
ةاليومالمرحلةالدراسةاسم القسم العلمي  google meetرابط نوع التعليماسم مدرس المادةاسم المادة الدراسيةنوع المادةوقت المحاضر

ونيك ية  نظري5:00-03:30االحدالرابعةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر ز يهدى انور محمد. م.م4اللغة االنكلت 
ونز الكتر

ونيك وع الهندسيعملي+نظري09:00-5:00االحدالرابعةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر يالمشر
ونز اليوجدالكتر

ونيك زالرابعةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر وع الهندسيعملي+نظري09:00-03:00االثني  يالمشر
ونز اليوجدالكتر

ونيك اليوجدحضورياحمد كريم عبد. د.ممسيطرات دقيقةنظري06:00-03:00الثالثاءالرابعةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر

ونيك ونيك الرقمينظري09:00-6:00الثالثاءالرابعةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر اليوجدحضوريري  هام علي زبيد. م.مااللكتر

ونيك اليوجدحضوريحيدر فاضل عباس. م.م2تحليل نظم القدرة نظري06:00-03:00االربعاءالرابعةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر

ونيك اليوجدحضورياحمد عبد الرضا. م.منظرية المعلوماتنظري09:00-06:00االربعاءالرابعةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر

ونيك قسم الكهرباء وااللكتر

المسائية

ونيك قدرة عملي09:00-03:00الخميسالرابعة + مختتر الكتر

ونيك الرقمي مختتر االلكتر

. هدى انور محمد. م.م  + 

سارة عبد العالي عويد. م.م

اليوجدحضوري

ونيك يهدى انور محمد. م.ممعمارية الحاسبةنظري04:00-03:00االحدالثالثةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر
ونز الكتر

ونيك يف غازي. د.م.اموجات دقيقةنظري05:00-04:00االحدالثالثةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر ز شر يامي 
ونز الكتر

ونيك ونيات القدرةنظري06:00-05:00االحدالثالثةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر يحيدر عبد الحسن. د.مالكتر
ونز https://meet.google.com/xnn-cinq-cozالكتر

ونيك ساعة حرة07:00-06:00االحدالثالثةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر

ونيك ونيكنظري09:00-07:00االحدالثالثةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر يعبد الغفار سويلم مهوس. م.ا3الكتر
ونز الكتر

ونيك زالثالثةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر ياحمد محسن بطي. م.مسيطرة خطيةنظري04:00-03:00االثني 
ونز الكتر

ونيك زالثالثةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر ز نارص وزير. د.م.امعالجة االشارة الرقمية05:00-04:00االثني  يحسي 
ونز الكتر

ونيك زالثالثةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر ية  نظري07:00-05:00االثني  ز يحسن محمد عبد. م.م3اللغة االنكلت 
ونز الكتر

ونيك زالثالثةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر ساعة حرة09:00-07:00االثني 

ونيك قسم الكهرباء وااللكتر

الثالثةالمسائية

+ مختتر المكائن الكهربائية عملي09:00-03:00الثالثاء

مختتر االتصاالت

+ حيدر فاضل عباس . م.م

هدى انور محمد. م.م

اليوجدحضوري

ونيك اليوجدحضورياحمد محسن بطي. م.مسيطرة خطيةنظري05:00-03:00االربعاءالثالثةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر

ونيك ونيكنظري07:00-05:00االربعاءالثالثةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر اليوجدحضوريعبد الغفار سويلم مهوس. م.ا3الكتر

ونيك اليوجدحضوريهدى انور محمد. م.ممعمارية الحاسبةنظري09:00-07:00االربعاءالثالثةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر

ونيك ز نارص وزير. د.م.امعالجة االشارة الرقميةنظري05:00-03:00الخميسالثالثةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر اليوجدحضوريحسي 

ونيك يف غازي. د.م.اموجات دقيقةنظري07:00-05:00الخميسالثالثةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر ز شر اليوجدحضوريامي 

ونيك ونيات القدرةنظري09:00-07:00الخميسالثالثةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر اليوجدحضوريحيدر عبد الحسن. د.مالكتر

ونيك اليوجدحضوريزهراء محمد باقر. م.ممعالجات دقيقةنظري05:00-03:00االحدالثانيةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر

ونيك ونيكنظري07:00-05:00االحدالثانيةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر اليوجدحضوريعبد الغفار سويلم مهوس. م.ا2الكتر

ونيك اليوجدحضوريعبد هللا صيوان مجلي. م.اطرق عددية نظري09:00-07:00االحدالثانيةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر

ونيك زالثانيةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر عملي09:00-03:00االثني 

+ مختت  المكائن الكهربائية 

ونيات   +    مختتر االلكتر

ي
مختتر التصميم المنطقر

+  احمد عبد الكاظم صالح . م.م

+        زهراء محمد باقر   . م. م

ري  هام علي زبيد. م.م

اليوجدحضوري

ونيك ونيكنظري05:00-03:00الثالثاءالثانيةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر يعبد الغفار سويلم مهوس. م.ا2الكتر
ونز الكتر

ونيك يزهراء محمد باقر. م.ممعالجات دقيقةنظري06:00-05:00الثالثاءالثانيةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر
ونز https://meet.google.com/vfv-hcrs-twgالكتر

ونيك ياحمد عبد الرضا. م.م2مجاالت كهرومغناطيسيةنظري07:00-06:00الثالثاءالثانيةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر
ونز https://meet.google.com/hyz-mons-mdtالكتر

ونيك يرواء كاظم سكران. م.م2المكائن الكهربائيةنظري08:00-07:00الثالثاءالثانيةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر
ونز https://meet.google.com/ejr-npux-nnsالكتر

ونيك يابتسام مهدي مطرود. م.مديمقراطيةنظري09:00-08:00الثالثاءالثانيةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر
ونز الكتر

ونيك اليوجدحضورياحمد عبد الرضا. م.م2مجاالت كهرومغناطيسيةنظري05:00-03:00االربعاءالثانيةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر

ونيك اليوجدحضوريرواء كاظم سكران. م.م2المكائن الكهربائيةنظري07:00-05:00االربعاءالثانيةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر

ونيك اليوجدحضورياحمد محسن بطي. م.ماشارات وتحليل نظمنظري09:00-07:00االربعاءالثانيةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر

ونيك ياحمد محسن بطي. م.ماشارات وتحليل نظمنظري05:00-03:00الخميسالثانيةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر
ونز الكتر

ونيك يةنظري07:00-05:00الخميسالثانيةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر ز يري  هام علي زبيد. م.م2اللغة االنكلت 
ونز الكتر

ونيك ساعة حرة09:00-07:00الخميسالثانيةالمسائيةقسم الكهرباء وااللكتر

ونية  ي)الجدول االسبوعي لقسم الهندسة الكهربائية وااللكتر
 
(مسائ

https://meet.google.com/xnn-cinq-coz
https://meet.google.com/vfv-hcrs-twg
https://meet.google.com/hyz-mons-mdt
https://meet.google.com/ejr-npux-nns

