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االدلة الجنائية المرحلة 

االولى

 1   اسعافات أولية 

(حضوري)   

   1علوم حياة 

(حضوري)

التحقيق الجنائي 

(حضوري )
تقنيات اجهزةتصوير جنائي

قانون عقوبات 

العام

مشهد جريمة 

1
اللغة اإلنكليزيةعلم االجرامحقوق االنسانالديمقراطيةمبادء علم النفس2علوم الحياة الكيمياء

تطبيقات 

حاسوب

االدلة الجنائية  المرحلة 

الثانية

أصول المحاكمات 

الجزائية

فحص البصر   المرحلة 

االولى

   نظارات      

(حضوري)

-    صحة عينية 

اساسيات التمريض  

(حضوري)    

التشريح
اخطاء االنكسار 

في العين

تشريح وضائف 

العين

فيزياء طبية 

بصرية
احياء طبية

حقوق انسان 

وديمقراطية
صحة عينية

تطبيقات 

الحاسوب

فحص البصر المرحلة 

الثانية

النظارات            

(حضوري)

االخطاء االنكسارية 

في لعين
امراض العيون   الحول

اخالقيات 

المهنة

تطبيقات 

الحاسوب
اللغة االنكليزية

التصميم والتزيين 

المرحلة االولى

منظور                

(حضوري)

تاريخ عمارة 

(حضوري)
إنكليزيحقوق االنسانأسس تصميمحاسباتمواد انهاء

التصميم والتزيين 

المرحلة الثانية

       مسح كمي     

(حضوري)     

رسم معماري 

حضوري

صناعة المالبس المرحلة 

الثانية

    قوالب نسائية     

(حضوري)   

    قوالب رجالية     

(حضوري)       
لغة انكليزية
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تقنيات المحاسبة المرحلة 

االولى

    محاسبة حكومية 

(حضوري)       

 ( طالب95)مالية 

حضوري
لغة انكليزيةقراءات ماليةحقوق االنساناقتصاد وماليةحاسباتاحصاءمبادئ ادارة

تقنيات المحاسبة المرحلة 

الثانية

        تدقيق       

(حضوري )

    محاسبة 

متخصصة     

(حضوري)

    نظام محاسبي 

(حضوري )    
محاسبة شركات

محاسبة 

متوسطة
محاسبة تكاليفلغة انكليزيةحاسبات

االداره القانونيه المرحلة 

االولى

    احوال شخصية  

(حضوري )  

    مدخل    

(حضوري )

    عقوبات       

(حضوري)
لغة انكليزيةقراءات قانونية

تطبيقات 

حاسبة

تحرير 

المراسالت
مبادئ ادارةحقوق االنسان

ادارة الخدمة 

المدنية

االداره القانونيه المرحلة 

الثانية

         التنفيذ 

والتسجيل العقاري  

(حضوري )     

    اصول محاكمات  

(حضوري )    

    مرافعات     

(حضوري )
محاسبةقرءات قانونيةقانون اداريلغة انكليزية

تطبيقات 

حاسبة

أنظمة الحاسوب المرحلة 

االولى

    صيانة حاسوب   

(حضوري)  

    معمارية حاسوب 

(حضوري)  
خوارزميات++Cحقوق انسانلغة انكليزية

تطبيقات 

حاسبة
احصاءرياضيات

أنظمة الحاسوب المرحلة 

الثانية

    شبكات حاسوب  

(حضوري )     

        البرمجة 

المرئية       

(حضوري )

    قواعد بيانات  

(حضوري)  
نظم تشغيلتحليل نظمتصميم مواقعهياكل بياناتلغة انكليزية

السياحه فنادق المرحلة 

االولى

    ادارة فنادق     

(حضوري)

    مبادئ سياحة 

(حضوري)
تطبيقات حاسوبلغة انكليزية

ادارة اطعمة 

ومشروبات
عالقات عامة

قراءات 

انكليزي

حقوق انسان 

وديمقراطية

السياحه ارشاد المرحلة 

االولى

    جغرافية       

(حضوري)

    مبادئ سياحة     

(حضوري)
تطبيقات حاسوبلغة انكليزية

مراسالت 

انكليزي
عالقات عامة

قراءات 

انكليزي

حقوق انسان 

وديمقراطية

اثار وتاريخ 

العراق

السياحه فنادق المرحلة 

الثانية

    تسويق سياحي   

(حضوري )  

       صناعة ضيافة 

(حضوري)    

محاسبة فندقية    

(حضوري)
قراءات انكليزيارشاد سياحي

تطبيقات 

حاسوب
سياحة مستدامةلغة انكليزية

السياحه ارشاد المرحلة 

الثانية

    حجز الكتروني  

(حضوري)

      صناعة ضيافة  

(حضوري )       

انظمة وقوانين   

(حضوري )
قراءات انكليزيارشاد سياحي

تطبيقات 

حاسوب
سلوك مهنيلغة انكليزية
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تقنيات الكهرباء المرحلة 

االولى

    الدوائر 

الكهربائية    

(حضوري)

رسم هندسيالكترونيكلغة انكليزيةتاسيسات كهربائيةرياضياتتطبيقات حاسبة
الكترونيك 

رقمي
حقوق االنسان

تقنيات الكهرباء المرحلة 

الثانية

شبكات كهربائية    

(حضوري)

   تاسيسات 

(حضوري)كهربائية 
تطبيقات حاسبةلغة انكليزية

المكائن 

الكهربائية

الكترونيات 

القدرة

التحكم 

المنطقي 

المبرمج

االجهزه الطبيه المرحلة 

االولى

   دوائر رقمية 

(حضوري28)
رياضياتمبائ الكترونيكرسم هندسيفسلجةدوائر كهربائيةحقوق االنسانتطبيقات حاسوبلغة انكليزية

األجهزة الطبيه المرحلة 

الثانية

دوائر الكترونية 

(حضوري)

اجهزة قياس 

(حضوري)

اجهزة طبية 

الكترونية         

(حضوري)

لغة انكليزية
دوائر تحكم 

رقمي

اجهزة طبية 

كهرو 

ميكانيكية

تطبيقات 

حاسوب
حاسبات دقيقةسيطرة

ميكانيك القدره المرحلة 

االولى

ميكانيك هندسي   

حضوري)
حقوق انسان

مبادئ تبريد 

وتكيف 

(حضوري)

رياضياتلغة انكليزيةديناميك الحرارة
تطبيقات 

حاسبة
تقنيات كهرباء

ميكانيك القدرة المرحلة 

الثانية

        تكيف هواء   

(حضوري )      

منظومات تبريد       

(حضوري)     
سيطرةلغة انكليزية

تطبيقات 

حاسبة
انتقال حرارةصيانة

ميكانيك انتاج  المرحلة 

االولى

    عمليات تصنيع   

(حضوري )    
ميكانيكتطبيقات حاسوبرياضياتاللغة االنكليزية

حقوق انسان 

وديمقراطية

تكنلوجيا 

الكهرباء
خواص المواد

الميكانيك انتاج المرحلة 

الثانية

         المعادن       

(حضوري ) 
لغة إنكليزية

  عمليات  

       2التصنيع 

(حضوري )

االدارة 

والسالمة المهنية
اجزاء مكائن

تطبيقات حاسبة 

2

تقنيات الطيران المرحلة 

االولى

    تركيب طائرات   

(حضوري )   

    رسم هندسي     

(حضوري )
ميكانيك هندسياللغة االنكليزية

تقنيات الطيران المرحلة 

الثانية

      صيانة طائرات 

(حضوري)      

   رسم ميكانيكي    

(حضوري )



االتصاالت - االتصاالت

المرحلة االولى

دوائر رقمية 

(حضوري)
رياضياتالكترونيكرسم هندسيسالمة مهنيةدوائر كهربائيةحقوق االنسانتطبيقات حاسوبلغة انكليزية

الحاسوب - االتصاالت

المرحلة االولى

دوائر رقمية  

(حضوري)
رياضياتالكترونيكرسم هندسيتركيبدوائر كهربائيةحقوق االنسانتطبيقات حاسوبلغة انكليزية

االتصاالت التصاالت 

المرحلة الثانية

منظومة اتصالت 

(حضوري)

دوائر الكترونية 

(حضوري)
اجهزة اتصاالتليزرPLCلغة انكليزيةموجاتشبكاتتطبيقات الحاسوب

الحاسوب - االتصاالت

المرحلة الثانية

اجهزة القياس 

(حضوري)
شبكاتتطبيقات الحاسوب(حضوري)معمارية 

منظومة 

اتصاالت
انظمة تشغيلسيطرةPLCلغة انكليزية

االلكترونيك - االتصاالت 

المرحلة الثانية

اجهزة القياس 

(حضوري)

دوائر الكترونية 

(حضوري)
سمعيةحاسبات دقيقةPLCلغة انكليزيةاتصاالتانظمة سيطرةتطبيقات الحاسوب

بناء - تقنيات المدني 

المرحلة االولى

    مواد        

االنشاء        

(حضوري )

رياضياترسم هندسي

طرق - تقنيات المدني 

المرحلة االولى

   مواد االنشاء 

واالسفلت      

(حضوري)

رياضياترسم هندسي
ميكانيك 

هندسي
لغة انكليزية

حقوق انسان 

وديمقراطية
حاسباتمساحة

بناء - تقنيات المدني 

المرحلة الثانية

        تربة            

(حضوري) 
مسح كمي

طرق - تقنيات المدني 

المرحلة الثانية

تربة                    

(حضوري)    
مسح كميهندسة سكك

رسم - تقنيات المدني 

المرحلة الثانية

      رسم انشائي    

(حضوري)      

  رسم معماري    

(حضوري)
حاسباترسم صحيمسح كمياظهار معماريرسم كهربائي


