
 قسم التقنيات الكهربائية                   الجامعة التقنية الجنوبية                                                                                                     

ي الشطرة
 Aالمرحلة : الثانية مجموعة                                                                                                                             المعهد التقن 

 2021-2020جدول الدروس االسبوعي التعليم المدمج للعام الدراسي 

 اسم المدرس عةاسم القا )الكالس رووم(كود  المادة الوقت اليوم

 االحد 
)  )عملي

ونيات (ع( 10:00 - 8:30 ونيات  الكتر  غادة غالب مختتر الكتر

 د.وارد صايل مختتر القدرة  قدرة )ع( 10:00-11:30

 سهاد عباس مختتر الحاسبات  حاسبات )ع( 1:00 - 11:30

الوقاية  وقاية )ع 2:30 - 1:00  يعرب دمحم مختتر

 االثني   
)  )عملي

 حبيب /قاسم مختتر المكائن  مكائن(ع( 10:00 - 8:30

 عالء /حنان مختتر الضغط  ضغط )ع( 10:00-11:30

  1قاعة كهرباء  صيانة 11:30-1:30

وع 1:30-2:30  اساتذة القسم   مشر

 الثالثاء
ونيات )ن( 10:30 - 8:30  غادة غالب 1قاعة كهرباء d6wlt3d الكتر

 عالءحميد 1قاعة كهرباء ibkxnox ضغط)ن( 10:30-11:30

 سهادعباس 1قاعة كهرباء j3efan5 حاسبات)ن( 11:30-12:30

 االربعاء
 د.وارد صايل 1قاعة كهرباء n3f235r قدرة )ن( 10:30 - 8:30

 يعرب دمحم 1قاعة كهرباء y76vr7s وقاية)ن( 10:30-12:30

 الخميس
 حبيب عطشان 1قاعة كهرباء r2mmr4e مكائن )ن( 10:30 - 8:30

     

     

 

 أ.م. د. كريم حمادي مهن           يعرب دمحم                                                                                                                             

 العميد                                                                                                                                           رئيس القسم        

       



 

 قسم التقنيات الكهربائية                                                                                                                              الجامعة التقنية الجنوبية

ي الشطرة                                                                                     
 Bالمرحلة : الثانية مجموعة                                               المعهد التقن 

 2021-2020جدول الدروس االسبوعي التعليم المدمج للعام الدراسي 

 اسم المدرس اسم القاعة )الكالس رووم(كود  المادة الوقت اليوم

 االحد 
)  )عملي

 د.وارد /لقاء مختتر القدرة   قدرة (ع( 10:00 - 8:30

ونيات )ع( 10:00-11:30 ونيات  الكتر  غادة/  مختتر لكتر

 عالء/حنان مختتر الضغط   ضغط )ع( 1:00 - 11:30

 سهاد/احمد مختتر الحاسبات   حاسبات )ع) 2:30 - 1:00

 االثني   
)  )عملي

  1قاعة كهرباء  صيانة  10:00 - 8:30

 يعرب/لقاء مختتر الوقاية  وقاية )ع( 10:00-11:30

 حبيب/قاسم مختتر المكائن   مكائن(ع( 11:30-1:30

وع 1:30-2:30  اساتذة القسم   مشر

 الثالثاء
ونيات )ن( 10:30 - 8:30  غادة غالب 1قاعة كهرباء  الكتر

 عالءحميد 1قاعة كهرباء  ضغط)ن( 10:30-11:30

 سهاد عباس 1قاعة كهرباء  حاسبات)ن( 11:30-12:30

 االربعاء
 د.وارد صايل 1قاعة كهرباء  قدرة )ن( 10:30 - 8:30

 يعرب دمحم 1قاعة كهرباء  وقاية)ن( 10:30-12:30

 الخميس
 حبيب عطشان 1قاعة كهرباء  مكائن )ن( 10:30 - 8:30

     

     

 
 

 أ.م. د. كريم حمادي مهن                                                                                                                           يعرب دمحم         

 العميد                                           رئيس القسم                                                                                                     



       

 

 قسم التقنيات الكهربائية                          الجامعة التقنية الجنوبية                                                                                                     

ي الشطرة
 Cالمرحلة : الثانية مجموعة                                                                                                                                   المعهد التقن 

 2021-2020جدول الدروس االسبوعي التعليم المدمج للعام الدراسي 

 اسم المدرس م القاعةاس )الكالس رووم(كود  المادة الوقت اليوم

 االحد 
)  )عملي

 د.وارد /لقاء مختتر المكائن   مكائن(ع( 10:00 - 8:30

 غادة/  مختتر الحاسبات   حاسبات )ع( 10:00-11:30

 عالء/حنان مختتر الوقاية   وقاية )ع( 1:00 - 11:30

ونيات )ع( 2:30 - 1:00 ونيات  الكتر ا لكتر  سهاد/احمد مختتر

 االثني   
 ()عملي 

  مختتر القدرة   قدرة (ع(  10:00 - 8:30

 يعرب/لقاء 1قاعة كهرباء  صيانة 10:00-11:30

 حبيب/قاسم مختتر الضغط  ضغط )ع( 11:30-1:30

وع 1:30-2:30  اساتذة القسم   مشر

 الثالثاء
ونيات )ن( 10:30 - 8:30  غادة غالب 1قاعة كهرباء  الكتر

 عالءحميد 1كهرباءقاعة    ضغط)ن( 10:30-11:30

 سهاد عباس 1قاعة كهرباء  حاسبات)ن( 11:30-12:30

 االربعاء
 د.وارد صايل 1قاعة كهرباء  قدرة )ن( 10:30 - 8:30

 يعرب دمحم 1قاعة كهرباء  وقاية)ن( 10:30-12:30

 الخميس
 حبيب عطشان 1قاعة كهرباء  مكائن )ن( 10:30 - 8:30

     

     

 

 أ.م. د. كريم حمادي مهن    دمحم                                                                                                                         يعرب          

 العميد                                                   رئيس القسم                                                                                               



       

 

 قسم التقنيات الكهربائية                             الجامعة التقنية الجنوبية                                                                                                     

ي الشطرة                                                                                                                المعهد 
 Dالمرحلة : الثانية مجموعة                      التقن 

 2021-2020جدول الدروس االسبوعي التعليم المدمج للعام الدراسي 

 اسم المدرس اسم القاعة )الكالس رووم(كود  المادة الوقت اليوم

 االحد 
)  )عملي

 عالء/حنان مختتر الضغط   ضغط)ع( 10:00 - 8:30

 حبيب/قاسم مختتر المكائن   مكائن)ع( 10:00-11:30

  1قاعة كهرباء  صيانة 1:30 - 11:30

وع 2:30 - 1:30  اساتذة القسم   مشر

 االثني   
)  )عملي

ونيات ) 10:00 - 8:30 ونيات  ع(الكتر ا لكتر  غادة/  مختتر

 سهاد/احمد مختتر الحاسبات  حاسبات )ع( 10:00-11:30

القدرة  قدرة (ع( 11:30-1:00  د.وارد /لقاء مختتر

 يعرب/لقاء مختتر الوقاية  وقاية )ع( 1:00-2:30

 الثالثاء
ونيات )ن( 10:30 - 8:30  غادة غالب 1قاعة كهرباء  الكتر

 عالءحميد 1قاعة كهرباء  ضغط)ن( 10:30-11:30

 سهاد عباس 1قاعة كهرباء  حاسبات)ن( 11:30-12:30

 االربعاء
 د.وارد صايل 1قاعة كهرباء  قدرة )ن( 10:30 - 8:30

 يعرب دمحم 1قاعة كهرباء  وقاية)ن( 10:30-12:30

 الخميس
 حبيب عطشان 1قاعة كهرباء  مكائن )ن( 10:30 - 8:30

     

     

 

 أ.م. د. كريم حمادي مهن              يعرب دمحم                                                                                                                             

 العميد                                                                                                                                              رئيس القسم        



       

 قسم التقنيات الكهربائية                                                         الجامعة التقنية الجنوبية                                                                            

ي الشطرة                                                                                                         
 Eمجموعة المرحلة : الثانية                                المعهد التقن 

 2021-2020جدول الدروس االسبوعي التعليم المدمج للعام الدراسي 

 اسم المدرس اسم القاعة )الكالس رووم(كود  المادة الوقت اليوم

 االحد 
)  )عملي

 سهاد/احمد مختتر الحاسبات   حاسبات )ع( 10:00 - 8:30

 عالء/حنان مختتر الضغط   ضغط)ع( 10:00-11:30

 حبيب/قاسم مختتر المكائن   مكائن)ع( 1:30 - 11:30

وع 2:30 - 1:30  اساتذة القسم   مشر

 االثني   
)  )عملي

 يعرب/لقاء  مختتر الوقاية   وقاية )ع( 10:00 - 8:30

ونيات )ع( 10:00-11:30 ونيات  الكتر ا لكتر  غادة/  مختتر

  1قاعة كهرباء  صيانة 11:30-1:00

القدرة  قدرة)ع( 4:00-2:30   مختتر

 الثالثاء
ونيات )ن( 10:30 - 8:30  غادة غالب 1قاعة كهرباء  الكتر

 عالءحميد 1قاعة كهرباء  ضغط)ن( 10:30-11:30

 سهاد عباس 1قاعة كهرباء  حاسبات)ن( 11:30-12:30

 االربعاء
 د.وارد صايل 1قاعة كهرباء  قدرة )ن( 10:30 - 8:30

 دمحميعرب  1قاعة كهرباء  وقاية)ن( 10:30-12:30

 الخميس
 حبيب عطشان 1قاعة كهرباء  مكائن )ن( 10:30 - 8:30

     

     

 

 ادي مهن  يعرب دمحم                                                                                                     أ.م. د. كريم حم         

 العميد                                                                                                                     رئيس القسم        


