
 جامعة ديالى

 كلية الهندسة

 الكهربائية قسم هندسة القدرة

 

 1025 - 1024جدول المحاضرات األسبوعي للعام الدراسي 

 

 اليوم
  الثانية السنة    األولى السنة

 أستاذ المادة المـــــادة وقت المحاضرة
رقم 

 القاعة
 أستاذ المادة المــــــادة وقت المحاضرة

رقم 

 القاعة

 األحد

8:30-9:30 

 2 هشام عيدان. م.م Iرياضيات 

8:30-9:30 

 20:30-9:30 20:30-9:30 1 علي نجم. م.م مجاالت كهرومغناطيسية

20:30-22:30 20:30-22:30 

 1 علي ساجت. م.م .D.Cمكائن  21:30-22:30 2 سوسن عبدالمنعم. م.م انكليزي 22:30-21:30

21:30-2:30 
  نسرين خماس . د ةمختبرالكترونيات رقمي

 (A)مختبر دوائر كهربائية 21:30-2:30

 D.C.(B)مختبرمكائن 

 قاسم محمد. م.م  

 ميادة صاحب. م.م
 

2:30-1:30 2:30-1:30 

1:30-3:30    1:30-3:30    

 االثنين                                                 

8:30-9:30 

  دايمان محم. م الرسم الهندسي

8:30-9:30 

 20:30-9:30 20:30-9:30 1 غسان عبدهللا. م.م IIرياضيات 

20:30-22:30 20:30-22:30 

 21:30-22:30 2 هشام عيدان. م.م Iرياضيات  22:30-21:30

 2:30-21:30 1 عمار عيسى. م.م الكترونيك تماثلي 
   الورش

21:30-2:30 

2:30-1:30 2:30-1:30 

1:30-3:30    1:30-3:30    

 الثالثاء

8:30-9:30 

 2 محمد قاسم. م.م فيزياء الكترونية

8:30-9:30 

 20:30-9:30 20:30-9:30 1 حبيب شالل. د دوائر كهربائية

20:30-22:30 20:30-22:30 

22:30-21:30 
 2 محمد حسن. م.م حاسبات

22:30-21:30 
  عمار عيسى. م.م ي مختبر الكترونيك تماثل

21:30-2:30 21:30-2:30 

 Aمختبر حاسبات 2:30-1:30

 Bمختبر اسس كهربائية

 محمد حسن. م.م

 ميادة صاحب. م.م
 

2:30-1:30    

1:30-3:30 1:30-3:30    

 األربعاء

8:30-9:30 
 Aمختبر اسس كهربائية

 Bمختبر حاسبات

 حيدر سالم. م.م

 هشام عيدان. م.م
 

8:30-9:30 

 20:30-9:30 20:30-9:30 1 سمير داود. م IIميكانيك 

20:30-22:30 20:30-22:30 

 1 غسان عبدهللا. م.م IIرياضيات  21:30-22:30 2 زينب فالح. م.م حقوق انسان 22:30-21:30

21:30-2:30 
 2 نسرين خماس. د الكترونيات رقمية

 D.C.(A)مختبرمكائن  21:30-2:30

 (B)مختبر دوائر كهربائية

علي ساجت . م.م

 غسان عبدهللا. م.م
 

2:30-1:30 2:30-1:30 

1:30-3:30    1:30-3:30    

 الخميس

8:30-9:30 

 2 حيدر سالم. م.م اسس كهربائية

8:30-9:30 
 1 علي ساجت. م.م .D.Cمكائن 

9:30-20:30 9:30-20:30 

20:30-22:30 20:30-22:30 
 1 زعلخغسان . م.م برمجة

22:30-21:30 

 I   2ميكانيك 

22:30-21:30 

21:30-2:30 21:30-2:30 
  غسان خزعل. م.م مختبر برمجة

2:30-1:30 2:30-1:30 

1:30-3:30    1:30-3:30    

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة ديالى

 كلية الهندسة

 قسم هندسة القدرة الكهربائية

 

   1025 - 1024اضرات األسبوعي للعام الدراسي جدول المح

 

 اليوم
 السنة الرابعة السنة الثالثة

 أستاذ المادة المــــــادة وقت المحاضرة رقم القاعة أستاذ المادة المـــــادة وقت المحاضرة
رقم 

 القاعة

 األحد

8:30-9:30 

 3 محمد حسن. م.م السيطرة

8:30-9:30 

 20:30-9:30 20:30-9:30 4 رهللا سلماننص. د توزيع وتصميم كهربائي

20:30-22:30 20:30-22:30 

22:30-21:30 

 3 محمد سعدي. د الكترونيات القدرة

 IIIِِِ(A)مختبر مكائن  22:30-21:30

 II(B)مختبر برامجيات القدرة 

 احمد ابراهيم. م.م

 عمار عيسى. م.م
 

21:30-2:30 21:30-2:30 

   مشاريع التخرج 2:30-1:30 2:30-1:30

1:30-3:30    1:30-3:30    

 األثنين

8:30-9:30 

 3 حسن جاسم.د الضغط العالي

8:30-9:30 

 20:30-9:30 20:30-9:30 4 اسامة صاحب. م.م حماية نظم القدرة

20:30-22:30 20:30-22:30 

22:30-21:30 

 3 علي نجم. م.م .A.Cمكائن 

22:30-21:30 

 2:30-21:30 2:30-21:30   مشاريع التخرج

2:30-1:30 2:30-1:30 

1:30-3:30    1:30-3:30    

 الثالثاء

8:30-9:30 

 3 علي ساجت. م.م تحليالت هندسية

8:30-9:30 

 20:30-9:30 20:30-9:30 4 احمد مجيد. م.م تحليل منظومات القدرة

20:30-22:30 20:30-22:30 

22:30-21:30 
 .A.Cمختبر مكائن 

 علي نجم. م.م

 احمد مجيد. م.م
 

22:30-21:30 
 4  ادارة هندسية

21:30-2:30 21:30-2:30 

   مشاريع التخرج 2:30-1:30    2:30-1:30

1:30-3:30    1:30-3:30    

 األربعاء

8:30-9:30 

 3 اسامة صاحب. م.م قدرة كهربائية

8:30-9:30 

 20:30-9:30 20:30-9:30 4 غسان عبدهللا. م.م سيطرة وتشغيل منظومات القدرة

20:30-22:30 20:30-22:30 

 Aمختبر الكترونيات القدرة  22:30-21:30

 B Iمختبر برامجيات القدرة 

 محمد سعدي . د

 احمد ابراهيم. م.م
 

22:30-21:30 

 2:30-21:30 2:30-21:30   مشاريع التخرج

2:30-1:30    2:30-1:30 

1:30-3:30    1:30-3:30    

 الخميس

8:30-9:30 
 3 عمار عيسى. م.م اتصاالت

 II(A)مختبر برامجيات القدرة  8:30-9:30

 III ِِِ(B)مختبر مكائن 

 نصرهللا سلمان. د

 احمد مجيد.  م.م
 

9:30-20:30 9:30-20:30 

20:30-22:30 
 3 قاسم محمد. م.م قياسات كهربائية

20:30-22:30 

 21:30-22:30 21:30-22:30 4 احمد ابراهيم. م.م IIIمكائن 

 Bمختبر الكترونيات القدرة  21:30-2:30

 A Iمختبر برامجيات القدرة 

 عمار عيسى. م.م

 اسامة صاحب. م.م 
 

21:30-2:30 

   تخرجمشاريع ال 2:30-1:30 2:30-1:30

1:30-3:30    1:30-3:30    

 

 
 


