وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة الفرات االوسط التقنٌة
الكلٌة التقنٌة الهندسٌة  /النجف
قسم هندسة تقنٌات االتصاالت
جدول الدروس االلكترونٌة

االسبوع االول
اولى  /مسائً

اولى  /صباحً
ت

الٌوم

اسم المادة

اسم مدرس المادة

رمز الدخول

اسم المادة

اسم مدرس المادة

رمز الدخول

1
2
3
4
5
6

االحد
االثنٌن
الثالثاء
االربعاء
االربعاء
الخمٌس

حاسبة  /نظري
فٌزٌاء  /مناقشة
رٌاضٌات  /نظري
حقوق  /نظري
لغة انكلٌزٌة  /مناقشة
رسم هندسً  /نظري

زٌد هادي
د .احمد محمد
م.م .اغصان محمد
م.م .حٌدر عبد الجلٌل
احمد جمال
زهراء ضرغام

4p322u7
hqw7s6e
5qfddv6
inxt4up
5synfrc
fjakj4d

حاسبة  /نظري
فٌزٌاء  /مناقشة
رٌاضٌات  /نظري
حقوق  /نظري
انكلٌزٌة  /مناقشة
رسم هندسً  /نظري

د .احمد طه
د .ناصر حسٌن
د .مهدي هاتف
م.م .حٌدر عبد الجلٌل
د .محمد ناجح
د .احمد حمودي

3gqfvlk
hqw7s6e
vw4mu2m
inxt4up
5synfrc
5cm7oek

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الٌوم
االحد
االحد
االثنٌن
االثنٌن
الثالثاء
الثالثاء
االربعاء
االربعاء
الخمٌس

اسم مدرس المادة
د .ناصر حسٌن
د .علٌاء عبد الحسٌن
أ.م .علً محمد
م.م .مصطفى طاهر
م.م .رؤى شالل
م .احمد حسن
د .نصر نوماس
د .علٌاء عبد الحسٌن
د .اسعد سموم

رمز الدخول
v7avvgo
4gti2yd
ocufa3e
pc6vqwz
i6jmdv7
efonq55
fqbszne
t7f32up
xvb54qy

اسم المادة
د .الكترونٌة  /مناقشة
حاسبة  /نظري
نظرٌة  /مناقشة
م .كهربائٌة /نظري
ت .رقمٌة  /نظري
نظم اتصاالت /مناقشة
مجاالت  /نظري
انكلٌزي  /مناقشة
رٌاضٌات  /مناقشة

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الٌوم
االحد
االحد
االثنٌن
االثنٌن
الثالثاء
الثالثاء
االربعاء
االربعاء
الخمٌس

اسم مدرس المادة
م.م .قصً جلٌل
د .عقٌل سالم
د .احمد محمد
احمد جمال
د .غفران مهدي
م.م .احسان عبد الكرٌم
د .بشار جبار
ٌاسر محمد
د .سالم محسن

رمز الدخول
yda7sad
sqgfyj6
47meeog
tvkmtjt
gol4qjv
uzijmbq
fsqmkia
ylbqcpo
x3fqoxv

اسم المادة
معالجة أ.ر /نظري.
تصمٌم د.أ /.مناقشة
تحلٌالت ه / .مناقشة
انكلٌزي  /نظري
هوائٌات  /نظري
حاسبة  /مناقشة
نظم اتصاالت  /مناقشة
صٌانة /1نظري
معالج دقٌق  /مناقشة

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الٌوم
االحد
االحد
االثنٌن
االثنٌن
الثالثاء
الثالثاء
االربعاء
االربعاء
الخمٌس

ثانٌة  /صباحً
اسم المادة
د .الكترونٌة  /مناقشة
حاسبة  /نظري
نظرٌة  /مناقشة
م .كهربائٌة /نظري
ت .رقمٌة  /نظري
نظم اتصاالت /مناقشة
مجاالت  /نظري
انكلٌزي  /مناقشة
رٌاضٌات  /مناقشة

ثانٌة  /مسائً

ثالثة  /صباحً
اسم المادة
معالجة أ.ر /نظري.
تصمٌم د.أ /.مناقشة
تحلٌالت ه / .مناقشة
انكلٌزي  /نظري
هوائٌات  /نظري
حاسبة  /مناقشة
نظم اتصاالت  /مناقشة
صٌانة /1نظري
معالج دقٌق  /مناقشة

اسم مدرس المادة
د .ناصر حسٌن
عصام حٌدر
علً ماجد
م.م .مصطفى طاهر
أ.م .علً محمد
م .احمد حسن
د .نصر نوماس
د .محمد ناجح
د .اسعد سموم

رمز الدخول
v7avvgo
4gti2yd
z2uvjwa
pc6vqwz
6eqsrln
efonq55
fqbszne
t7f32up
xvb54qy

اسم مدرس المادة
م.م .قصً جلٌل
د .عقٌل سالم
د .علً شاكر
احمد جمال
د .غفران مهدي
عصام حٌدر
د .بشار جبار
د .فارس محمد
د .سالم محسن

رمز الدخول
yda7sad
sqgfyj6
vyjnewu
tvkmtjt
gol4qjv
4y2qtot
fsqmkia
gn6xy4z
x3fqoxv

ثالثة  /مسائً

رابعة  /مسائً

رابعة  /صباحً
اسم المادة
انظمة م / .نظري
ادارة  /مناقشة
شبكات  /مناقشة

اسم مدرس المادة
د .نصر نوماس
زهراء ضرغام
م.م .لٌث وجٌه

رمز الدخول
6n65xvf
qfq5gfy
w3dbkq3

اسم المادة
انظمة م / .نظري
ادارة  /مناقشة
شبكات  /مناقشة

اسم مدرس المادة
د .نصر نوماس
د .محمد ناجح
م.م .لٌث وجٌه

رمز الدخول
6n65xvf
qfq5gfy
w3dbkq3

سٌطرة  /نظري
حاسبة  /مناقشة
نظم اتصاالت /مناقشة
صٌانة اتصاالت /نظري
امن اتصاالت  /نظري

د .احمد طه
م.م .سمٌر حمٌد
د .فارس محمد
اسراء كاظم
م .ضرغام عبدالرضا

oz27i5c
obaar44
q6fyqcd
vhq6s6
4si4xt7

سٌطرة  /نظري
حاسبة  /مناقشة
نظم اتصاالت /مناقشة
صٌانة اتصاالت /نظري
امن اتصاالت  /نظري

د .احمد طه
م.م .حٌدر صادق
د .فارس محمد
أ.م .علً محمد
علً ماجد

oz27i5c
obaar44
q6fyqcd
e2rvwaj
kdy4ijn

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة الفرات االوسط التقنٌة
الكلٌة التقنٌة الهندسٌة  /النجف
قسم هندسة تقنٌات االتصاالت
جدول الدروس االلكترونٌة

االسبوع التالً
اولى  /مسائً

اولى  /صباحً
ت

الٌوم

اسم المادة

اسم مدرس المادة

رمز الدخول

اسم المادة

اسم مدرس المادة

رمز الدخول

1
2
3
4
5
6

االحد
االثنٌن
الثالثاء
االربعاء
االربعاء
الخمٌس

حاسبة  /مناقشة
فٌزٌاء  /نظري
رٌاضٌات  /مناقشة
حقوق  /مناقشة
لغة انكلٌزٌة  /نظري
رسم هندسً  /مناقشة

زٌد هادي
د .احمد محمد
م.م .اغصان محمد
م.م .حٌدر عبد الجلٌل
احمد جمال
زهراء ضرغام

4p322u7
hqw7s6e
5qfddv6
inxt4up
5synfrc
fjakj4d

حاسبة  /مناقشة
فٌزٌاء  /نظري
رٌاضٌات  /مناقشة
حقوق  /مناقشة

د .احمد طه
د .ناصر حسٌن
د .مهدي هاتف
م.م .حٌدر عبد الجلٌل
د .محمد ناجح
د .احمد حمودي

3gqfvlk
hqw7s6e
vw4mu2m
inxt4up
5synfrc
5cm7oek

لغة انكلٌزٌة  /نظري
رسم هندسً  /مناقشة

ثانٌة  /صباحً
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الٌوم
االحد
االحد
االثنٌن
االثنٌن
الثالثاء
الثالثاء
االربعاء
االربعاء
الخمٌس

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الٌوم
االحد
االحد
االثنٌن
االثنٌن
الثالثاء
الثالثاء
االربعاء
االربعاء
الخمٌس

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الٌوم
االحد
االحد
االثنٌن
االثنٌن
الثالثاء
الثالثاء
االربعاء
االربعاء
الخمٌس

اسم المادة
د .الكترونٌة  /نظري
حاسبة  /مناقشة
ت .رقمٌة  /مناقشة
نظم اتصاالت /نظري
نظرٌة  /نظري
م .كهربائٌة /مناقشة
مجاالت  /مناقشة
انكلٌزي  /نظري
رٌاضٌات  /نظري

اسم مدرس المادة
د .ناصر حسٌن
د .علٌاء عبد الحسٌن
م.م .رؤى شالل
م .احمد حسن
أ.م .علً محمد
م.م .مصطفى طاهر
د .نصر نوماس
د .علٌاء عبد الحسٌن
د .اسعد سموم

ثانٌة  /مسائً
رمز الدخول
v7avvgo
4gti2yd
i6jmdv7
efonq55
ocufa3e
pc6vqwz
fqbszne
t7f32up
xvb54qy

اسم المادة
د .الكترونٌة  /نظري
حاسبة  /مناقشة
ت .رقمٌة  /مناقشة
نظم اتصاالت /نظري
نظرٌة  /نظري
م .كهربائٌة /مناقشة
مجاالت  /مناقشة
انكلٌزي  /نظري
رٌاضٌات  /مناقشة

ثالثة  /صباحً
اسم المادة
معالجة أ.ر /مناقشة.
تصمٌم د.أ /.نظري
تحلٌالت ه / .نظري
انكلٌزي  /مناقشة
هوائٌات  /مناقشة
حاسبة  /نظري
نظم اتصاالت  /نظري
صٌانة  /1مناقشة
معالج دقٌق  /نظري

اسم مدرس المادة
م.م .قصً جلٌل
د .عقٌل سالم
د .احمد محمد
احمد جمال
د .غفران مهدي
م.م .احسان عبد الكرٌم
د .بشار جبار
ٌاسر محمد
د .سالم محسن

اسم مدرس المادة
د .ناصر حسٌن
عصام حٌدر
أ.م .علً محمد
م .احمد حسن
علً ماجد
م.م .مصطفى طاهر
د .نصر نوماس
د .محمد ناجح
د .اسعد سموم

رمز الدخول
v7avvgo
4gti2yd
6eqsrln
efonq55
z2uvjwa
pc6vqwz
fqbszne
t7f32up
xvb54qy

ثالثة  /مسائً
رمز الدخول
yda7sad
sqgfyj6
47meeog
tvkmtjt
gol4qjv
uzijmbq
fsqmkia
ylbqcpo
x3fqoxv

اسم المادة
معالجة أ.ر /مناقشة.
تصمٌم د.أ /.نظري
تحلٌالت ه / .نظري
انكلٌزي  /مناقشة
هوائٌات  /مناقشة
حاسبة  /نظري
نظم اتصاالت  /نظري
صٌانة  /1مناقشة
معالج دقٌق  /نظري

رابعة  /صباحً

اسم مدرس المادة
م.م .قصً جلٌل
د .عقٌل سالم
د .علً شاكر
احمد جمال
د .غفران مهدي
عصام حٌدر
د .بشار جبار
د .فارس محمد
د .سالم محسن

رمز الدخول
yda7sad
sqgfyj6
vyjnewu
tvkmtjt
gol4qjv
4y2qtot
fsqmkia
gn6xy4z
x3fqoxv

رابعة  /مسائً

اسم المادة
انظمة م / .مناقشة
ادارة  /نظري
شبكات  /نظري

اسم مدرس المادة
د .نصر نوماس
زهراء ضرغام
م.م .لٌث وجٌه

رمز الدخول
6n65xvf
qfq5gfy
w3dbkq3

اسم المادة
انظمة م / .مناقشة
ادارة  /نظري
شبكات  /نظري

اسم مدرس المادة
د .نصر نوماس
د .محمد ناجح
م.م .لٌث وجٌه

رمز الدخول
6n65xvf
qfq5gfy
w3dbkq3

سٌطرة  /مناقشة
حاسبة  /نظري
نظم اتصاالت /نظري
صٌانة اتصاالت /مناقشة
امن اتصاالت /مناقشة

د .احمد طه
م.م .سمٌر حمٌد
د .فارس محمد
اسراء كاظم
م .ضرغام عبدالرضا

oz27i5c
obaar44
q6fyqcd
vhq6s6
4si4xt7

سٌطرة  /مناقشة
حاسبة  /نظري
نظم اتصاالت /نظري
صٌانة اتصاالت /مناقشة
امن اتصاالت /مناقشة

د .احمد طه
م.م .حٌدر صادق
د .فارس محمد
أ.م .علً محمد
علً ماجد

oz27i5c
obaar44
q6fyqcd
e2rvwaj
kdy4ijn

