
كود القاعةالمدرسالمادةكود القاعةالمدرسالمادة
 9.30 – 8.30

10.30 – 9.30

11.30 - 10.30

12.30 – 11.30

1.30 – 12.30

2.30 – 1.30

ة 8.302 – 9.30  ل ijzwrahالس رومم.م. حس حامداللغة اإلن

10.30 – 9.30

ة 10.302 - 11.30 ل ijzwrahالس رومم.م. حس حامداللغة اإلن

 9.30 – 8.30

10.30 – 9.30

11.30 - 10.30

12.30 – 11.30

1.30 – 12.30

2.30 – 1.30

 ijijlpf

م.م. فالح جعفرالكترونيات القدرة

ylrogbu

ylrogbuكالس روم

م.م. حسين صالحشبكات كهربائية

4edtioq

مقرر القسم 

م.م. اميرة عبد الوهاب

كالس رومم.م. فالح جعفرالكترونيات القدرة

كالس روممشرفو المشاريعمشروع

م.م. حسين حامدتأسيسات كهربائية 2

مشرفو المشاريعمشروع

م.م. اميرة عبد 
الوهاب

xukvmbuكالس روم

شبكات كهربائية

 ijijlpf

 للعام الدراسيجدول الدروس األسبوعي النظريالمعهد التقني كربالء

2020-2021 لطلبة السنة الثانية قسم التقنيات الكهربائية

شعبة 2شعبة 1

حد
اال

xukvmbuكالس روم

npucbigكالس روم

كالس روم

الساعةاليوم

مكائن كهربائيةnpucbigكالس رومم.م. حسين حامدتأسيسات كهربائية 2

مكائن كهربائية

اء
الث

الث

كالس رومم.م. حنين صافيتطبيقات الحاسوب 2

ين
الثن

ا

4edtioqكالس روم

كالس رومم.م. حسين صالح

م.م زيد جبار عبيد كاظم

ltgyrys

ltgyrysكالس رومم.م. حنين صافيتطبيقات الحاسوب 2



القاعةالمدرسالمادةالقاعةالمدرسالمادةالقاعةالمدرسالمادةالقاعةالمدرسالمادةالقاعةالمدرسالمادةالقاعةالمدرسالمادة
 9.30 – 8.30

10.30 – 9.30

11.30 - 10.30

12.30 – 11.30

1.30 – 12.30

2.30 – 1.30

3.30 – 2.30

4.30 – 3.30

4.30-5.30

 9.30 – 8.30

10.30 – 9.30

11.30 - 10.30

12.30 – 11.30

1.30 – 12.30

2.30 – 1.30

3.30 – 2.30

4.30 – 3.30

4.30-5.30

م.م. فالح 
جعفر + 

علي+حسين+ 
عبد السالم

م.م. فالح 
جعفر + 

علي+حسين+ 
عبد السالم

م.م عباس 
فاضل + 
حسين 

محمود+فائزة

م.م عباس 
فاضل + حسين 
محمود+فائزة

م.م عباس 
فاضل + 
حسين 

محمود+فائزة

م.م عباس 
فاضل + حسين 
محمود+فائزة

م.م عباس 
فاضل + حسين 
محمود+فائزة

م.م عباس 
فاضل + حسين 
محمود+فائزة

مختبر 
التاسيسات

شبكات 
كهربائية ع

مختبر 
الشبكات

 مختبر 
الكترونيات 

القدرة

مكائن 
كهربائية ع

مختبر 
المكائن

ورشة معامل 
صيانة

شبكات 
كهربائية ع

مكائن كهربائية 
ع

مختبر المكائن
مختبر الشبكات

 م.م. حسين 
حامد+بشرى+ 

افياء

 م.م. حسين 
حامد+بشرى

+ افياء

 م.م. حسين 
حامد+بشرى+ 

افياء

م.م. حسين 
صالح 

+فاضله+ ماجد

م.م. حسين 
صالح 

+فاضله+ 
ماجد

مقرر القسم 

م.م زيد جبار عبيد كاظم

الكترونيات 
القدرة ع

 مختبر 
الكترونيات 

القدرة

الرسم 
الكهربائي

مختبر الرسم

ورشة معامل 
صيانة

 م.م. حسين 
حامد+بشرى+ 

افياء

م.م. حسين 
صالح 

+فاضله+ ماجد

م.م. حسين 
صالح 

+فاضله+ ماجد

م.م. رجاء 
رحمن + عبد 
المهدي+حامد

م.م. رجاء 
رحمن + عبد 
المهدي+حامد

م.م. اميرة عبد 
الوهاب 

+إبراهيم+ فالح

م.م. اميرة عبد 
الوهاب 

+إبراهيم+ فالح

مختبر الرسم

ورشة معامل 
صيانة

ورشة معامل1

شبكات 
كهربائية ع

 م.م. حسين 
حامد+بشرى+ 

افياء

د.عدنان حسن 
+ عبد المهدي 

+حامد

 مختبر 
الكترونيات 

القدرة

م.م. فالح 
جعفر + 

علي+حسين+ 
عبد السالم

مختبر 
الشبكات

الكترونيات 
القدرة ع

 مختبر 
الكترونيات 

القدرة

الرسم 
الكهربائي

مختبر الرسم

ورشة معامل 
صيانة

ورشة 
معامل2

الرسم 
الكهربائي

مختبر الرسم
مكائن 

كهربائية ع

ورشة 
معامل1

مختبر 
المكائن

الكترونيات 
القدرة ع

مختبر 
التاسيسات

م.م. حسين 
صالح 

+فاضله+ ماجد م.م. رجاء 
رحمن + عبد 
المهدي+حامد

م.م. رجاء 
رحمن + عبد 
المهدي+حامد

م.م. اميرة 
عبد الوهاب 
+إبراهيم+ 

فالح

م.م. اميرة عبد 
الوهاب 

+إبراهيم+ 
فالح

م.م. فالح 
جعفر + 

علي+حسين+
 عبد السالم

تأسيسات 
كهربائية 2 ع

تأسيسات 
كهربائية 2 ع

م.م. فالح 
جعفر + 

علي+حسين+ 
عبد السالم

تأسيسات 
كهربائية 2 ع

مختبر 
التاسيسات

مختبر 
التاسيسات

تأسيسات 
كهربائية 2 ع

الرسم 
الكهربائي

مختبر الرسم

الكترونيات 
القدرة ع

 مختبر 
الكترونيات 

القدرة

شبكات 
كهربائية ع

مختبر الشبكات

ورشة معامل 
صيانة

ورشة معامل2

الرسم 
الكهربائي

مكائن كهربائية 
ع

مختبر المكائن

م.م. فالح 
جعفر + 

علي+حسين+ 
عبد السالم

م.م. اميرة عبد 
الوهاب 

+إبراهيم+ فالح

ورشة معامل1

مكائن كهربائية 
ع

مختبر المكائن

الرسم 
الكهربائي

مختبر الرسم
مكائن كهربائية 

ع

مختبر 
التاسيسات

مختبر الشبكات

س
مي
لخ
ا

اء
بع
الر

ا

مختبر المكائن

الكترونيات 
القدرة ع

 مختبر 
الكترونيات القدرة

ورشة معامل 
صيانة

مختبر التاسيسات

شبكات 
كهربائية ع

مختبر الشبكات

ورشة معامل1

تأسيسات 
كهربائية 2 ع

شبكات 
كهربائية ع

 م.م. حسين 
حامد+بشرى+ 

افياء

م.م. حسين 
صالح 

+فاضله+ ماجد

د.عدنان حسن 
+ عبد المهدي 

+حامد

م.م. اميرة عبد 
الوهاب 

+إبراهيم+ فالح

الكترونيات 
القدرة ع

F  مجموعة A  مجموعة 

 للعام الدراسيجدول الدروس األسبوعي العمليالمعهد التقني كربالء

تأسيسات 
كهربائية 2 ع

2020-2021 لطلبة السنة الثانيةقسم التقنيات الكهربائية
E  مجموعة 

الساعةاليوم
B  مجموعة C  مجموعة  D مجموعة 
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