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 الوقت اليوم
 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 المالحظات
 مدرس المادة المادة مدرس المادة المادة مدرس المادة المادة مدرس المادة المادة

 األحد

  د. حنين احمد معالجة الخبث م. م. احمد شهاب )ن( هندسيةالتحليالت ال د. وسام سمير )ن( IIIرياضيات  د.وسام + اكتفاء )ن(I ميكانيك هندسي 23:02 – 20:02

  د. حنين احمد معالجة الخبث شهابم. م. احمد  )ن( هندسيةالتحليالت ال د. وسام سمير )ن( IIIرياضيات  د.وسام + اكتفاء )ن(I ميكانيك هندسي 22:02 – 23:02

  م. م. خالد احمد مخلفات صناعية )ن( م. م. احمد شهاب )ت( هندسيةالتحليالت ال د. ثامر خلف الديناميكا الحرارية د.وسام + اكتفاء )ت(I ميكانيك هندسي 22:02 – 22:02

  م. م. خالد احمد مخلفات صناعية )ن( د. حنين احمد )ن( الهواء السيطرة على تلوث ثامر خلفد.  الديناميكا الحرارية سعديم.م. احمد  )ن( Iرياضيات  20:02 – 22:02
    د. حنين احمد )ن( الهواء السيطرة على تلوث م. م. احمد ياسر كيمياء تحليلية )ن( سعديم.م. احمد  )ن( Iرياضيات  22:02 – 20:02
      ياسرم. م. احمد  كيمياء تحليلية )ن(   20:02 – 22:02

 االثنين

  اوسد. نزار +  إدارة المشاريع )ت( د. حنين احمد )ن( الهواء السيطرة على تلوث د. وسام سمير )ن( IIIرياضيات  م.م. احمد شهاب )ن( I رسم هندسي 23:02 – 20:02

  اوسد. نزار +  إدارة المشاريع )ت( د. حنين احمد )ت( الهواء تلوثالسيطرة على  د. وسام سمير )ت( IIIرياضيات  م.م. احمد شهاب )ع( I رسم هندسي 22:02 – 23:02

  --- المشروع الهندسي حسان + اكتفاء والمياه الجوفية )ن(تلوث التربة  اكرم خلف+احمد سعدي )ن( Iموائع  ميكانيك م.م. احمد شهاب )ع( I رسم هندسي 22:02 – 22:02

  --- المشروع الهندسي حسان + اكتفاء والمياه الجوفية )ن(تلوث التربة  اكرم خلف+احمد سعدي )ن( Iموائع  ميكانيك هاديد. سلوى  بيئية فيزياء 20:02 – 22:02
    د. عزيز ابراهيم منهجية بحث محمد هاشم+احمد شهاب مساحة هندسية )ن( د. سلوى هادي بيئية فيزياء 22:02 – 20:02
    د. عزيز ابراهيم منهجية بحث محمد هاشم+احمد شهاب مساحة هندسية )ن(   20:02 – 22:02

 الثالثاء

  اوسد. نزار +  إدارة المشاريع )ن( م. م. احمد ياسر )ن( Iأنظمة معالجة مياه الفضالت  محمد هاشم+احمد شهاب مساحة هندسية )ع( سعديم.م. احمد  )ن( Iرياضيات  23:02 – 20:02

  اوسد. نزار +  إدارة المشاريع )ن( م. م. احمد ياسر )ن( Iأنظمة معالجة مياه الفضالت  محمد هاشم+احمد شهاب مساحة هندسية )ع( سعديم.م. احمد  )ت( Iرياضيات  22:02 – 23:02

  د. سلوى هادي األنظمة المبسطة )ن( م. م. احمد ياسر )ت( Iأنظمة معالجة مياه الفضالت  اكرم خلف+احمد سعدي )ع( Iموائع  ميكانيك أ. م. نادية نزهت )ن( كيمياء بيئية 22:02 – 22:02

  د. سلوى هادي األنظمة المبسطة )ن( م.م. هند عبدالباقي )ن( Iهندسة نوعية المياه  اكرم خلف+احمد سعدي )ع( Iموائع  ميكانيك أ. م. نادية نزهت )ن( كيمياء بيئية 20:02 – 22:02

  د. سلوى هادي األنظمة المبسطة )ت( م.م. هند عبدالباقي )ن( Iهندسة نوعية المياه  احمد ياسرم. م.  كيمياء تحليلية )ع(   22:02 – 20:02
    م.م. هند عبدالباقي )ت( Iهندسة نوعية المياه  م. م. احمد ياسر كيمياء تحليلية )ع(   20:02 – 22:02

 األربعاء

  م.م. هند عبدالباقي إعادة استخدام المياة م. م. خالد احمد )ن(I وتلوث اشعاعي نفايات صلبة صبارد.نزار+ذكرى  احصاء هندسي )ن( م. سعد سامي علم الحاسوب )ع( 23:02 – 20:02

  م.م. هند عبدالباقي إعادة استخدام المياة م. م. خالد احمد )ن(I وتلوث اشعاعي نفايات صلبة د.نزار+ذكرى صبار احصاء هندسي )ن( م. سعد سامي علم الحاسوب )ع( 22:02 – 23:02

  م. م. محمد جاسم التحليالت العددية )ن( م. م. خالد احمد )ت(I وتلوث اشعاعي نفايات صلبة د.نزار+ذكرى صبار احصاء هندسي )ت( أ. م. نادية نزهت )ع( كيمياء بيئية 22:02 – 22:02

  م. م. محمد جاسم التحليالت العددية )ن( حسان + اكتفاء والمياه الجوفية )ع(تلوث التربة  اكرم خلف+احمد سعدي )ت( Iموائع  ميكانيك أ. م. نادية نزهت )ع( كيمياء بيئية 20:02 – 22:02

  م. م. محمد جاسم التحليالت العددية )ت( حسان + اكتفاء والمياه الجوفية )ع(تلوث التربة  اكرم خلف+احمد سعدي )ت( Iموائع  ميكانيك م.م. خالد احمد الورش الهندسية )ع( 22:02 – 20:02
        م.م. خالد احمد الورش الهندسية )ع( 20:02 – 22:02

 الخميس

   مواضيع بيئية منتخبة د. وسام سمير )ن( هيدروليك محطات المعالجة م. احمد صبحي IIاللغة اإلنكليزية  م. سعد سامي علم الحاسوب )ن( 23:02 – 20:02

   مواضيع بيئية منتخبة د. وسام سمير )ن( هيدروليك محطات المعالجة م. احمد صبحي IIاللغة اإلنكليزية  م.م. فارس ابراهيم اللغة العربية 22:02 – 23:02

  م. م. خالد احمد مخلفات صناعية )ع( د. وسام سمير )ت( هيدروليك محطات المعالجة د. وسام عامر الهندسة الوصفية م.م. فارس ابراهيم اللغة العربية 22:02 – 22:02

    م. احمد صبحي اللغة اإلنكليزية د. وسام عامر الهندسة الوصفية   20:02 – 22:02

    م. احمد صبحي اللغة اإلنكليزية     22:02 – 20:02


