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 المستوى الرابع المستوى الخامس

سم
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وم
لي

ا
 2-4 1-2 12-1 11-12 10-11 9-10 8-9 2-4 1-2 12-1 11-12 10-11 9-10 8-9 

  
 أمن االتصاالت

 د. رضوان شداد          
  

 تمارين هوائيات

  د. عبدالعزيز الهتار     م. هيثم

 401ق  

 
 

COM 

ت
سب

ال
 

  
 شبكات عصبية

 403ق        م. محمد عبدالجليل 

 شبكات عصبيةعملي 

م. محمد عبدالجليل        

 3معمل

  
 أمنية شبكات 

 د. رضوان شداد 

 عملي أمنية شبكات

 6د. رضوان   م. أصيل  معمل 

 عملي نظم التوزيع المتوافق 

 5د. مجيب مصلح  م. صالح السياني  معمل 
IT 

      
 الرسم بالحاسوب 

 د. أنصاف  
  SE 

 
 )اتخاذ القرار(    IIاختياري 

 م. محمود سعيد    
   

 القياسات وأجهزة القياس

 404م. صالح طارش   ق 

 ادارة الجودة الشاملة

  م. محمود سعيد  
IMSE 

    
 أتمته وروبوت

 م. زهير 
  

 الكترونيات القدرة  

405د. أمين سيف ق   
MRE 

 
 تدريب صناعي 

 د. مجيب الحكيمي

 تدريب صناعي 

 م. هاشم 
  

 IIملي نظم مدمجة ع

 4أ. طالل   م. عفراء      معمل

  IIعملي نظم موزعه 

 4د. علي حيدر  م. أصيل معمل
CND 

  
 )       (IIاختياري 

 د. رضوان شداد 
      COM 

حد
أل
ا

 

    
 عملي الرسم بالحاسوب 

 6د. أنصاف  م. ياسمين        معمل
 

تمارين هندسة نظم 

 التحكم 

 م. صالح  م. عائشة 

 405ق 

 الرسم بالحاسوب 

 د. أنصاف  
IT 

  
 شبكات عصبيةعملي 

 4م. محمد عبدالجليل        معمل

 شبكات عصبية

 404م. محمد عبدالجليل        ق 
 

 إدارة المشاريع البرمجية 

 د. مجيب مصلح 

 1عملي الرسم بالحاسوب مج

 6د. أنصاف  م. ياسمين        معمل 

 2عملي الرسم بالحاسوب مج

 6أنصاف  م. ياسمين       معمل د. 
SE 

 د. علي  2عملي نظم التوزيع المتوافق مج

 5م. صالح السياني  معمل 

 د.علي   1عملي نظم التوزيع المتوافق مج

 5م. صالح السياني  معمل 

           
 1عملي التصميم بمساعدة الحاسوب مج

 م. صالح طارش   ) الورشة(
IMSE 

           
 ظم التحكم الحديث ن

 406م. صالح طارش  ق 

 تمارين الكترونيات القدرة 

 د. أمين 

م. وجدي    

 405ق   

 MRE 

         CND 

    
 عملي هندسة برمجيات

 4م. أديب م. محمد  معمل 
 

 صناعيةالقمار االتصال باأل

 206عبدالقدوس  ق د. 
COM 

ن
ني

إلث
ا

 

      
 منارسي

 د. أمين سيف

 لتحكمانظم  هندسة

 404م. صالح الشباني  ق 
  IT 

  
 ) تنقيب بيانات( IIاختياري 

 202م. محمد محمد  ق 
   

 2مج  2عملي شبكات

 6د. رعد   م. فوزي   معمل

 1مج  2عملي شبكات

 6د. رعد   م. فوزي   معمل
SE 

        
  تتخطيط المرافق والمنشآ

 م. محمود سعيد    
IMSE 

       
 Iاختياري 

 402ق                     د.   

 دراسة الجدوى 

101أ. عبدالعزيز  ق   
MRE 

     
 عملي تصميم وتحليل الشبكات 

 7د. أكرم الحمادي م. رعين  معمل

 إدارة واقتصاد 

 101أ. عبدالعزيز    ق 

  IIنظم مدمجة 

205أ. طالل       ق   
CND 
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 تراسل البيانات 

 207د. رعد    ق 
 

 يقةهـ. موجات دق

 401د. عبدالتواب سيف ق
COM 

ء
ثا

ال
لث

ا
 

      

نظم التوزيع 

 المتوافق

 د. علي حيدر  

 
   2شبكات الحاسوب

 207د. رعد الصلوي   ق 
 IT 

       
 نظم التوزيع المتوافق

 404د. علي حيدر  ق 
 

   2شبكات الحاسوب

 207د. رعد الصلوي   ق
SE 

          
 2عملي التصميم بمساعدة الحاسوب مج

 م. صالح طارش   ) الورشة(

 سيمنار

 404د. أمين سيف  ق 
IMSE 

       
 ) ذكاء صناعي( IIاختياري 

 د.  مجيب مصلح
MRE 

         
   IIنظم موزعة 

 405د. علي حيدر   ق 
CND 

    
 هوائيات 

 د. عبدالعزيز الهتار   
 

 سيمنار

 207د. عبدالقدوس   ق 
COM 

ء
عا

رب
أل
ا

 

    
 يانات( اختياري ) تنقيب ب

 402م. شعيب        ق 
     IT 

       

 تمارين إدارة المشاريع الهندسية 

د. مجيب مصلح  م. أسامه عبدهللا    

 2معمل

 ادارة الجودة البرمجية

 مجيب مصلحد.  
 SE 

          
 إدارة المشاريع الهندسية 

 401م. ضياء     ق 
IMSE 

    
 I Iاختياري 

 205د.             ق 
 

 سيمنار

           د. امين سيف
  MRE 

          
 مناهج بحث 

  404ق           د. امين سيف               
CND 

     
 هندسة برمجيات 

 202   ق أديب          . م
 

 شبكات االتصاالت والتبديل 

 د. رضوان شداد
COM 

ا
س

مي
خ

ل
 

  
 

 
  

 معالجة االشارة الرقمية 

 402د. مجيب الحكيمي ق 
 

   2عملي شبكات

 6د. رعد   م. فوزي   معمل
IT 

   
 

 
 

عملي البرمجة المنطقية الوظيفية 

 2مج

د. عبده سيف    م. مروى مجيب   

 1معمل 

 1عملي البرمجة المنطقية الوظيفية مج

 1د. عبده سيف    م. مروى مجيب    معمل  

 البرمجة المنطقية الوظيفية

 207د. عبده سيف  ق  
SE 

  
 )سالسل االمداد (    Iاختياري 

 د. عبدالرقيب غالب    
    

 عملي القياسات وأجهزة القياس

 م. صالح طارش   م. ندى    معمل القياسات
IMSE 

     
  2تصميم ميكاترونيكس

 406م. أسامه عبدالباسط    ق 

 مقدمة ميكاترونيكس 

 . زهير م
 

 تمارين نظم التحكم الحديث

 205ق م. صالح  م. أسامه الحمادي 
 MRE 

     
 تصميم وتحليل الشبكات 

 ciscoد. أكرم الحمادي  ق  

 إدارة نظم وشبكات

 ciscoد. أكرم الحمادي  ق 
CND 

 


