
 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية الهندسة    /جامعة البصرة 

 /20202021 الثانيجدول امتحانات الفصل  –قسم الهندسة الكهربائية 
 

 اليوم والتاريخ 

 

المرحلة  

 المرحلة  الثانية  االولى 

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة 

تخصص القدرة  

 والمكائن 

تخصص  

االتصاالت  

 واإللكترونيات 

تخصص  

 السيطرة والنظم  

تخصص  

القدرة  

 والمكائن 

تخصص  

االتصاالت  

 واإللكترونيات 

تخصص السيطرة  

 والنظم  

 االحد 

25/07/2021 

برمجة  

 2حاسبات 

 الكتروني( )

    
 إدارة مشاريع 

 الكتروني( (

 إدارة مشاريع 

 الكتروني( (

 إدارة مشاريع 

 الكتروني( (

 االثنين

62 /07/2021 

 كتابة فنية

 الكتروني( (
 

 مكائن تزامنية 

 )حضوري( 

 االتصاالت  نظرية

 )حضوري( 

 التحكم  أنظمة

 )حضوري(  
  

 

 الثالثاء 

72 /07/2021 
 

 محوالت 

 )حضوري( 
   

تشغيل وتحكم  

 أنظمة القدرة 

 الكتروني( (

االتصاالت  

 2الرقمية

 الكتروني( (

 نانوتكنولوجي 

 الكتروني( (

 االربعاء 

82 /07/2021 

االلكترونيات  

 األساسية 

 الكتروني( (

 
 اإلشارة  معالجة

 الكتروني( (

 اإلشارة  معالجة

 الكتروني( (

 اإلشارة  معالجة

 الكتروني( (
  

 

 الخميس

92 /07/2021 
 

معمارية  

 الحاسبة 

 الكتروني( (

   

تحليل أنظمة  

 2القدرة 

 )حضوري( 

 هوائيات وانتشار 

 )حضوري(2

تقنيات الحوسبة  

 )حضوري( الناعمة

 السبت 

31/07/2021 

 

 

  الكترونيات

)حضور رقمية

 ي(

  الكترونيات

 )حضوري( رقمية

  الكترونيات

 )حضوري( رقمية

 طاقة متجددة 

 الكتروني( (

االلكترونيات  

 الضوئية 

 الكتروني( (

PLC 

 الكتروني( (

 االحد 

01/08/2021 
 

 2رياضيات

 )حضوري( 
      

 االثنين

02/08/2021 

أسس  

الهندسة  

 2الكهربائية

 )حضوري( 

 
 العالي  الجهد

 الكتروني( (

 وأنظمة نظرية

 (التحكم

 الكتروني(

 االتصاالت  انظمة

 الكتروني( (
   

 الثالثاء 

03/08/2021 
 

برمجة متقدمة  

2 

 الكتروني( (

   
 شبكات ذكية 

 )حضوري( 

 2مايكرويف

 )حضوري( 

 تحكم عمليات 

 )حضوري( 

 االربعاء 

04/08/2021 

 اتوكاد 

 الكتروني( (
 

 عددية  طرق

 )حضوري( 

 عددية  طرق

 )حضوري( 

 عددية  طرق

 )حضوري( 
   

 الخميس

05/08/2021 
 

 شبكات 

 )حضوري( 
      

 السبت 

07/08/2021 

 

 

 انظمة

 االتصاالت 

 الكتروني( (

 أنظمة القدرة 

 الكتروني( (

 أنظمة القدرة 

 الكتروني( (

 مكائن خاصة 

 )حضوري( 

نظرية المعلومات  

 والتشفير

 )حضوري( 

أنظمة التحكم  

 )حضوري( الرقمي

 االحد 

08/08/2021 

 2رياضيات 

 )حضوري( 

 حقوق االنسان 

 الكتروني( (
      

 االثنين

09/08/2021 
  

 القدرة  توزيع

 )حضوري( 

مجاالت  

كهرومغناطيسية  

- II )حضوري( 

 الحوسبة  أنظمة 
 المضمنة 

 )حضوري( 
 مشروع  مشروع  مشروع 

 الثالثاء 

10/08/2021 

 منطق رقمي 

 الكتروني( (

دوائر الكترونية 

 )حضوري(2
      



 

 : تحانات النهائيةالمالتعليمات الخاصة با

 

 او اي مستمسك بديل عنها (الهوية الجامعية)جلب ما يثبت هوية الطالب  

 ا ولجميع المراحل.صباح الساعة التاسعة  والحضورية في كترونيةلالمتحانات االتجرى جميع ا 

 يمتحن الطالب في القاعة المخصصة له وحسب خارطة الجلوس. 

 سئلة. ال بعد مرور ساعة من توزيع ا اال متحانية الايسمح بترك القاعة  ال  

 .االمتحانية الى القاعةة بالمادة القيمنع ادخال كل ما له ع 

 لكترونية والساعات بكافة انواعها.الجهزة االيمنع ادخال اجهزة الموبايل وا 

 التقيد بكافة شروط الوقاية الصحية من تعقيم اليدين ولبس الكمامات. 


