
8:30 - 9:30
9:30 - 10:30

10:30 - 11:30

11:30 - 12.30

12:30 - 1:30

1:30 - 2:30

8:30 - 9:30

9:30 - 10:30

10:30 - 11:30

11:30 - 12.30

12:30 - 1:30

1:30 - 2:30

8:30 - 9:30

9:30 - 10:30

10:30 - 11:30

11:30 - 12.30

12:30 - 1:30

1:30 - 2:30

8:30 - 9:30

9:30 - 10:30

10:30 - 11:30

11:30 - 12.30

12:30 - 1:30

1:30 - 2:30

8:30 - 9:30

9:30 - 10:30

10:30 - 11:30

11:30 - 12.30

`

`

12:30 - 1:30

1:30 - 2:30

الكتروني/لغة إنكليزية 

uoi7roe

حيدر صادق. م.م

C3

ltqyavw 
فارس محمد علي. د.أاتصاالت ضوئية

ixbsdx3حسام نعمان. د

رمز الصفالمدرس

مشروع التخرج

n7otalkمنتظر طالب. م.مالكتروني/صلبة 

kxtjy3eنهله علي. م.م

الوقت

هدى بالسم. م.م
C3

bycr6mj

رمز الصف

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية

 بصريات هندسية  

الكتروني/

G2

رمز الصف/ القاعة  رمز الصف

5m65nzy

المدرس

المدرسالمادة

حمودي احمد. دالكتروني/تحليالت 

رمز الصف

رمز الصف

lhcagre

C2

46z36q2

المادة

kjkhdyoمحمد اغصان. م.مالكتروني/معالج مايكروي 

حسن سيف. دالكتروني/اشباه موصالت  

إبراهيم رسول. م.م

C2

cqhchqw

cqhchqw

المادة

المادة

سيطرة

المدرس

lgldf23

المادة

الكتروني/ إنكليزية لغة

C3 

pj6c5jz
معالجة إشارة رقمية

ء
عا

رب
أل
ا

نصر نوماس. د1الكترونيك 
B5

4ct6hp5

المادة

المدرسالمادة

 كمي ميكانيك

الكتروني  /1رسم هندسي 

G1G2

الكتروني/مبادئ ليزر 

G1G3

zs7jgtb

المدرس المادة

k4ncwk2

حاسبات. م

الكتروني/ثرمو داينمك 

رمز الصف

h4o4qj5

س
مي

خ
ال

الكتروني/فيزياء ليزر 

الكتروني/الكترونيات القدرة  

ycr4m5iنهله علي. م.م

نصر نوماس. د
مجاالت 

كهرومغناطيسية 

الكتروني/تطبيقات حاسبة  

محمد جليل. م.م

الكتروني/اطياف ومواد 

مبادئ ليزر. محاسبة.  م

G1G2G3

3i4do6p

ن
ني

الث
ا

ء
ثا

ال
لث

ا

G3

ax4vdjkصادق حيدر. م.م
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المرحلة الرابعة   المرحلة االولى
G1

حد
أل
ا

تطبيقات الليزر. م

rqwutzt

الكترونيات بصرية وتضمين الضوء. م
zfdftju

zfbprrb

انتشار الموجات 

الكتروني/

أنظمة الليزر المتقدمة. م

vqjnh5eسالم عقيل.د

مشروع التخرج

فاضل احمد. م.م

الكتروني/تصميم ليزر 

الكترونيات بصرية 

وتضمين الضوء
mibptcfفارس محمد علي. د.أ

رمز الصف

الكتروني/تطبيقات الليزر 

fvz7ion

المدرسالمادةرمز الصف/ القاعة 

المدرسالمادة

رمز الصف

أنظمة الليزر المتقدمة. م

انظمة ليزر متقدمة 

الكتروني/

نوفل محمد. د

 ورشحاسبات. م

جامعية فيزياء. م ورش

محمد اغصان. م.مالكتروني /1حاسبات

الفيزياء واساسيات اشباه 

الكتروني/الموصالت 
حسن سيف. د

جامعية فيزياء. م

منتظر طالب. م.م

G1

جامعية فيزياء. م

الكتروني /(1)الرياضيات 

نجاح علي. د.م.أالكتروني/ميكانيك هندسي 

عدنان امجد. م.م كهربائية دوائر

B5
kjcv4cb

مبادئ ليزر. محاسبة.  م

المادة

الكتروني/حاسبة  

الكتروني/لغة إنكليزية  

رمز الصف/ القاعة 

B5
laywae5

اغصان محمد. م.مأجهزة وقياسات
A5

62aj3yt

المدرسالمادة

كهربائة دوائر. م

ليزر مبادئ. م

هندسي رسم

ليزر مبادئ. م

هندسي رسم

كهربائة دوائر. م

الكتروني/حقوق انسان  

kjcv4cb

هندسي رسم

ليزر مبادئ. م

كهربائة دوائر. م

G2

 ورش

هاتف مهدي. د

G2

حاسبات. م

عبدالجليل حيدر. د

(1) الرياضيات

C2

3eqef2s

احمد حمودي. دوعددية هندسية تحليالت

رمز الصف المدرس

المدرس

قصي جليل. م.م 2اتصاالت ال سلكية والكترونيك 

نعمان حسام. د

k46ufvf

رمز الصفالمدرسالمادة

هاتف مهدي. د

2رياضيات 

s3h5sik

B5

jlepvms

4gn37msشهد صالح. م.م

رمز الصف/ القاعةالمدرس

G3

تطبيقات الليزر. مالكترونيات بصرية وتضمين الضوء. م

اتصاالت. م

مايكروي معالج. م

حاسبة تطبيقات. م

G1

hb3zep4نهله علي. م.مالكتروني/مبادئ ليزر 

حاسبة.  ممبادئ ليزر. م

بصريات هندسية. م

الكترونيك. م

الكترونيك. م

الكترونيك. م بصريات هندسية. م

بصريات هندسية. م

المدرسالمادة


