
 
 قسم الهندسة الكهربائية –كلية الهندسة  –جامعة البصرة 

 شعبة )أ( – الرابعة المرحلة

 8:00-9:00 9:00-10:00 11:00-10:00 12:00-11:00 1:00-12:00 2:00-1:00 :00-2:003 

  8ق -اتصاالت 8ق -تحليل نظم القدرة الجاحظ -مكائن متقدمة والكترونيات القدرة االحد

 د. عبد الكريم د. حامد ربيع د.

 حبيب+د.كاظم م.مكائن:سومر+د.علي االثنين
 د. مفيد+عمار  +د.جواد د.م.تحكم:

  +د. باسلد. مفيد+ جواد د.م.تحكم:
 بيبح +د.كاظم علي سومر+د. م.مكائن:

 

 

  2ق-تحكم 2ق-اتمتة صناعية 2ق-الكترونيات الجاحظ-مكائن  الثالثاء

  د.عمار د. جواد د. باسل د. ربيع

  مشروع هندسي 3ق-اتصاالت 3ق -تحليل نظم القدرة االربعاء

 اخالقيات الهندسة د. عبد الكريم د. حامد

  2ق-الكترونيك مشروع هندسي 2ق-تحكم الخميس

  باسل  د. عمار د. 

 

 (شعبة )ب –الرابعة  المرحلة

 8:00-9:00 9:00-10:00 11:00-10:00 12:00-11:00 1:00-12:00 2:00-1:00 :00-2:003 

  الجاحظ -تحليل نظم القدرة الجاحظ -مكائن متقدمة والكترونيات القدرة 8ق -اتصاالت االحد

 د. حامد ربيع د. عبد الكريم  د.

  2ق-تحكم مشروع هندسي  2ق-الكترونيك االثنين

  عمار د.  باسل  د.

  6ق –ة اتمتة صناعي 6ق-تحكم الجاحظ-مكائن  2ق-الكترونيات الثالثاء

 د. جواد د. عمار    د. ربيع د. باسل 

  مشروع هندسي 1ق -تحليل نظم القدرة 1ق-اتصاالت االربعاء

  اخالقيات الهندسة د. حامد د. عبد الكريم

 م.مكائن:سومر+د. حبيب+د. علي كاظم   الخميس
 

  +د. مفيد+د. باسل جواد د.م.تحكم:د. رمزي+

  +د.مفيدجوادم.تحكم:د. رمزي +د. عمار+د. 
 

 م.مكائن:سومر+د. حبيب+د. علي كاظم 

 



 
 قسم الهندسة الكهربائية –كلية الهندسة  –جامعة البصرة 

 شعبة )أ( – ثالثةلا المرحلة

 8:00-9:00 9:00-10:00 11:00-10:00 12:00-11:00 1:00-12:00 2:00-1:00 :00-2:003 

  1ق-الكترونيات 4ق-تحليالت 4ق-قدرة االحد

 د. رمزي  د. هشام  د الجبار د. عب

 3ق-مكائن 2ق-الكترونيات الجاحظ-تحكم  3ق-حاسبات االثنين

 د.خيرية د.رمزي د.فاضل  د.غيداء

  هشام +علي عبد هللاد.م.اتصاالت:د.فالح+  +د. حامدم.مكائن:د.خيرية+د.عبد الجبار الثالثاء

  +د. حامديرية+د.عبد الجباركائن:د.خم.م هشام +علي عبد هللاد.د.فالح+ م.اتصاالت:

    5ق-تحكم 5ق-اتصاالت االربعاء

    فاضلد.  حيدرد.

  3ق-تحليالت 3ق-قدرة 3ق-مكائن 3ق-اتصاالت الخميس

  هشام د.عبد الجبار د.خيرية د.حيدر

 

 (شعبة )ب – ةالمرحلة الثالث

 8:00-9:00 9:00-10:00 11:00-10:00 12:00-11:00 1:00-12:00 2:00-1:00 :00-2:003 

  4ق-تحليالت 1ق-قدرة 1ق-الكترونيات االحد

  د. هشام د. عبد الجبار رمزيد.

 5ق-حاسبات الجاحظ -تحكم 2ق-الكترونيات  5ق-مكائن االثنين

 د.غيداء د.فاضل د.رمزي  د.خيرية

    3ق-تحكم 3ق-اتصاالت الثالثاء

    د.فاضل  د.حيدر

  م.اتصاالت: د.هشام +علي عبد هللا عبد الجبار+مهام.مكائن:د.خيرية+د. االربعاء

  م.مكائن:د.خيرية+د.عبد الجبار+مها م.اتصاالت: د.هشام +علي عبد هللا

  5ق-اتصاالت 5ق-مكائن 5ق-قدرة 5ق-تحليالت الخميس

  د.حيدر د.خيرية د.عبد الجبار د.هشام

 



 
 قسم الهندسة الكهربائية –كلية الهندسة  –جامعة البصرة 

 شعبة )أ( – الثانية المرحلة

 8:00-9:00 9:00-10:00 11:00-10:00 12:00-11:00 1:00-12:00 2:00-1:00 2:22-3:22 

بن -ء الحرية وحقوق االنسانمبادى 6ق -رياضيات االحد
 سيرين

  6ق-دوائر

  د.فالح زينب د.حبيب

                                                                    +شفاء .مكائن: د.خالد+د.حامدم مينعلي ا+د.م.دوائر:عبد الباسط+انور االثنين

  علي امين+د.+انوررونق م.دوائر: +مها+شفاءخالد+د.حامدم.مكائن: د.

  1ق -مجاالت 1ق-رياضيات 4ق-مكائن 4ق-الكترونيات الثالثاء

  عبد الباسط د. حبيب  د.خالد رونق

  خلودم.حاسبات:د.باسل+ماجد+ 2ق-مكائن 2ق -دوائر االربعاء

   د.خالد د.فالح

  1ق -مجاالت 4ق-حاسبات 4ق-الكترونيات الخميس

  عبد الباسط خلود رونق

 
 (بشعبة ) –الثانية  المرحلة

 8:00-9:00 9:00-10:00 11:00-10:00 12:00-11:00 1:00-12:00 2:00-1:00 2:22-3:22 

  2ق -رياضيات بن سيرين-مبادىء الحرية وحقوق االنسان 2ق-دوائر االحد

  د.حبيب زينب د.فالح

 1-حاسبات 1ق -مجاالت  1ق-الكترونيات االثنين

 خلود عبد الباسط  رونق

  4ق -رياضيات 4ق-مكائن 4ق-الكترونيات 1ق -مجاالت الثالثاء

  د. حبيب د. خالد رونق عبد الباسط

  6ق-مكائن 6ق -دوائر د. عبد المطلببات:د.باسل+ماجد+م.حاس االربعاء

  د.خالد د.فالح 

  +شفاءمهام.مكائن: د.خالد+ خلود+ عبد الباسط+د. علي امين  م.دوائر: الخميس

  م.دوائر:د.فاضل+رونق +شفاءمهام.مكائن: د.خالد+



 
 

 قسم الهندسة الكهربائية –كلية الهندسة  –جامعة البصرة 
 شعبة )أ( – ولىاال المرحلة

 8:00-9:00 9:00-10:00 11:00-10:00 12:00-11:00 1:00-12:00 2:00-1:00 3:00-2:00 

  بن سيرين–اسس كهرباء  3ق-ميكانيك 3ق–رياضيات  االحد

  د.باسم هدى  كاظم د.علي

 الجاحظ -حاسبات الجاحظ–اسس كهرباء   الجاحظ -English االثنين

 طلبد. عبد الم د.باسم  زيدون

  مختبر حاسبات:د.عبد المطلب+عائدة+ماجد مختبر اسس كهرباء:د.غيداء+ايالف+انور+حنان الثالثاء

  مختبر اسس كهرباء:د.غيداء+ايالف+انور+حنان  مختبر حاسبات:د.عبد المطلب+عائدة+ماجد

 االربعاء
 

 مرسم
 باسمة+محمد

  4ق–رياضيات  4ق-ميكانيك

  د.علي هدى

   6ق-الكترونيات 6ق-رونياتالكت ورش الخميس

   د.علي أمين د.علي أمين 

 

 
 (شعبة )ب – االولى المرحلة

 8:00-9:00 9:00-10:00 11:00-10:00 12:00-11:00 1:00-12:00 2:00-1:00 3:00-2:00 

  بن سيرين–اسس كهرباء  5ق–رياضيات  5ق-ميكانيك االحد

  د.باسم د.علي كاظم هدى 

 الجاحظ -حاسبات الجاحظ–اسس كهرباء   لجاحظ ا-English االثنين

 د. عبد المطلب د.باسم  زيدون

   6ق-الكترونيات 6ق-الكترونيات ورش الثالثاء

   د.علي أمين د.علي أمين 

 مرسم 4ق-ميكانيك 4ق–رياضيات  االربعاء
 باسمة+محمد

 

  هدى د.علي

  مختبر حاسبات:د.عبد المطلب+عائدة+ماجد مختبر اسس كهرباء:د.غيداء+ايالف+حنان+انور الخميس

 مختبر اسس كهرباء:د.غيداء+ايالف+حنان+انور مختبر حاسبات:د.عبد المطلب+عائدة+ماجد

 


