
 جامعة المشرق

 جـ دول امتـحانات البدائل والمالحق

 معـ امل الهندسـ ة

 2020 /يناير

 اليوم  الزمن  المادة  المعمل  االستاذ

 18/1السبت  9:00 الهوائيات وانتشار الموجات االتصاالت أ.ابراهيم عامر

 18/1السبت  10:00 الياف ضوئية االتصاالت أ.ابراهيم عامر

 18/1السبت  I 9:00تصميم دوائر رقمية  المعالجات الدقيقة والرقميات محمد معاويةأ.

 18/1السبت  II 10:00رقمية  تصميم دوائر المعالجات الدقيقة والرقميات محمد معاويةأ.

 18/1السبت  III 9:00 الكترونيات تماثلية االلكترونيات والء أ.

 18/1السبت  9:00 اساسيات الهندسة الكهربائية الورشة أ.عبدالرحيم

عبدالرحيمأ.  18/1السبت  I 10:00علوم هندسة كهربائية  الورشة 

 18/1السبت  Industrial Hydraulic 9:00 الروبوت أ.محمد احمد 

احمد أ.محمد   18/1السبت  Pneumatic 10:00 الروبوت 

 19/1االحد  9:00 ( II)هندسة اتصاالت  اتصاالت رقمية االتصاالت أ.ابراهيم عامر

 19/1االحد  10:00 )اتصاالت تماثلية(I  اتصاالتهندسة  االتصاالت أ.ابراهيم عامر

ابراهيم فيصلأ.  19/1االحد  II 10:00دوائر كهربائية تحليل  الورشة 

عليأ.  19/1االحد  10:00 المعالج الدقيق ولغة التجميع االلكترونيات المتقدمة 

عليأ.  19/1االحد  10:00 تطبيقات المعالج والمتحكم الدقيق االلكترونيات المتقدمة 

ابراهيم فيصلأ.  19/1االحد  II 10:00علوم هندسة كهربائية  الورشة 

هند أ.م  19/1االحد  Robotics 10:00 الروبوت 

ابراهيم فيصلأ.  20/1االثنين  II 10:00ورش كهرباء  الورشة 

ابراهيم فيصلأ.  20/1االثنين  10:00 اعمال ورش الورشة 

ايةأ.  20/1االثنين  9:00 الكترونيات القوى )الكترونيات القدرة( المتحسسات 

عبدالرحيمأ.  20/1االثنين  I 9:00الكترونيات تماثلية  االلكترونيات 

دالياأ.  20/1االثنين  II 9:00الكترونيات تماثلية  االلكترونيات 

 20/1االثنين  10:00 ميكانيكا الموائع الموائع أ.محمد احمد 

عليأ.  20/1االثنين  10:00 المتحكم الدقيق االلكترونيات المتقدمة 

 20/1االثنين  10:00 اتصاالت تماثلية االتصاالت أ.ابراهيم عامر

.ايةأ  20/1االثنين  10:00 و اجهزة قياسات المتحسسات 

 20/1االثنين  9:00 نمذجه ومحاكاة Lab 10 أ.محمد كرار

محمد كرارأ.  Lab 10 21/1الثالثاء  9:00 اشارات ونظم 

محمد كرارأ.  Lab 10  تحكم اليI 10:00  21/1الثالثاء 

 21/1الثالثاء  I    10:00 تحليل دوائر كهربائية الورشة أ.عبدالرحيم

 21/1الثالثاء  10:00 المتحسسات والمقاييس المتحسسات أ.محمد احمد 

مهند أ.  Lab 9 PLC, PLC & applications 9:00  21/1الثالثاء 

 21/1الثالثاء  II 10:00شبكات الحاسوب  Lab 9 أ.علي

محمد كرارأ.  Lab 10  تحكم اليII 9:00  22/1االربعاء 

 22/1االربعاء  10:00 تحكم الي متقدم Lab 10 أ.محمد كرار

 22/1االربعاء  CAD CAM 10:00 الروبوت أ.محمد احمد 

عبدالرحيمأ.  23/1الخميس  10:00 )مبادئ اجهزة الكترونية( الكترونياتمبادئ  المتحسسات 

عليأ.  23/1الخميس  9:00 الدقيقة الشرائح برمجة االلكترونيات المتقدمة 

 23/1الخميس  CNC 10:00 الروبوت أ.محمد احمد 

 23/1الخميس  I 10:00شبكات الحاسوب  Lab 9 أ.علي

 23/1الخميس  9:00 االتصاالت المحمولة Lab10 أ.محمد كرار

 


