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تحليل وتصميم 
منظوماتالتحكم الخطية 

 تقليدية الحديثة 
 ----دازو 0جي0جون

 قيس باقر مرزه0د

    3 
صيانة المعامل الميكانيكية و 

 عالء الدين الكيالني الكهربائية 

430 1 1 
االلكترونيك المنفرد 

 صادق باقر حسين -د والمتكامل

429 2 3 
المكائن الكهربائية 

 والكترونيات القدرة 

مامون فاضل 
نبيل --الكبابجى 

 محمود عبد القادر

427 3 1 
الرياضيات االساسية 

 للكهرباء
--ويلهلم بالتز هايم  

 محمد عبد الوهاب  -

 اساسيات االلكترونيات 1 4 426
معن  ---لورج -ان-ي 

 محمد شاكر خليل 

 هندسة الحماية 1 5 425
محمود حسين عبد -د

 اللة

424 6 1 
التلفزيون الملون في 
 االساسيات والتصليح

 -بال -ان تي اس سي 
 سيكام

420 7 1 
مبادىء التكنلوجيا 

 محمد ابراهيم رفعت  الكهربيةالعلمية
 عاهد الخطيب مبادىء تحويل الطاقة 2 8 414

 اجهزةالقياس االلكترونية  1 9 409
---مازن رجب خليل 

 هاني عزيز بطرس 

405 10 2 
تطبيقات الهندسة االلكترونية 

 للشبكات الثنائية المنفذ

-----كاتالند 0ب0ه
فوزيمحمد منير 0د

 النعمة

 اسس الهندسة االلكترونية 1 11 404
طارق حميد سعيد 0د

 البلداوي 
   المكائن الكهربائية 1 12 400

401 13 1 
القياس المدخل الى اجهزة 

   الكهربائية

437 14 2 

--المكائن الكهربائية 
المحوالت ومكائن التيار 

 المستمر
محمد زكي محمد 

 احمد ابراهيم --خضر 
   تحليل الدوائر الكهربائية 1 15 436

433 16 2 
المكائن الكهربائية و 

 siتطبيقاتها بوحدت 
ابراهيم فؤاد 0د

 العرباوي 

 الشبكات الكهربائية  2 17 435

هيو هيلدرث 
فوزي 0د 00سكلنك

 محمد منير النعمة 

432 18 1 
المكائن الكهربائية مكائن 

 التيار المستمر والمحوالت 

نبيل محمود عبد -د
فاروق خليل  --القادر 

 عموري 

431 19 1 
الخواص الكهربائية 

 والمغناطيسية للمواد 

وكاع فرمان 
فهمي ---الجبوري

 غالب حياتنى

419 20 6 
االس النظرية لتكنولوجيا 

 الكهرباء
-كريكور سيروب  -د
 مندر نعمان بكر-د

 تحليل نظم القدرة  1 21 418

--جارلس أي كروس 
احمد ابراهيم  ---

 شبير

 االلكترونيات والحياة الحديثة 2 22 421
 ----راد ونسكايا 

 حسين احمد عيس



417 23 2 
اجهزة القياسات الكهربائية 

 وااللكترونية
مازن محمد علي 0د

 جمعة 

422 24 6 
المراجع في المحوالت 

 الكهربائية 

ستيكانت 0اى0اس
سنان محمود 0د0

 عطار باشي 

399 25 2 
علم الهندسة الكهربائية 

 االساسي

---مكنزى سميث0اى
محمد زكى محمد  -

 خضر

 الكترونات القدرة 5 26 441

 ---  ----سكيه 0جى
رمزي احمد عبد 

 الحليم 

 هندسة الظغط العالي  1 27 395
-و    -----كفل  -أي 
 عبد هللا -ام  ---

396 28 7 
الدوائر المتكاملة الرقمية 

 والحاسبات 

----ووالرد 0بارى ج
سمير ابراهيم 0د -

 شاهين 

 الكترونيات القدرة 9 29 398

مظفر انوار النعمة 0د
محمود سنان 0د---

 باشى

 االلكترونيات العلمية  5 30 385

----ووالرد 0بارى ج
دعماد الدين خلف  -

 الحسيني

386 31 2 
سلسلة ---الدوائر الكهربائية 

 شوم 

اد منستر 0جوزيف ا
محمود احمد 0د --

 ابو زيد 

 المدخل للدوائرااللكترونية  11 32 387
نور الدين عبد هللا 0د

 الربيعى 

388 33 11 
--التاسيسات الكهربائية 

 --مبادىء وتطبيقات 

مظفر انوار النعمة 0د
سنان محمود 0د---

 باشى

383 34 2 
تطبيقات عملية في 

 الكهربائية وااللكترونيات
امجد عبد الرزاق 0د

 كرجية 

384 35 11 
اصول الهدسة الكهربائية 

 فهر غالب حياتي 0د لطلبة كلية الهندسة

397 36 5 
القياسات والمقاييس 

 االلكترونية 

الحسين طه 0د
سعد عبد  --الشربيني 

 الوهاب 

379 37 4 
-منظومات القدرة الكهربائية

 و الثانى -الجزء االول

 -----غايلي0اى0اى
فائق جواد محمد 

 العزاوي 

382 38 3 

الدوائر المنطقية 
واستخدامات المجهزات 

 الدقيقة

 -موريس 0نوبل م
سهير عبد الحى عبد 

 المجيد 

377 39 7 
نظرية انظمة الطاقة 

 الكهربائية 

 ------الجارد0اوللىا
اسامه ابراهيم 

 الدسيوقي 

 القياسات الكهربائية 8 40 374

مظفر انوار النعمة 0د
سنان محمود 0د---

 باشى

367 41 3 
المقيسة و القياسات 

 الكهربائية 
اسعد عبد المجيد 0د

 االلوسى 

368 42 4 

الماكينات الكهربية و 
الكهروميكانيكيات  سلسلة 

 شوم

 -------نزار0سيد ا
سراج الدين السيد ابو 

 شادى 



 انظمة االتصاالت الحديثة  2 43 370
 ------رودني كوتس 

 ماهر خضير محمود 

 خطوط النقل والشبكات 3 44 371
--ولتر سى جونسون 
 سامى محمد طاهر 

 اساسيات االتصاالت 8 45 372

سامي عبد 0د
خليل 0د---الموجود 

 سيد مرعي 

 الدوائر المنطقية  2 46 373

 -----نوئيل موريس
اسعد عبد المجيد 

 االوسي

369 47 7 
اسس التصميم المنطقى 

 وتطبيقاته
داخل حسن جريو 0د

 محمد جواد عبد هللا--

375 48 1 
مقدمة الى االلكترونيات  

 دون كانون  حالة  الصالبة 

 اساسيات االتصاالت 8 49 376

سامي عبد 0د
خليل 0د---الموجود 

 سيد مرعي 

378 50 1 
الهندسة العلمية للبيئة 

 فحوصات الماء 
---سعاد عبد عباوي 

 محمد سليمان حسن --
 باسل محمد سعيد  مكائن التيار المتناوب 1 51 369

324 52 1 
دوائر نبائط وانظمة مساق 
 سميث-ج-رالف  اول في الهندسة الكهربائية 

   ؟ 1 53 416

 مباديء  الهندسة الكهربائية  3 54 642
محمد زكي محمد 0د

 خصر 

 التركيبات الكهربائية 6 55 639
 -----هاينز جراف 

 امين احمد قاسم 

 الكهربية و المغناطيسية  5 56 394
   0بيرسل 0م0ادورد

 محمد امين سليمان 

439 57 1 
نبائط اشباه الموصالت 

 فيزياء  و تقنية  
---- -زي  -ام  -اس 

 فهد غالب حياتى -
 رشدي الحديدي  فن الراديو 3 58 182

170 59 3 
مبادي الهندسة الحديثة  

 المستوية والفضائية 

محمد راشد 
عبداللة  000000

 الزعبى

 السيطرة الذاتية انظمة 1 60 570

كوو  -سى  -بنجامين 
مظفر انور  ----

 النعمة

  61 3 
مباديء  الهندسة الحديثة 

 المستوية والفضائية 

محمد راشد +عبدهللا 
الزعبي+عاهد 

 ابراهيم 

  62 1 
 الحديثة الهندسة  مباديء

 والفضائية المستوية

محمد راشد +عبدهللا 
الزعبي+عاهد 
 ابراهيم كهرباء

 الكهربائية القدرة هندسة 1 63  

مامون فاضل 
الكبابجى+فاروق 

 خليل عموري 

 القياس جهزةاو القياسات 2 63  
د.علي ابراهيم 

 سعد+د.علي اشطيبه 

  64 1 
 االتصاالت منظومات
 جون كور الضوئية

  65 1 
 الهندسة مباديء

 الكهربائية
ترجمة/ رافت 

 القوصي



  66 2 
 في محلولة مسالة3000
 سيد نصر الكهربائية الدوائر

 د. صادق باقر حسين االلكترونيك 1 67  

 لؤي عبداللطيف  الكهربائي المهندس دليل 1 68  

  69 3 

 االجراءات تقنيات
 المضادة االلكترونية
 المقابلة واالجراءات
 االلكترونية للالجراءات

 االتصاالت النظمة المضادة
  الرقمية

 شحاتهمحمد  دوائرالتلفزيون 1 69  

  70 1 

 مباديء الكهرومناطيسية
 وتطبيقات

د. عادل حميد احمد+ 
د.اديب حمدون 

 سليمان

 جورج دبيلو ايويل  الرادارية االرسال جهزةا 1 71  

  72 1 
 الكهربائية القياسات

 وااللكترونية

محمد جميل 
الصمادي+ماجد عمر 

 الدويري 

 د. سليم ادريس الرقمية االتصاالت 1 73  
 


