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الدراسة

هندسة األلكترونك 
واإلتصاالت

Wireless Communication II Advanced Digital System DesignEglish-IOptical CommunicationNetwork SynthesisAdvanced MathRF CircuitsDigital Communication -Iماجستير

ة الحاسوب المتقدمةماجستيرهندسة حاسبات ةمعمار اتمعالجة االشارة الرقم ة المرنةامن الحاسوب والش الحاسوبالحوس ة  ةتصميم أنظمة تكاملية واسعة النطاقمعالجة الصور والرؤ اض ات االف ات المتقدمةالش اض ةال ة السحاب انظمة السيطرة الرقمية المتقدمة والروبوتالحوس

 Advanced Structural Analysis Theory of Plates and ShellsEnglish Language Ⅱ Dynamics of StructuresStability of Structures Prestressed Concrete Advanced Mathematicsماجست 

Seepageماجست 
Advanced Foundation Design  and 

Finite Element Method
English Language Ⅱ 

Advanced Soil Lab and Field 
Tests 

Advanced Mathematics and 
soil improvement

Advanced Soil Mechanics Soil stabilizationEarth structures 

Construction Contracts Construction Projectsماجست 

Construction Qualityدكتوراه
Human

Resource

 Railway and Airport Bridges Designماجست الطرق والمواصالت

ة ماجست الصح

Advanced Concreteماجست مواد البناء
Rehabilitation of concrete 

Structures
Rehabilitation of concrete StructuresChemistry of Cement in ConcreteAssessment of ConcreteDurability of ConcreteNanotechnology in ConcreteComposite Materials 

رياضيات متقدمةماجستير
موائع متقدمة +

انتقال حرارة متقدم/1
انتقال حرارة متقدم/2

لغة انكليزية /1 + أنظمة وديناميكية 
القياسات

تحليالت عددية متقدمة

مواضيع مختارة في انتقال الحرارة / BEM2جريان ثنائي الطور / FEM1دكتوراه

مرونةماجستير

ديناميك هياكلFEMBEMصفائح وقشرياتسلوك ميكانيكي للمواد متقدمدكتوراه

مواد هندسية متقدمة / 1إحصاء متقدمتحليالت عددية متقدمةعمليات تصنيع متقدمة / 1ماجستيرتصنيع وصناعية

لوم العا  االنتاجالد

ارماجست  ارجس اال ان الموائع+ فحص اال ةج اتاالنتاج + االمثل اض ةر من ات الم امنهندسة الحفرالمحا هندسة الم

ThermodynamicsFluid flowCorrosion engineeringMass transferHeterogeneous catalystsMathematical modelingReactor designBiochemical engineeringماجست 
 Water treatment/ Heat

transfer

Mass transferReactor designNanotechnology Two phase flow / Interfacialدكتوراه
phenomena

Advanced mathematics
Polymer engineering/  

Renewable energy
Air pollution

غداد ة الهندسة - جامعة  ل

ا  / العام الدرا 2021-2022/ الدور الثا (الفصل االول و الثا ) ة - الدراسات العل جدول اإلمتحانات النهائ

ع ثا  اسب

التخصصت القسم

ع اول اسب

هندسة األلكترونك 1
واإلتصاالت

ــــع ادارة المشار
ة2 الهندسة المدن

دكتوراه

دكتوراه
شاءات اال

ة و االسس ال

Advanced Engineering Analysis

ة او م الهندسة ال

هندسة النفط

ة او م الهندسة ال

الدكتوراه

ميكانيك تطبيقي

هندسة نفط

5

الهندسة 3
الميكانيكية

موائع وحراريات

4

1
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 + Treatment plant designماجست 
Hazardous wastes

Air pollution gaseous emission + 
Air pollution for particulate

Surface and ground water 
pollution + Optimization

Solid waste managementAdvanced statisticsIndustrial wastewater

Finite ElementsBiotechnologyNanotechnologyدكتوراه
Multiphase flow

+
English language

Mathematics +Environmental 
management

Radiological pollution

advanced adjustmentadvanced photogrammetrygeoinformaticsoptimizationadvanced geodesyadvanced mathematicsadvanced statisticsadvanced cartographyماجست هندسة مساحةهندسة المساحة7

SDSPWireless + English 1ماجست 
Network+Nonlinear Control 

Design
Deep LearningOptimal Control + Optimization

دكتوراه

9
هندسة الموارد 

ة المائ
ك درول هيدروليكية المياه الجوفيةماجست ه

 نقل الرسوبيات
ميكانيك موائع متقدم

اللغة االنكليزية (الفصل االول)
 تحسين خواص التربة

هيدروليكية القنوات المفتوحةحلول عددية للمسائل الهندسيةرياضيات متقدمالتحليل البعدي والتشابه

ماجست 

دكتوراه

Energy storage systems ماجست طاقةهندسة الطاقة11

اليوجد

ل الدخول لقاعة اإلمتحان. ة لمراقب القاعة ق ف ة الطالب التع 3- إبراز ه

اعد اإلجتما . ة و الت ة الصح وط الوقا ة و مات اللجنة االمتحان ام التام بتعل 4- اإلل

خصوص اإلمتحانات مالحظات 

احا ولمدة ثالث ساعات. دأ االمتحان الساعة التاسعة ص 1- ي

ما معلن  الجدول. ستمر االمتحانات األخرى   ة االمتحانات و ل االمتحان  ذلك اليوم ا نها ام االمتحانات يتم تأج ة  أحد ا 2-  حالة اعالن عطلة رسم

ة ئ الهندسة الب ة6 ئ هندسة ب

10

ات8 طرة و الحاس الس اء ه هندسة ال

هندسة العمارة هندسة العمارة

2


