
٠٣/١٨/٢٠١٨aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

تنظیم الحاسوب

د. أحمد الكردي

٢القاعة

تنظیم الحاسوب

م.فائزة حاتم

٦م ٢الفئة 

تنظیم الحاسوب

م.فائزة حاتم

٦م ١الفئة 

ثقافة قومیة

عبد الكريم الحلو

٤القاعة 

٢الرياضیات

أريج الحمید

٤القاعة 

عملي٢الرياضیات

أريج الحمید

٥القاعة 

عملي٢الرياضیات

أريج الحمید

٥القاعة 

) عملي٢البرمجة (

م. رود االصفر

٥م ١الفئة 

) عملي٢البرمجة (

م. رود االصفر

٥م ٢الفئة 

٢اللغة اإلنكلیزية ( )

أ.ھدى العلي

٢القاعة

) عملي٢البرمجة (

م. رود االصفر

٤م ١الفئة 

) عملي٢البرمجة (

م. رود االصفر

٤م ٢الفئة 

٢البرمجة ( )

د.فادي تركاوي

٥القاعة 

١صیانة الحاسوب( )

م . أنس الكردي

المدرج

) عملي١صیانة الحاسوب(

م . أنس الكردي

٥القاعة 

) عملي١صیانة الحاسوب(

م . أنس الكردي

٥القاعة 

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

1
8:30 - 10:00

2
10:00 - 11:30

3
11:30 - 13:00

4
13:00 - 14:30

5
12:00 - 12:45

جدول الدوام االسبوعي

تقنیات الحاسوب اولى



٠٣/١٨/٢٠١٨aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

مبادئ الشبكات الحاسوبیة

د. أحمد الكردي

٢القاعة

) عملي٢قواعد المعطیات (

م. يوسف دعبول / م. رفاه مختار

٥م ١الفئة 

) عملي٢قواعد المعطیات (

م. يوسف دعبول / م. رفاه مختار

٥م ٢الفئة 

) عملي١برمجة الوب(

م. رفاه مختار

٢م ٢الفئة 

) عملي١برمجة الوب(

م. رفاه مختار

٢م ١الفئة 

الخوارزمیات وبنى المعطیات
عملي

م. يوسف دعبول

٦م ٢الفئة 

الخوارزمیات وبنى المعطیات
عملي

م. يوسف دعبول

٦م ١الفئة 

نظم تشغیل  عملي

م.فائزة حاتم

٦م ١الفئة 

نظم تشغیل  عملي

م.فائزة حاتم

٦م ٢الفئة 

مبادئ الشبكات الحاسوبیة
عملي

م. رود االصفر

٥م ١الفئة 

مبادئ الشبكات الحاسوبیة
عملي

م. رود االصفر

٥م ٢الفئة 

الخوارزمیات وبنى المعطیات

د. محمد المحمد

المدرج

١برمجة الوب( )

د. محمد المحمد

المدرج

٢اللغة اإلنكلیزية التخصصیة( )

أ.ھدى العلي

٤القاعة 

٢قواعد المعطیات ( )

د.رامز الخطیب

المدرج

نظم تشغیل

د.فادي تركاوي

٤القاعة 

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

1
8:30 - 10:00

2
10:00 - 11:30

3
11:30 - 13:00

4
13:00 - 14:30

5
12:00 - 12:45

جدول الدوام االسبوعي

تقنیات الحاسوب تانیة



٠٣/١٨/٢٠١٨aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

٢برمجة الوب( )

د.رامز الخطیب

المدرج

الوسائط المتعددة وبرمجتھا
عملي

م. يوسف دعبول

٤م فئة أولى

الوسائط المتعددة وبرمجتھا
عملي

م. يوسف دعبول

٥م فئة ثانیة

) عملي٢برمجة الوب(

م. رفاه مختار

١م فئة أولى

إدارة الشبكات

د.ثائر داوود

المدرج

تصمیم الشبكات

د.ثائر داوود

المدرج

) عملي٢نظم تشغیل شبكیة (

م.فائزة حاتم

٦م فئة أولى

) عملي٢نظم تشغیل شبكیة (

م.فائزة حاتم

٦م فئة ثانیة

) عملي٢برمجة الوب(

م. رفاه مختار

٥م فئة ثانیة

ھندسة البرمجیات

د. محمد المحمد

المدرج

الوسائط المتعددة وبرمجتھا

د. محمد المحمد

٤القاعة 

ھندسة البرمجیات عملي

م. يوسف دعبول

٥م فئة أولى

ھندسة البرمجیات عملي

م. يوسف دعبول

٥م فئة ثانیة

٢نظم تشغیل شبكیة

د.فادي تركاوي

٤القاعة 

  عملي١إدارة الشبكات 

م. مھا جحا

٦م فئة ثانیة

  عملي١إدارة الشبكات 

م. مھا جحا

٦م فئة ثانیة

  عملي١إدارة الشبكات 

م. مھا جحا

٦م فئة أولى

  عملي١إدارة الشبكات 

م. مھا جحا

٦م فئة أولى

تصمیم الشبكات عملي

م.عبد الكافي البارودي

٥م فئة أولى

تصمیم الشبكات عملي

م.عبد الكافي البارودي

٥م فئة أولى

تصمیم الشبكات عملي

م.عبد الكافي البارودي

٥م فئة ثانیة

تصمیم الشبكات عملي

م.عبد الكافي البارودي

٥م فئة ثانیة

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

1
8:30 - 10:00

2
10:00 - 11:30

3
11:30 - 13:00

4
13:00 - 14:30

5
12:00 - 12:45

جدول الدوام االسبوعي

تقنیات الحاسوب ثالثة



٠٣/١٨/٢٠١٨aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

مبادئ األتومات والمترجمات

د. أحمد الكردي

٤القاعة 

تحلیل البیانات ونظم دعم القرار

د.رامز الخطیب

المدرج

البرمجیات النقالة

د.رامز الخطیب

المدرج

أمن الشبكات

د.ثائر داوود

المدرج

البرمجیات النقالة عملي

م.لمى السبع

٤م ١الفئة 
إدارة مشاريع نظم المعلومات

أ.أيھم الحمید

٢القاعة

إدارة مشاريع نظم المعلومات
عملي

م.محمد الشامي / أ.أيھم الحمید

٥م ١الفئة 

إدارة مشاريع نظم المعلومات
عملي

م.محمد الشامي / أ.أيھم الحمید

٥م ٢الفئة 

تحلیل البیانات ونظم دعم القرار
عملي

م.تغريد حرفوش / م. رفاه مختار

٤م ٢الفئة 

مبادئ األتومات والمترجمات
عملي

م. رود االصفر

٥م ١الفئة 

مبادئ األتومات والمترجمات
عملي

م. رود االصفر

٥م ٢الفئة 

أمن الشبكات عملي

م.حمزة غنم

٦م ١الفئة 

أمن الشبكات عملي

م.حمزة غنم

٦م ١الفئة 

أمن الشبكات عملي

م.حمزة غنم

٦م ٢الفئة 

أمن الشبكات عملي

م.حمزة غنم

٦م ٢الفئة 

البرمجیات النقالة عملي

م.لمى السبع

٣م ٢الفئة 

تحلیل البیانات ونظم دعم القرار
عملي

م.تغريد حرفوش / م. رفاه مختار

٣م ١الفئة 

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

1
8:30 - 10:00

2
10:00 - 11:30

3
11:30 - 13:00

4
13:00 - 14:30

5
12:00 - 12:45

جدول الدوام االسبوعي

تقنیات الحاسوب رابعة



٠٣/١٨/٢٠١٨aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

أسس الكھرباء

د.نصر القاسم

٥مجمع المعاھد ق

أسس الكھرباء

د.نصر القاسم

٥مجمع المعاھد ق

أسس الكھرباء عملي

م.طلة الدندشي

٥مجمع المعاھد ق ١الفئة 

أسس الكھرباء عملي

م.طلة الدندشي

٥مجمع المعاھد ق ٢الفئة 

ثقافة

عبد الكريم الحلو

٤القاعة 

أسس المیكانیك

م. ھال السفاف

٤القاعة 

أسس المیكانیك

م. ھال السفاف

٥القاعة 

ورش

م.محمد العبد هللا / د.نصر القاسم

ثا صناعیة

ورش

م.محمد العبد هللا / د.نصر القاسم

ثا صناعیة

ورش

م.محمد العبد هللا / د.نصر القاسم

ثا صناعیة

ورش

م.محمد العبد هللا / د.نصر القاسم

ثا صناعیة

٢لغة أجنبیة

أ.ھدى العلي

٤القاعة 

أسس المیكانیك عملي

م. ھال السفاف

٥القاعة  ١الفئة 

أسس المیكانیك عملي

م. ھال السفاف

٥القاعة  ٢الفئة 

رسم كھربائي

د.ھیثم وردة

مرسم صناعة

رسم كھربائي عملي

د.ھیثم وردة / م. ھال السفاف / م.طلة

الدندشي

مرسم صناعة ١الفئة 

رسم كھربائي عملي

د.ھیثم وردة / م. ھال السفاف / م.طلة

الدندشي

مرسم صناعة ١الفئة 

رسم كھربائي عملي

م. ھال السفاف / د.ھیثم وردة / م.عبدو

زحلوق

مرسم صناعة ٢الفئة 

رسم كھربائي عملي

م. ھال السفاف / د.ھیثم وردة / م.عبدو

زحلوق

مرسم صناعة ٢الفئة 

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

1
8:30 - 10:00

2
10:00 - 11:30

3
11:30 - 13:00

4
13:00 - 14:30

5
12:00 - 12:45

جدول الدوام االسبوعي

التغذية الكھربائیة اولى



٠٣/١٨/٢٠١٨aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

مدخل إلى االقتصاد الھندسي

د.صفوان قلفة

٤القاعة 

مدخل الحاسوب

م. رفاه مختار

٤القاعة 

مدخل الحاسوب  عملي

م.فائزة حاتم

٦م فئة أولى

مدخل الحاسوب  عملي

م.فائزة حاتم

٦م فئة ثانیة

آالت التیار المستمر

د. يوسف رزوق

٢مجمع المعاھد ق

(ورشات (لف محركات

د. يوسف رزوق

٢مجمع المعاھد ق

مدخل إلى االقتصاد الھندسي
عملي

م.طلة الدندشي

٢مجمع المعاھد ق فئة ثانیة

مدخل إلى االقتصاد الھندسي
عملي

م.طلة الدندشي

٢مجمع المعاھد ق فئة أولى

٢إلكترونیات صناعیة

د. منذر الدالي

٥مجمع المعاھد ق

) عملي٢إلكترونیات صناعیة(

م.طلة الدندشي

٥مجمع المعاھد ق فئة أولى

) عملي٢إلكترونیات صناعیة(

م.طلة الدندشي

٢مجمع المعاھد ق فئة ثانیة

التمديدات الكھربائیة عملي

م.محمد سعید الیوسف

٥مجمع المعاھد ق فئة أولى

التمديدات الكھربائیة عملي

م.محمد سعید الیوسف

٥مجمع المعاھد ق فئة ثانیة

ورشات (لف محركات) عملي

د. يوسف رزوق

ثا صناعیة

ورشات (لف محركات) عملي

د. يوسف رزوق

ثا صناعیة

التمديدات الكھربائیة

د. ياسر الحسون

٢مجمع المعاھد ق

آالت التیار المستمر عملي

م.عبدو زحلوق

٢مجمع المعاھد ق فئة ثانیة

آالت التیار المستمر عملي

م.عبدو زحلوق

٢مجمع المعاھد ق فئة أولى

التمديدات الكھربائیة عملي

م.محمد سعید الیوسف

٢مجمع المعاھد ق فئة أولى

التمديدات الكھربائیة عملي

م.محمد سعید الیوسف

٢مجمع المعاھد ق فئة ثانیة

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

1
8:30 - 10:00

2
10:00 - 11:30

3
11:30 - 13:00

4
13:00 - 14:30

5
12:00 - 12:45

جدول الدوام االسبوعي

التغذية الكھربائیة ثانیة



٠٣/١٨/٢٠١٨aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

معالجات ومتحكمات منطقیة

د. أحمد الكردي

٥القاعة 

تغذية المعامل بالطاقةالكھربائیة

د.صفوان قلفة

٤القاعة 

الطاقات المتجددة

د.صفوان قلفة

٥القاعة 

تدريب مھني في الورشات

د.وسام الحزواني

ثا صناعیة

تدريب مھني في الورشات

د.وسام الحزواني

ثا صناعیة

الطاقات المتجددة عملي

م.رشا قبیطري

٤محمع المعاھد ق

الطاقات المتجددة عملي

م.رشا قبیطري

٤محمع المعاھد ق

قیادة آلیة وتحكم صناعي

د. منذر الدالي

٢مجمع المعاھد ق

قیادة آلیة وتحكم صناعي
عملي

م.عبدو زحلوق

٤محمع المعاھد ق

قیادة آلیة وتحكم صناعي
عملي

م.عبدو زحلوق

٢مجمع المعاھد ق

معالجات ومتحكمات منطقیة
عملي

م.عبدو زحلوق

مخبر االسس

معالجات ومتحكمات منطقیة
عملي

م.عبدو زحلوق

مخبر االسس

معالجات ومتحكمات منطقیة
عملي

م.عبدو زحلوق

مخبر االسس

تغذية المعامل بالطاقةالكھربائیة
عملي

م. ھبة قمر الدين

٥مجمع المعاھد ق

تغذية المعامل بالطاقةالكھربائیة
عملي

م. ھبة قمر الدين

٥مجمع المعاھد ق

تغذية المعامل بالطاقةالكھربائیة
عملي

م.محمد سعید الیوسف

٥مجمع المعاھد ق

تغذية المعامل بالطاقةالكھربائیة
عملي

م.محمد سعید الیوسف

٥مجمع المعاھد ق

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

1
8:30 - 10:00

2
10:00 - 11:30

3
11:30 - 13:00

4
13:00 - 14:30

5
12:00 - 12:45

جدول الدوام االسبوعي

التغذية الكھربائیة ثالثة



٠٣/١٨/٢٠١٨aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

استخدام الحاسب في التصمیم
وتخطیط شبكات التوزيع

م.لمى عقدة

٣م

استخدام الحاسب في التصمیم
وتخطیط شبكات التوزيع عملي

م.لمى عقدة

٣م

استخدام الحاسب في التصمیم
وتخطیط شبكات التوزيع عملي

م.لمى عقدة

١م

حماية شبكات التوزيع عملي

م.آالء قبش

٥القاعة 

ترشید استھالك الطاقة

د.نصر القاسم

٥مجمع المعاھد ق

حماية شبكات التوزيع

د.نصر القاسم

٥مجمع المعاھد ق

الكابالت الكھربائیة عملي

م.آالء قره محمد

٥مجمع المعاھد ق

تصمیم دارات التیار الضعیف
عملي

م.آالء قره محمد

٥مجمع المعاھد ق

حماية شبكات التوزيع عملي

م.آالء قبش

٥مجمع المعاھد ق

تصمیم دارات التیار الضعیف

د. ياسر الحسون

المدرج

الكابالت الكھربائیة

د. ياسر الحسون

٤القاعة 

ترشید استھالك الطاقة عملي

م.آالء قبش

١القاعة 

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

1
8:30 - 10:00

2
10:00 - 11:30

3
11:30 - 13:00

4
13:00 - 14:30

5
12:00 - 12:45

جدول الدوام االسبوعي

التغذية الكھربائیة رابعة


