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2:00-3:00

8:30-9:30

9:30-10:30
10:30-
11:3011:30-
12:30

12:30-1:30

1:30-2:30

 م.م. زیاد طارق  4رسم انشائي8:30-9:30
د.احمد العبیدي5تربة نظري   م.م سعد مولود

م. رقیة عبد       مختبرمختبر موائع9:30-10:30
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م.م.   محمد ھاشم4 مساحة نظريم. رقیة عبد3موائع1:30-2:30

جیولوجیا 8:30-9:30
م. سراب عاصم 2ھندسیة نظري

 د. اكرم حسن  4حاسبات نظريم.م. محمد فائق
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م.م عمر طاھر
      صحیة   12:30-1:30

       عملي
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                          جدول المحاضرات األسبوعي للعام الدراسي (2019-2018)
المرحلة الرابعة B المرحلة الثالثة
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مرور عملي

مختبرتربة عملي



12:30-1:30
1:30-2:30

3 تكنولوجیا دیمقراطیة
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4الحق
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