كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة االتصاالت
ر
ر
وااللكتونية للمرحلة الثانية /رمضان
المحاضات الحضورية
جدول
اس 2022-2021
العام الدر ي
اليوم

السبت

االحد

رر
االثني

التوقيت

المادة

التدريس
ي

القاعة

8:30-9:35

خطوط النقل

م .د .ليث باقر

9:45-10:15
10:20-11:35

اساسيات هندسة االتصاالت ()2
ر
االلكتونيات ()2
مختت
ر

م .م .ضمياء حسام

12:20-1:25

مختت االشارات و المنظومات ()2
ر

8:30-9:35

الرياضيات ()4

A204
A204
م2
رقم
م 8ي
A204

9:45-10:50

مختت اساسيات هندسة االتصاالت
ر
()2

م.نجمة عبد
بشت
امت ر
م .م .ر
م .م .زهراء جواد
عل
م .م .محمد ي

تماثل
م8
ي

11:05-12:10

مختت المعالجات الدقيقة ()2
ر

12:20-1:25

مختت الطرائق العددية
ر

عل
م .م .محمد ي
عل
م .م .محمد ي

8:30-9:35

IT Essentials

م .م .ايالف صباح

9:45-10:50

الطرائق العددية

أ .م .د .بسام حنا

م5
م4
Google Meet
Google Meet

8:30-10:15

المعالجات الدقيقة ()2

عل
م .م .محمد ي

Google Meet

الثالثاء

االربعاء

8:30-9:35

ر
االلكتونيات ()2

م.نجمة عبد

9:45-10:15

خطوط النقل

م .د .ليث باقر

10:20-11:35

اساسيات هندسة االتصاالت ()2

م .م .ضمياء حسام

12:20-1:25

االشارات و المنظومات ()2

بشت
امت ر
م .م .ر

A204
A204
A204
A204

كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة االتصاالت
ر
ر
وااللكتونية للمرحلة الثالثة /رمضان
المحاضات الحضورية
جدول
اس 2022-2021
العام الدر ي
اليوم

السبت

االحد

ر
االثني

الثالثاء

االربعاء

التوقيت

المادة

التدريس
ي

القاعة

8:30-9:35

مختت معالجة االشارة الرقمية ()2
ر

م .م .ايالف صباح

9:45-10:50

انتشار الموجات

م .نجمة عبد

11:05-12:10

انظمة االتصاالت ()2

م .د .ليث باقر

M12
A302
A302

8:30-9:00

انظمة االتصاالت ()2

م .د .ليث باقر

10:20-10:50

معالجة االشارة الرقمية ()2

م .م .ايالف صباح

11:05-12:10

CCNA 1

م .م .ضمياء حسام

8:30-9:35

مختت انظمة االتصاالت ()2
ر

9:45-10:50

مختت االتصاالت الرقمية ()2
ر

عل
م .م .محمد ي
م .م .ضمياء حسام

11:05-12:10

االتصاالت الرقمية ()2

م .م .ضمياء حسام

8:30-9:35

المجاالت الكهرومغناطيسية ()2

أ .م .د .بسام حنا

9:45-10:50

معالجة االشارة الرقمية ()2

م .م .ايالف صباح

11:05-12:10

مختت هندسة السيطرة ()2
ر

عل
م .م .محمد ي

8:30-9:35

هندسة الموجات المايكروية

9:45-10:15

المجاالت الكهرومغناطيسية ()2

10:20-12:10

هندسة السيطرة ()2

أ .م .د .بسام حنا
أ .م .د .بسام حنا
عل
م .م .محمد ي

Google Meet
Google Meet
Google Meet
تماثل
م8
ي
رقم
م 8ي
A302
A302
A302
م السيطرة
Google Meet
Google Meet
Google Meet

كلية المنصور الجامعة
قسم هندسة االتصاالت
ر
ر
وااللكتونية للمرحلة الرابعة /رمضان
المحاضات الحضورية
جدول
اس 2022-2021
العام الدر ي
اليوم

السبت

االحد

ر
االثني

الثالثاء

االربعاء

التوقيت

المادة

التدريس
ي

القاعة

8:30-9:35
9:45-10:50
11:05-12:10

شبكات الحاسوب ()2

م .م .ضمياء حسام

مختت انظمة التشفت
ر

م .م .ايالف صباح

الطيف المنتش

أ.م .د .حيدر هادي

A303
م10
A303

االتصاالت الضوئية

م .نجمة عبد

CCNA 2

م .د .ليث باقر

معالجة الصور

م .م .ايالف صباح

شبكات الحاسوب ()2

م .م .ضمياء حسام

ادارة المشاري ع

م.م .ارساء عبد االمت

A303
Cisco Lab 2
A303
Google Meet
Google Meet

8:30-9:35
9:45-10:50
11:05-12:10
8:30-9:00
9:45-10:50

11:05-12:10
8:30-9:35
9:45-10:50
11:05-12:10

انظمة التشفت

م .د .ليث باقر

Google Meet

مختت شبكات الحاسوب ()2
ر

م .م .ضمياء حسام
م .م .ضمياء حسام
م .نجمة عبد

م1
A303
M11

اتصاالت االقمار الصناعية
مختت االتصاالت الضوئية
ر

