم ھندســــة الســــــیطرة والنظم / الجامعة التكنولوجیة

المرحلة االولى
نظم طبیة

تقنیة

سیطرة
المرحلة الثانیة

میكاترونكسمیكاترونكسحاسباتسیطرة حاسبات

ـــــــــــل مــــــــعــــــــــامٍ

عبد المحسنتقنیة

م. برمجة وتقنیة

م. سیطرة والكترونك

مكائن

ریاضیات

الكترونك

سیطرة

جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي 2014-2013

د.عبدالناصركیمیاءم.كھربائیة وبرمجةزینةریاضیاتسنانمیكانیك

ناھدةتقنیة

م.كھربائیة وتقنیة

قاعة 8 قاعة 7قاعة 6

رسم ھندسي

م.كھربائیة وتقنیة

د. فرزدق سیطرة

عبد المحسن

بیداء

د. احمد خلف

عمار

د. فرزدق

سیروان

مازن

عبد المحسن

بیداء

د. فرزدق

عمار

مازن

تقنیة

د.احمد خلفریاضیات

برمجة

بیداء

مازن

عمار

مكائن

مكونات

الكترونك

م. سیطرة والكترونك

م. برمجة وتقنیة

م. سیطرة والكترونك

م. برمجة وتقنیة

سیروان

مكونات

برمجة

برمجة

مكونات

مكائن

سیطرة

الكترونك

د.احمد خلفریاضیات
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