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عملي تصميم األنظمة بالمعالج 

 د.   م.      1مج الدقيق 

 معمل المعالجات

المعالج الدقيق عملي تصميم األنظمة ب

 د.    م.      2مج 

  معمل المعالجات
 اشارات ونظم 

 الهتار   د. عبدالعزيز

 2تحليل دوائر كهربائية 

 206د. أمين سيف     ق 
 

  102لغه عربية 

 د. عبدالناصر األثوري 

 مدرج هائل

 
 أساسيات هندسة كهربائية 

 103د. عبدالقدوس ق 

 

COM 

ت
سب

ال
 

 2عملي معالجة صور  مج

 1د      م.     معمل

 1عملي معالجة صور  مج

 1د.      م.     معمل

     
  2جافا 

 101قد. محمد عبدالجليل 
  

2مجموجهه برمجه عملي   

2معمل مروى   م.       عبده سيف  د.    

1موجهه مجبرمجه عملي   

2ملمع مروى    م.    عبده سيف  د.   
 

 أساسيات هندسة كهربائية

 103 د. أمين سيف ق  
 

  102لغه عربية 

 د. عبدالناصر األثوري 

 مدرج هائل

IT 
 1مجعملي تحليل عددي 

 4معمل       ضياء د. درهم م.  

 2مجعملي تحليل عددي 

 4معمل    ضياء د. درهم م.  

 

برمجة األحداث 

 المساقة

 د. عبده سيف 

 405ق  

  2جافا 

 . محمد عبدالجليل د

 101ق

 2 تكنولوجيا الويب

 م. محمد الصبري  

 403ق  

 
 رياضيات متقطعة

 202ق شوقي     د.  
 

 برمجة الكائنات الموجهه

 402م. عصماء ق 
 

 II  تمارين رياضيات

أوسانأ. درهم    د.    

203ق     

  102لغه عربية 

 د. عبدالناصر األثوري 

 مدرج هائل

 IIفيزياء 

 104قد. محمد الخطيب  
SE 

  
 اإلدارة الصناعية 

مدرج الخوارزميم. محمود سعيد   
       

  102لغه عربية 

 د. عبدالناصر األثوري 

 مدرج هائل

 IIفيزياء 

 104د. محمد الخطيب ق 
 IMSE 

 
 نمذجة ومحاكاة 

 403 م. مالك    ق

عملي قياسات وأجهزة قياس 

د. نشوان  م. معمل  2مج

 القياسات 

د.  1هزة قياس مجعملي قياسات وأج

 نشوان   م. 

 معمل القياسات    
 

 تحليل نظم و اشارات 

          الهتار   عبدالعزيز  د.

 

عملي اشارات 

  2ونظم مح

عبدالعزيز  د.

 الهتار

 م. سناء 

عملي اشارات 

  1ونظم مج

 عبدالعزيز الهتار .

 م. سناء 

 IIIرياضيات 

 202ق شوقي      د.  
  

  102لغه عربية 

 الناصر األثوري د. عبد

 مدرج هائل

 MRE 
 1عملي نمذجة ومحاكاة مج

م. مالك     م. أسامه 

  6عبدالباسط     معمل

 2عملي نمذجة ومحاكاة مج

 م. مالك    م. أسامه عبدالباسط 

 6معمل 

   

تمارين 

تصميم 

VLSI 

د. 

عبدالقدو

 س

 م. هيثم

 2مج VLSIملي تصميم ع

 د. عبدالقدوس     م. هيثم

 معمل االلكترونيات 

 1مج VLSIعملي تصميم 

 د. عبدالقدوس     م. هيثم

 معمل االلكترونيات 

   

   2عملي مبادئ تراسل بيانات مج

 7د. مجيب الحكيمي م. بشرى  معمل

   1عملي مبادئ تراسل بيانات مج

 7معملد. مجيب الحكيمي م. بشرى 

 

بادئ مين تمار

هندسة 

د.  كهربائية

 أمين

 م. هيثم

 IIرياضيات 

 102د. جميل       ق 

  102لغه عربية 

 د. عبدالناصر األثوري 

 مدرج هائل

CND 
 1مج TCP/IPعملي 

د. مجيب    م. صفاء    معمل 

5 

  2مج TCP/IPعملي 

 5د. مجيب    م. صفاء  معمل

 2عملي نظم تشغيل د. هشام   مج

 3لملك القباطي       م.     معمل د.  عبدا

 1عملي نظم تشغيل  مج

 3د.  عبدالملك القباطي    م.        معمل 

   
 

 

 تصميم نظم تحكم

 403ق د. غازي  
 

 1مج 2عملي تحليل دوائر كهربائية

 د. أمين م. هيثم

 تمارين رياضيات متقطعة 

 101ق     رهامد. شوقي  أ. 

 حليل عدديت

 101د. درهم ق  
  

 أساسيات برمجة

  403ق م. فوزي      

 102زية  لغة انجلي

 103أ. رماس   ق 
COM 

حد
أل
ا

 

 
 
 

  2تكنولوجيا الويب

 404ق د. عبده سيف 

 1عمارية حاسوبم

 206أ. طالل عبدالجليل   ق 
 

 الكترونيات رقمية 

  207م. منصور  ق 

 لكترونيات تماثلية ا

 104د. عبدالقدوس      ق 
   

  IIرياضيات 

 د. درهم     مدرج الخوارزمي

 IIفيزياء 

 مدرج الخوارزمي  محمد  د. فاروق
IT 

  
 1معمارية حاسوب

 206أ. طالل عبدالجليل   ق 

 معالجة االشارة الرقمية 

 401د. مجيب الحكيمي ق 
 

 تمارين رياضيات متقطعة 

 101ق     رهامد. شوقي  أ. 

 2عملي الكترونيات رقمية مج

 معمل المنطقية     م. منصور 

 عملي الكترونيات رقمية مج

 معمل المنطقية     م. منصور  1
  

  2عملي فيزياء مج

 أ. لينا   الخطيب د. 

  1عملي فيزياء مج

 أ. لينا  الخطيب د. 
SE 

  1عملي نظم تشغيل مج

 1د. زياد     م. سليمان       معمل 

  2عملي نظم تشغيل  مج

 1د. زياد    م. سليمان    معمل 
 2مجعملي رسم هندسي 

 1مرسمحسين   م.  عبدالرحمن       م. 

 1مجعملي رسم هندسي 

 1مرسم       نحسين   م.  عبدالرحم م.  

   
 ضبط الجودة الصناعية 

 202د. عبدالغني ق 
   

 تمارين إحصاء واحتماالت

 203ق      أ. د.  رياض 

 تمارين ديناميكا 

 205ق  م.مطهر م. محمد عبدالعزيز 
 

 II  تمارين رياضيات

203ق     أوسانأ.    جميل  د.    

 1مج 2عملي رسم هندسي 

 2مرسمأسامه  د. محمد سيف   م. 

 2مج 2عملي رسم هندسي

 IMSE     2مرسم   أسامه الكماليمحمد سيف  م. د. 

  

  

تمارين 

اآلت 
 2ةكهربائي

 د. أمين 

 م. وسيم 

 2مج  2عملي اآلت كهربائية 

 د. أمين م. وسيم      الورشة

 1مج  2عملي اآلت كهربائية 

 د. أمين م. وسيم    الورشة
    

 تمارين ديناميكا 

 م. مطهر

 م. محمد عبدالعزيز

 202ق 

 Iالكترونيات 

 207د. نشوان      ق 
 

  1عملي فيزياء مج

 أ. لينا  الخطيب د. 

 102لغة انجليزية  

 103أ. رماس   ق 
 MRE 

  

 اشارات ونظم 

الحكيمي  بد. مجي 

 401ق

 

 VLSIتصميم 

 د.  عبدالقدوس   

 104ق 

   
 تقنية  انجليزي

 سيسكوأ.        ق 

 مارين رياضيات متقطعة ت

 102د. أحمد   أ. رهام       ق 
 

 II تمارين فيزياء

 مرواند. 

 ق سيسكو    م. يعقوب 

 2مجعملي رسم هندسي 

 3يعقوب      مرسم م.   د. محمد سيف  

 1عملي رسم هندسي مج

 3مرسميعقوب      د. محمد سيف     م.  
CND 

مبادئ هندسة كهربائية  عملي 

 د. أمين  م. هيثم  1مج

د.  2بادئ هندسة كهربائية  مجمعملي 

 أمين  م. هيثم

   

 2عملي معمارية حاسوب مج

 د.    م.     

 1عملي معمارية حاسوب مج

 د.    م.    

  

2موجهه مج برمجه عملي   

6د.     م.    معمل   

1موجهه مج برمجه عملي   

6د.     م.    معمل   
 

 II  تمارين رياضيات

 203ق     أوسان أ.     شوقيد.  

  2عملي فيزياء مج

 د. مروان  أ. لينا 

  1مج عملي فيزياء

 د. مروان  أ. لينا

COM 

ن
ني

الث
ا

 

 1مجعملي نظرية اتصاالت 

د. عبدالتواب م. معمل 

 االتصاالت

 2مجعملي نظرية اتصاالت 

 معمل االتصاالت     د. عبدالتواب م. 

 2ي تحليل عددي مجعمل

 4معمل    ضياء م.      د. درهم 

 1مجعملي تحليل عددي 

 4معمل     ضياءم.      د. درهم 
 1عملي أساسيات هندسة كهربائية مج

 د. عبدالقدوس م. هيثم

د.  2عملي أساسيات هندسة كهربائية مج

 م. هيثم عبدالقدوس

  

هندسة برمجيات عملي 

  2مج

  عصماء  م. زياد   د. 

  2مج 2عملي جافا

 5د. محمد م. عصماء   معمل 

 1مج 2عملي جافا

 5معمل د. محمد م. عصماء 

 
 2هياكل بيانات 

 405د. عبده سيف  ق

 نظم تشغيل 

 د. زياد الربيح   ق سيسكو

 برمجة الكائنات الموجهة

 202ق  د. عبده سيف 
 

 3لي أساسيات برمجة مجعم

 3. عبده سفيان م. أحمد معمل

 2عملي أساسيات برمجة مج

 3. عبده سفيان م. أحمد معمل

 1عملي أساسيات برمجة مج

 3م. عبده سفيان م. أحمد معمل

IT 

   

 عملي أساسيات هندسة كهربائية

 د. أمين    م. هيثم  2مج
 3مجعملي رسم هندسي 

       لرحمنعبدا م.د. محمد سيف   

 1مرسم

 2مجعملي رسم هندسي 

 1مجعملي رسم هندسي  1عبدالرحمن      مرسم د. محمد سيف     م.  

 1عبدالرحمن مرسمم.   د. محمد سيف    

  
  2مج 2عملي تكنولوجيا الويب

 1م. محمد     م. معمل 

م.  1مج 2عملي تكنولوجيا الويب

 1محمد   م.     معمل
   

 نظم تشغيل 

 د. زياد الربيح   ق سيسكو
   

 102لغة انجليزية  

 102أ. رماس   ق 

 أساسيات برمجة

 104م. فوزي  ق  
SE 

  
 صيانة هندسية 

 206د. مختار 

 2بحوث عمليات 

 206د. مختار ق  
    

 احصاء واحتماالت 

 102103د. رياض صالح      ق 
  

 أساسيات برمجة

 104م. فوزي   ق  

 II تمارين فيزياء

  103ق           الخطيب م. د. 
IMSE 

  
 تمارين نظم تحكم 

أسامه م.    د. غازي 

 401ق  عبدالباسط

 تمارين اهتزازات

 م محمود سعيد

 أسامه عبدالباسطم. 

 205 ق  

 2اآلت كهربائية 

 405د. أمين   ق   
  

تمارين 

الكترونيات 

 د.نشوان

 م. يعقوب 

 205ق 

 د. نشوان  1مج   Iعملي الكترونيات

 م. وليد علي 

 تمعمل اإللكترونيا 

 د. نشوان   2مج   Iعملي الكترونيات

 م. وليد علي

  تمعمل اإللكترونيا 
  IIرياضيات 

 103ق      جميل  د. 

 II فيزياءتمارين 

 الخطيبد. 

  203ق     م. يعقوب 

 MRE 
 1عملي معالجات دقيقة مج 

 د.    م.    معمل المعالجات

  2عملي معالجات دقيقة مج 

 د.    م.    معمل المعالجات

   
 Iنظم موزعة 

 د.

 معمارية حاسوب

 401ق          عبدالجليلد. 
  

دوائر تمارين 

وأجهزة 

 الكترونية

 م. عبدالخالق

 م. منصور 

 معالجات دقيقة 

 401ق عبدالجليل       د. 

 نظم تشغيل 

 205د.  عبدالملك القباطي  ق
  

 مبادئ هندسة كهربائية

 405د. أمين      ق  

 102لغة انجليزية  

 102أ. رماس   ق 
CND 
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 معالجة صور 

 ق   د.  

 نظرية اتصاالت 

 404د. عبدالتواب ق
   

 رياضيات متقطعة

 405شوقي  ق  د.
 

أساسيات تمارين 

 هندسة كهربائية

 د. عبدالقدوس  

 م. هيثم 
 

 II تمارين فيزياء

  101ق     مروان م. حبيب د. 

 رسم هندسي  

 1د. محمد سيف مرسم
COM 

اء
الث

لث
ا

 

 

 

 2عملي تكنولوجيا الويب

 2مج

 د. عبده سيف   

 4م. سناء معمل   
 هندسة برمجيات 

 د ق سيسكود. زيا

 برمجة األحداث المساقة

 202د. عبده سيف  ق 
  

 تمارين

الكترونيات 

 تماثلية  

 د. عبدالقدوس

  هيثم   م. 

 1عملي الكترونيات تماثلية  مج

 د. عبدالقدوس

 م. هيثم   معمل الكترونيات

 1عملي الكترونيات تماثلية  مج

 د. عبدالقدوس

 م. هيثم    معمل الكترونيات
 

 II  تمارين رياضيات

أوسانأ. درهم    د.    

103ق     

 رسم هندسي  

 1د. محمد سيف مرسم

 أساسيات برمجة

  103ق م. عبده سفيان    
IT 

عملي معمارية حاسوب 

 1مج

 أ. طالل م.  منصور

 1مجعملي الكترونيات رقمية 

 معمل المنطقية     م. منصور 

 2عملي الكترونيات رقمية مج

 منطقيةمعمل ال     م. منصور 

 

هندسة برمجيات عملي 

  1مج

 عصماء  م. زياد   د. 

 3 معمل

 
 هندسة برمجيات 

 د. زياد ق سيسكو
 

 2هياكل بيانات 

 202د. عبده سيف ق 

2مجموجهه برمجه عملي   

مل المعالجاتمع          عصماء م.  

1موجهه مجبرمجه عملي   

عصماء   معمل المعالجاتم.    
 

تمارين 

 كهرباء

 د.عبدالتواب

 م. هيثم 

 II تمارين فيزياء

 الخطيبد. 

  ق سيسكو    م. حبيب

 
  IIرياضيات 

 104د. درهم     ق 
SE 

 1مجي تحليل عددي عمل

 3معمل    ضيااء م.      د. درهم 

 2مجملي تحليل عددي ع

 3معمل    ضياء م.      د. درهم 

   

تمارين 

بحوث 

 2عمليات

د. مختار 

 م. مطهر

  1عملي صيانة هندسية مج

   207م.  مطهر  ق   رد. مختا

  2عملي صيانة هندسية مج

 207م.  مطهر  ق   رد. مختا
 

تمارين تحكم 

 آلي 

م. صالح 

 طارش 

 206ق  

 التحكم اآللي

 206م. صالح طارش  ق 

 علم المواد 

 206د. عبدالغني ق 
  

 1عملي أساسيات برمجة مج

 6م.  فوزي   معمل 

 2ة مجعملي أساسيات برمج

 6م.  فوزي   معمل 
IMSE 

  2عملي فيزياء مج

 أ. لينا   الخطيب د. 

  1عملي فيزياء مج

 أ. لينا  الخطيب د. 

       

تمارين دوائر 

  2كهربائية

  د. أمين

 م. يعقوب  

 101ق 

 2مج 2عملي دوائر كهربائية 

 د. أمين م. يعقوب  

 1مج 2عملي دوائر كهربائية 

 د. أمين م. يعقوب
 

  2عملي فيزياء مج

 أساسيات برمجة أ. لينا  الخطيب د. 

 102ق  م. عبده سفيان    

 IIفيزياء 

 101ق د. محمد الخطيب  
MRE 

 

  

 2مج Iعملي أنظمة موزعة 

 7د.      م.        معمل

 1مج Iعملي أنظمة موزعة 

 7د.     م.    معمل

   
 دوائر وأجهزة الكترونية

 406ق  م. عبدالخالق البريهي   

 مبادئ تراسل بيانات

 202ق د. مجيب الحكيمي  
 

 رسم هندسي  

 1د. محمد سيف مرسم

 II  تمارين رياضيات

أوسانأ. جميل       د.    

203ق     

 CND  عملي أمنية البيانات والشبكات

  1مج

 5معمل د. حسيب م. هنادي   

 2عملي أمنية البيانات والشبكات مج

 5عمل م هنادي د. حسيب م.   

 
 معمارية حاسوب

 401ق عبدالجليل          د. 

 تصميم األنظمة بالمعالج الدقيق

 207ق عبدالجليل      د.  
 

تحليل تمارين 

دوائر 

د.  2كهربائية

 أمين م. هيثم

 
 نبائط الكترونية 

 404ق           د. 
  

 2عملي أساسيات برمجة مج

 3م. فوزي م. أحمد      معمل  

 1عملي أساسيات برمجة مج

 3م.  أحمد    معمل م. فوزي  
COM 

اء
بع

الر
ا

 

 1عملي رسم هندسي مج

   3يعقوب   مرسم م. د. محمد سيف     

 2عملي رسم هندسي مج

   3مرسم     يعقوب م.د. محمد سيف     

 

 2عملي تكنولوجيا الويب

 1مج

 د. عبده سيف  

 م. سناء    

 4معمل 

 1مجعملي هندسة البرمجيات 

م. عصماء  معمل       د. زياد  

 المعالجات

  2مجعملي هندسة البرمجيات 

 م. عصماء      د. زياد

 المعالجاتمعمل 
 

 تمارين رياضيات متقطعة 

 101ق     د. شوقي  أ. عماد

  1عملي نظم تشغيل مج

 5عمل م      م. سليمان      د. زياد

  2مج عملي نظم تشغيل 

 5معمل    م. سليمان     د. زياد

  

أساسيات تمارين 

 ربائيةهندسة كه

  د. أمين  
 م. هيثم 

 II ءتمارين فيزيا

  103فاروق  م.           ق د. 

 102لغة انجليزية  

 103أ. رماس   ق 
IT 

عملي برمجة األحداث المساقة 

 2مج

 4معمل  سناءد. عبده سيف م. 

 1مجعملي برمجة األحداث المساقة 

 سناءد. عبده سيف م. 

 4معمل  

 1مج 2هياكل بياناتعملي 

 2معمل. عبده سيف   م. صالح    د

 2مج 2هياكل بياناتعملي 

 2معمل    صالح  م.د. عبده سيف  

  

هندسة برمجيات عملي 

  2مج

 عصماء  م. زياد   د. 

 3 معمل

  2مج 2عملي جافا

  د. محمد عبدالجليل 

 7معمل      م. خوله

 1مج 2عملي جافا

 د. محمد عبدالجليل  

 7معمل     م. خوله

 
 الكترونيات رقمية 

  404م. منصور  ق 
 

 تمارين رياضيات متقطعة 

 101د. شوقي  أ. عماد      ق 
  

 2مجعملي أساسيات برمجة 

 6م.  فوزي   معمل 

 1مجعملي أساسيات برمجة 

 SE 6م.  فوزي   معمل 
  1مجعملي أساسيات هندسة كهربائية 

 د. عبدالتواب م. هيثم 

 2مجدسة كهربائية عملي أساسيات هن

 د. عبدالتواب م. هيثم 

  
 نمذجه ومحاكاة

 202م. ضياء  ق  
   

 أساسيات الهندسة الصناعية 

 403ق م. محمود    
 كيمياء هندسية

 401د.  فاروق عبدالحميد    ق  
  

 102لغة انجليزية  

 103أ. رماس   ق 

  2رسم هندسي 

 1د. محمد سيف  مرسم
IMSE 

 اهتزازات

 مود سعيد       م. مح

 مدرج الخوارزمي

 
 قياسات وأجهزة قياس 

 205د. نشوان     ق 
   

 IIدوائر كهربائية 

 405ق د. أمين   

 IIIتمارين رياضيات 

     د. شوقي أ. عماد

 101ق  

 معالجات دقيقة 

 403 ق           د.
   

  2رسم هندسي 

 1د. محمد سيف  مرسم

 II  تمارين رياضيات

أوسان أ. جميل  د.    

203ق     

MRE 

    
 TCP/IPبرمجة 

 402لحكيمي قد. مجيب ا
   

 1عملي دوائر أجهزة الكترونية مج

 م. عبدالخالق  م. منصور معمل االلكترونيات

 2عملي دوائر أجهزة الكترونية مج

  معمل االلكترونيات  م. عبدالخالق  م. منصور

 
 

 

 1عملي أساسيات برمجة مج

 1د. حسيب م. صفاء   معمل

 1عملي أساسيات برمجة مج

 1د. حسيب م. صفاء   معمل
CND 

 2عملي معالجات دقيقة مج

 2د.        م.     معمل شبكات 

 1عملي معالجات دقيقة مج

 2د.        م.     معمل شبكات 

  2عملي فيزياء مج

 لينا أ.  مروان د. 

  1عملي فيزياء مج

 ليناأ.  مروان د. 

   
 انتشار موجات 

 406د. عبدالقدوس     ق 
 

 2مج 2هربائيةعملي تحليل دوائر ك

 د. أمين م. هيثم

 برمجة الكائنات الموجهة

 سيسكو د.     ق
  

 IIفيزياء 

 102د.  مروان      ق
 

  IIرياضيات 

 104ق      شوقي د. 
COM 

س
مي

خ
ال

 

 

عملي معمارية حاسوب 

 2مج

 منصور أ. طالل.    م. 

 
 اشارات ونظم 

 401د. مجيب الحكيمي  ق
 

 رياضيات متقطعة

 104د. شوقي  ق 
 

 تحليل عددي 

 202د. درهم ق 
 

  3عملي فيزياء مج

 أ. لينا   فاروق محمدد. 

 2عملي فيزياء مج

 أ. لينا  فاروق محمدد. 

 1عملي فيزياء مج

 أ. لينا   فاروق محمدد. 
IT 

 
 عملي أساسيات هندسة كهربائية

 د. أمين    م. هيثم  1مج

 عملي أساسيات هندسة كهربائية

 م. هيثم  د. أمين   3مج

  

عملي برمجة األحداث المساقة 

 2مج

 5معملم. سناء   د. عبده سيف

 1عملي برمجة األحداث المساقة مج

 5م. سناء   معمل  د. عبده سيف
  

 تحليل عددي 

 202د. درهم ق 
  

 رسم هندسي  

 2مرسم حسين  العامري. م
 

 أساسيات هندسة كهربائية 

 404د. عبدالتواب ق 
SE 

 2اسوب مجعملي معمارية ح

 أ. طالل  م. منصور

 1عملي معمارية حاسوب مج

 أ. طالل   م.  منصور      

  
 2عملي نمذجه ومحاكاة مج

 1معمل   م.  ضياء  

 1عملي نمذجه ومحاكاة مج

 1م. ضياء   معمل 
  

تمارين أساسيات 

الهندسة 

الصناعية م. 

 محمود م. مطهر

 ديناميكا 

 207م. مطهر    ق 
  

  IIرياضيات 

 103ق      جميل  د. 
 

  IIعمليات تصنيع 

 م. محمود سعيد 
IMSE 

   

تمارين 

مة مقد

 ربوتات 

 م. زهير 

 ربوتات  مقدمة

 205م. زهير   ق 

 نظم تحكم

 403ق     د. غازي 
  

 ديناميكا 

 403مطهر     ق  م.

 تمارين مقاومة مواد 

 403م. حسين العامري  ق 

 مقاومة مواد 

 402م. حسين العامري   ق 
  

 2مجعملي أساسيات برمجة 

 3م. عبده سفيان م. أحمد معمل

 1مججة عملي أساسيات برم

 3م. عبده سفيان م. أحمد معمل
MRE 

 2مج 2عملي رسم هندسي 

 2م.   أسامه  مرسم  د. محمد

 1مج 2عملي رسم هندسي

           2مرسم  م. أسامه الكمالي      د. محمد 

   
 أمنية البيانات والشبكات 

 205ق م. هاشم  
   

 رياضيات متقطعة

 101د. أحمد    ق 
  

 IIء فيزيا

 102د.  مروان      ق 

 أساسيات برمجة

 102د. حسيب ق  
CND 

 


