
اليوم الوقت  A-المرحلة األولى B-المرحلة األولى A-المرحلة الثانية B_المرحلة الثانية A-المرحلة الثالثة B-المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة

8:30-9:30
معمارية الحاسبة
م.م. هدى انور دمحم

موجات دقيقة 
أ.م.د. أمين شريف غازي

المشروع الهندسي

9:30-10:30
موجات دقيقة 

أ.م.د. أمين شريف غازي
معمارية الحاسبة
م.م. هدى انور دمحم

المشروع الهندسي

10:30-11:30
معالجة  االشارة الرقمية
أ.م.د. حسين ناصر وزير

الكترونيات قدرة
م.د. حيدر عبد الحسن

11:30-12:30
الكترونيات قدرة

م.د. حيدر عبد الحسن
معالجة  االشارة الرقمية
أ.م.د. حسين ناصر وزير

12:30-13:30 ساعة حرة ساعة حرة المشروع الهندسي

13:30-14:30 ساعة حرة ساعة حرة المشروع الهندسي

8:30-9:30
سيطرة خطية

م.د. علياء محسن مناتي
المشروع الهندسي

9:30-10:30 ساعة حرة المشروع الهندسي

10:30-11:30 المشروع الهندسي

11:30-12:30 المشروع الهندسي

12:30-13:30 ساعة حرة
سيطرة خطية

م.د. علياء محسن مناتي
المشروع الهندسي

13:30-14:30 ساعة حرة ساعة حرة المشروع الهندسي

8:30-9:30

9:30-10:30

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

8:30-9:30
معالجات دقيقة 

م.م. زهراء دمحم باقر

9:30-10:30
المكائن الكهربائية ٢
م.د. وليد جبر  حسن

10:30-11:30
ديمقراطية

م.علي جواد كاظم
معالجات دقيقة 

م.م. زهراء دمحم باقر

11:30-12:30
مجاالت كهرومغناطيسية ٢
م.م. احمد عبد الرضا علي

المكائن الكهربائية ٢
م.د. وليد جبر  حسن

12:30-13:30 ساعة حرة
مجاالت كهرومغناطيسية ٢
م.م. احمد عبد الرضا علي

13:30-14:30 ساعة حرة
ديمقراطية

م.علي جواد كاظم

8:30-9:30

9:30-10:30

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30 ساعة حرة
ميكانيك هندسي ٢

م.د. هدى جواد قاسم
ساعة حرة ساعة حرة

13:30-14:30
ميكانيك هندسي ٢

م.د. هدى جواد قاسم
ساعة حرة ساعة حرة ساعة حرة

الكترونيك ٣
م.د. احمد كريم عبد

الكترونيك ٣
أ.م.عبدالغفار سويلم مهوس

اللغة االنكليزية ٣
م.م. حسن دمحم عبد

مجاالت كهرومغناطيسية ٢
م.م. احمد عبد الرضا علي

معالجة  االشارة الرقمية
أ.م.د. حسين ناصر وزير

مختبر المكائن الكهربائية 
م.م. حيدر فاضل عباس

مختبر اإللكترونيك واإلتصاالت
م.م. هدى أنور دمحم

الكترونيات قدرة
م.د. حيدر عبد الحسن

الكترونيك ٣
م.د. احمد كريم عبد

مختبر الكترونيات القدرة
أ.م.د. أمين شريف غازي

مختبر اإللكترونيك الرقمي
م.م. سارة عبدالعالي عويد

نظم تحليل القدرة ٢
م.م. حيدر فاضل عباس

اللغة االنكليزية ٣
م.م. حسن دمحم عبد

معمارية الحاسبة
م.م. هدى انور دمحم

مسيطرات دقيقة
م.د. احمد كريم عبد

نظرية المعلومات
م.م. احمد عبد الرضا علي

المكائن الكهربائية ٢
م.د. وليد جبر  حسن

مختبر المكائن الكهربائية
م.م. مصطفى جميل حميد

مختبر اإللكترونيات
م.م. زهراء دمحم باقر

مختبر التصميم المنطقي
م.م. احمد عبد الرضا علي

المكائن الكهربائية ٢
م.د. وليد جبر حسن

الكترونيك ٢
أ.م.عبدالغفار سويلم مهوس

طرق عددية
أ.م. عبد هللا صيوان مجلي

الكترونيك ٢
أ.م.عبدالغفار سويلم مهوس

طرق عددية
أ.م. عبد هللا صيوان مجلي

مختبر المكائن الكهربائية
م.م. احمد عبد الكاظم صالح

مختبر اإللكترونيات
م.م. زهراء دمحم باقر

مختبر التصميم المنطقي
م. م. ريهام علي زبيد

اللغة االنكليزية ٤
م.م. هدى انور دمحم

اللغة االنكليزية ١
أ.م.د. حسين ناصر وزير

رياضيات ٢
أ.م.د. حسين عبد المحسن

دوائر كهربائية ٢
م.م. مصطفى جميل حميد

رياضيات ٢
أ.م.د. حسين عبد المحسن

حاسبات
م.م. حسن دمحم

ميكانيك هندسي ٢
م.د. هدى جواد قاسم

ميكانيك هندسي ٢
م.د. هدى جواد قاسم

مختبر حاسبات
م.م. حسن دمحم

تقنيات رقمية
م.م. رواء كاظم سكران

تقنيات رقمية
م.م. رواء كاظم سكران

دوائر كهربائية ٢
م.م. مصطفى جميل حميد

  مختبر الدوائر كهربائية
م.م. رواء كاظم سكران

ورش الهندسة الكهربائية
م.م. احمد عبد الكاظم صالح

دوائر كهربائية ٢
م.م. مصطفى جميل حميد

جدول المحاضرات للدراسة الصباحية للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ - الفصل الثاني

اشارات وتحليل نظم 
م. علي سالم كاظم

اللغة االنكليزية ٢
م. م. ريهام علي زبيد

اللغة االنكليزية ٢
م. م. ريهام علي زبيد

رياضيات ٢
أ.م.د. حسين عبد المحسن

دوائر كهربائية ٢
م.م. مصطفى جميل حميد

معالجات دقيقة 
م.م. زهراء دمحم باقر

مجاالت كهرومغناطيسية ٢
م.م. احمد عبد الرضا علي

اشارات وتحليل نظم 
م. علي سالم كاظم

اشارات وتحليل نظم 
م. علي سالم كاظم

سيطرة خطية
م.د. علياء محسن مناتي

الكترونيك ٣
أ.م.عبدالغفار سويلم مهوس

مختبر المكائن الكهربائية 
م.م. حيدر فاضل عباس

مختبر اإللكترونيك واإلتصاالت
م.م. هدى أنور دمحم

جامعة ذي قار – كلية الهندسة – قسم الهندسة الكهربائية واإللكترونية
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أ.م.عبدالغفار سويلم مهوس
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تقنيات رقمية
م.م. رواء كاظم سكران

حاسبات
م.م. حسن دمحم عبد

مختبر حاسبات
م.م. حسن دمحم عبد

رياضيات ٢
أ.م.د. حسين عبد المحسن

اللغة االنكليزية ١
أ.م.د. حسين ناصر وزير

تقنيات رقمية
م.م. رواء كاظم سكران

  مختبر الدوائر كهربائية
أ.م. عبد هللا صيوان مجلي

ورش الهندسة الكهربائية
م.م. احمد عبد الكاظم صالح

اشارات وتحليل نظم 
م. علي سالم كاظم

معالجات دقيقة 
م.م. زهراء دمحم باقر

إلكترونيك الرقمي
م. م. ريهام علي زبيد

معمارية الحاسبة
م.م. هدى انور دمحم

موجات دقيقة 
أ.م.د. أمين شريف غازي

الكترونيك ٢
أ.م.عبدالغفار سويلم مهوس

سيطرة خطية
م.د. علياء محسن مناتي

معالجة  االشارة الرقمية
أ.م.د. حسين ناصر وزير

الكترونيات قدرة
م.د. حيدر عبد الحسن

موجات دقيقة 
أ.م.د. أمين شريف غازي


