
 2020- 2019 الدراسة الصباحيه  ثانيجدول الدروس االسبوعي لقسم هندسة االتصاالت الكورس ال
 

 

 الرابعة  الثالثة  الثانية  االولى  المرحلة 

 مدرس المادة  المادة  مدرس المادة  المادة  مدرس المادة  المادة  مدرس المادة  المادة  الوقت  اليوم 

 االحد

8.30-9.30 

Physics 2           
CRG-100 

 م.د.سالم نزهان

Neural Networks Lab 

CL1-204 

 

 د حيدر علي جاسمم.
 م. جنان نصيف++

ايالف م.ياسر امين + 
 قاسم+احرار نعمه

Comm.Electronics 2  
Lab CL1-203 

+م.د احمد يوسف غدير مم.
+  ماجدة حميدد.م.+ سليمان

 احرار نعمة+زينب صالح
Microwave 

Engineering 2 
CRG-103 

 10.30-9.30 م.اسراء حازم

10.30-11.30 Neural Networks Eng. .جاسمد حيدر علي م  

Comm.Electronics 2 
CRG-102 

يوسف غدير مم.  

11.30-12.30 
Comput.Fund. 

Prog.2 CRG-100 
 م.حراء رحيم

Analog 
Communications   

CRG-101 

منتظر عباس م.دا.  

 

  مشاريع تخرج
12.30-1.30 

Comput.Fund. 
Prog.2 Lab 

+م. صادق م.حراء رحيم
د م.عدنان+ احرار نعمه+

د رعد م.حميد+ماجده 
 صبحي

Digital Comm.2         
CRG-102 

حيدر علي جاسم م.د  

1.30-2.30   

 االثنين

8.30-9.30  

Mathematics 2 
CRG-100 

 

د.رعد صبحيم.  

Applied Mathematics 
2 CRG-101 

 م.د عماد حمود 
Computer networks           

CRG-102 
 ا.م.د رياض خلف

GPS 

CRG-103 

ياسر امين م.  

9.30-10.30 

10.30-11.30 Analog Comm. Lab 

CL1-203 

م.د منتظر عباس+ م.دا.
ماجده حميد+ احرار 

نعمه+ زينب 
 صالح+ايالف قاسم

Computer networks  
Lab 

CRG-102 

م.د  ا.م.د رياض خلف +
عبد عون حمدان+م حراء 

م.م. مروه محمد رحيم+  
احرار نعمة+  

Microwave 
Engineering 2  

Lab 

+م.د ماجده اسراء حازم م.
حميد+م.د حيدر علي جاسم 
+م. صادق عدنان+احسان 

 12.30-11.30 عدنان+زينب عبد هللا
Arabic Language            

CLG-104 
 

12.30-1.30 

Numerical methods  سالم نزهانم.د  Information Theory  مشاريع م.م مروه محمد جواد  

1.30-2.30   

 الثالثاء

8.30-9.30 Digital 
techniques2 

CRG-100 

 م.عبد المنعم احمد

Automatic control 
theory 

CRG-101 

د عبد عون حمدانم.  
Wave propagation            

CRG-102 
 م. جنان نصيف

Television and 
Broadcasting 

systems 
 م.د.ماجدة حميد

9.30-10.30 

10.30-11.30 
Digital 

techniques2 Lab                        
CR1-200 

م. عبد المنعم احمد +م 
صادق عدنان + عمار 

 احمد

Electric circuit2  

CRG-101 

 م جنان نصيف
Image processing 

CRG-102 

حمداند عبد عون م.  

Telecom 
switching 

system           
CRG-103 

محمد  هم.م.مرو  

11.30-12.30 
Electromagnetic field 

2                CRG-101 
 ا.م.د.رياض خلف

12.30-1.30 
Human rights 

CRG-100 
 م.م ايالف واثق ابراهيم

Electric circuit2.Lab 

CR1-200 

 +عمارم. جنان نصيف
+زينب صالحاحمد  

Image processing Lab         
CL1-205 

+م.د  د عبد عون حمدانم.
+م.صادق احمد سليمان

+مصطفى عدنان
 ناظم+احسان عدنان

  مشاريع

1.30-2.30 

 االربعاء

8.30-9.30 
Elect.Eng Funb.2 

CRG-100 
 م.د احمد سليمان

Electromagnetic field 
2                CRG-101 

 ا.م.د.رياض خلف

Radar systems 

CRG-102 

د ماجده حميدم.  Multimedia 
communication          

CRG-103 
 10.30-9.30 م.حراء رحيم 

10.30-11.30 
Elect.Eng Funb.2 

Lab                      
CR1-200 

م.  + م.د احمد سليمان
صادق عدنان 

+ م.ياسرامين+
د.عبدعون م.

احمد +عمارحمدان  

Electronic circuit 2 
CRG-101 

حسين عبد االميرد م.  

Radar system Lab. 

CR1-201 

+ م.د رعد م.د ماجده حميد
+ صبحي+ م. اسراء حازم 

 12.30-11.30 احسان عدنان

 1.30-12.30  مشاريع

 
 

Electronic circuit Lab 
CR1-200 

د حسين عبد م.
 د.عبدعونم.+االمير

احمد +عمارحمدان   

Information Theory  م.م مروه محمد جواد 

1.30-2.30 
Detection and 

Estimation theory 
 م.د.عماد حمود سلمان

 الخميس

8.30-9.30   
Applied Mathematics 

2 CRG-101 
د.عماد حمود م.  

Digital Comm.2           
CRG-102 

حيدر علي جاسم م.د  

  

9.30-10.30     

10.30-11.30   
Numerical methods           

CRG-101 
سالم نزهان م.د  

Detection and 
Estimation theory 

 م.د.عماد حمود سلمان

  

11.30-12.30     

12.30-1.30   
Electric circuit2 CRG-

101 
 م.م يوسف غدير

Digital Comm.2 Lab 
CL1-203 

 م.د حيدر علي جاسم+
محمد + احرار ه م.م.مرو
صالحزينب  + نعمة  

  

1.30-2.30     


