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      (331 كه هـ) 1اتصاالت نظرٌة      

الفرجانً عبدهللا. أ 

       (332 ق كه هـ)  اتصاالت هندسة

الفرجانً هللا عبد. أ

      (423 كه هـ) رقمٌة الكترونات    

حٌمة محمد. د. أ

    (518 كه هـ) كهربائبة حماٌة نظم

الزواوي الصدٌق. د

    (482 كه هـ) 2 كهربائٌة آالت    

الجهٌمً أكرم. د

     (400 كـه هـ) اتصاالت شبكات    

عٌسى إسماعٌل. د

      (536 كه هـ) السلكٌة اتصاالت     

أبوعلة عمر.  د

      (535 كه هـ) االتصاالت نظم    

قلٌوان علً. د

         (220 كه هـ) المواد خواص        

البطروخ إسماعٌل. أ

            (341 كه هـ) 1 تحكم          

بعٌو أحمد. د

       (316 كه هـ) قٌاس أجهزة       

زقوط محمود. د

          (442 كه هـ) 2 تحكم          

زقوط محمود. د

       (534 كه هـ)بصرٌة اتصاالت    

قلٌوان علً. د

          (261 كه هـ) رقمٌة نظم       

أبوفلغة محمد. د

           (261 كه هـ) رقمٌة نظم          

أبوفلغة محمد. د

      (535 كه هـ) االتصاالت نظم    

قلٌوان علً. د

       (537 كه هـ) خلوٌة اتصاالت    

عبدالرحٌم محمد. أ

         (220 كه هـ) المواد خواص        

البطروخ إسماعٌل. أ 
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      (412 كه هـ) 1كه ق نظم تحلٌل     

أبوجاللة خالد. د

     (414 كه هـ) كه قوى توزٌع نظم

جنات محمد. د

    (411كه هـ) كهربائٌة قوى هندسة

جنات محمد. د

       (301 كه هـ) خطٌة نظم         

الملح هشام. د

    (402 كه هـ) الرقمٌة االشارة معالجة

سرار جالل. د

          (ت 381 كه ه) كه قوي هندسة

ابوجاللة خالد. د

     (300 كه هـ) حاسوب برمجٌات   

عبدالرحٌم محمد. أ

       (363 كه هـ) دقٌقة معالجات    

عٌاد المجٌد عبد. أ

     (537 كه هـ) خلوٌة اتصاالت      

عبدالرحٌم محمد. أ    

    (351 كه هـ) 1كهرومغناطٌسٌة        

الفرجانً هللا عبد. أ       

    (585كه هـ)الجدٌدةوالمتجددة الطاقات

ابوزٌد ادرٌس محمد. د

    ( 426 كه هـ) قوى الكترونٌات    

حسٌن بن عبدهللا. د

 (453 كه هـ) الموجات وانتشار هوائٌات

أبوعلة عمر.د

      (534 كه هـ) بصرٌة اتصاالت    

قلٌوان علً. د

    (452 كه هـ) 2 كهرومغناطٌسٌة   

الملح هشام. د

    (أتصاالت) الحاسوب تطبٌقات معمل

الدٌب حسن. د

    (332 ق كه هـ)  اتصاالت هندسة 

الفرجانً هللا عبد. أ

        (ت 381 كه ه) كه قوى هندسة  

ابوجاللة خالد. د

     (211 هـكه) 1 كهربائٌة دوائر     

ابوجاللة خالد.  د  

  (537 كه هـ) والتشفٌر المعلومات نظرٌة    

سعد الحسٌن. د

    (414 كه هـ) كه قوى توزٌع نظم    

جنات محمد. د

       (212 كه هـ) 2 كهربائٌة دوائر      

وفاء أسامة. أ

    (518 كه هـ) كهربائبة حماٌة نظم

الزواوي الصدٌق. د

     (453 كه هـ) الموجات وانتشار هوائٌات  

أبوعلة عمر. د 

    (401 كه هـ) الشبكات نظرٌة      

االرباح علً. أ

         (442 كه هـ) 2آلً تحكم          

زقوط محمود. د

    (411كه هـ) كهربائٌة قوى هندسة

جنات محمد. د

     (411 مك هـ) كهربائٌة قوى محطات

الحاج محمد. د

      ( قوى) الحاسوب تطبٌقات معمل     

وفاء اسامة. أ   

        (423 كه هـ) رقمٌة الكترونات      

حٌمة محمد. د. أ

         (316 كه هـ) قٌاس أجهزة       

زقوط محمود. د

      (331 كه هـ) 1اتصاالت نظرٌة      

الفرجانً عبدهللا. أ 

   (325 كه هـ) 2الكترونٌة دوائر      

حٌمة محمد. د. أ 

    (224 كه هـ) 1الكترونٌة دوائر     

عٌاد المجٌد عبد. أ

      ( 513كه هـ) 2 كه ق نظم تحلٌل

وفاء اسامة. أ

س
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      ( 513كه هـ) 2 كه ق نظم تحلٌل    

وفاء اسامة. أ

      (584 كه هـ) والتحكم التحرٌك  

الجهٌمً أكرم. د

 (537 كه هـ)والتشفٌر المعلومات نظرٌة 

سعد الحسٌن. د

       (451 كه هـ) 2كهرومغناطٌسٌة

الملح هشام. د

       (224 كه هـ) 1الكترونٌة دوائر      

عٌاد المجٌد عبد. أ  

       (432 كه هـ) 2 اتصاالت نظرٌة    

سعد الحسٌن. د

         (301 كه هـ) خطٌة نظم          

الملح هشام. د

    (325 كه هـ) 2الكترونٌة دوائر     

حٌمة محمد. د. أ 

     (412 كه هـ) 1 كه ق نظم تحلٌل    

أبوجاللة خالد. د

     (411 مك هـ) كهربائٌة قوى محطات  

الحاج محمد. د 

    (536 كه هـ) السلكٌة اتصاالت   

أبوعلة عمر. د

    (482 كه هـ) 2 كهربائٌة اآلت    

الجهٌمً أكرم. د

       (363 كه هـ) دقٌقة معالجات    

عٌاد المجٌد عبد. أ

     (400 كـه هـ) اتصاالت شبكات    

عٌسى إسماعٌل. د

      (584 كه هـ) والتحكم التحرٌك  

الجهٌمً أكرم. د

      (211 كه هـ) 1 كهربائٌة دوائر     

ابوجاللة خالد.د

   ( 402 هـ كه)معالجة االشارة الرقمية 

سرار جالل. د    
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      (401 كه هـ) الشبكات نظرٌة    

االرباح علً. أ

    ( 426 كه هـ) قوى الكترونٌات    

حسٌن بن عبدهللا. د

     (300 كه هـ) حاسوب برمجٌات   

عبدالرحٌم محمد. أ

       (212 هـكه) 2 كهربائٌة دوائر      

وفاء اسامة. أ

            (341 كه هـ) 1 تحكم             

بعٌو أحمد. د

       (351 كه هـ) 1كهرومغناطٌسٌة      

الفرجانً هللا عبد. أ  

   (432 كه هـ) 2 اتصاالت نظرٌة   

سعد الحسٌن. د

   (585كه هـ)الجدٌدةوالمتجددة الطاقات

ابوزٌد ادرٌس محمد. د


