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9:00-10:00

10:00-11:00

م ٌاسٌن علً.أ6منشآت هٌدرولٌكٌة11:00-12:00

12:00-1:00

1:00-2:00

2:00-3:00

8:30-9:30

9:30-10:30

10:30-11:30

11:30-12:30

مختبرجٌلوجٌا عمل12:30-1:30ً
لمٌاء .د+مهند . د

عدي.م+
م مهند لطٌف.م2ورش هندسٌة نظري

مختبرجٌلوجٌا عملًم مهند لطٌف.م1ورش هندسٌة نظري1:30-2:30
لمٌاء  .د+مهند . د

عدي.م+

عبد الرحمن عدنان.د6طرق انشاء وتخمٌناحمد عبد الحمٌد.د5تربة نظريم عمر طاهر.ممرسمرسم انشائ8:30-9:30ً

مختبرمختبر موائع9:30-10:30
+      م عمر طاهر.م

م محمد فائق ٌاس.م

م عمر طاهر.ممرسمرسم انشائ10:30-11:30ً

مختبرمختبر موائع11:30-12:30
+      م عمر طاهر.م

م محمد فائق ٌاس.م
أسماء عبد الجبار.  م6هٌدرولوجً

م عباس.          م      صحٌة عملًمحمد عبد هللا.د4 مساحة نظريرقٌة عبد حسٌن. م3موائع12:30-1:30

عدي.مطرق عملًرقٌة عبد حسٌن. م4موائعمحمد عبد هللا.د3 مساحة نظري1:30-2:30

8:30-9:30

9:30-10:30

م عمر طاهر.م3حاسبات نظري10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-1:30

م عمر طاهر.م4حاسبات نظري1:30-2:30

8:30-9:30

9:30-10:30

10:30-11:30

11:30-12:30

أسماء عبد الجبار.  م5ري وبزل12:30-1:30

1:30-2:30

رقٌة عبد حسٌن. م 

2مٌكانٌك هندسً
م عبد الرحمن .م

عٌاده

مختبرحاسبات عملً

5تحلٌالت

3رٌاضٌات

عبد الرحمن عدنان. دانشاء مبانً 4

غازيمحمود .د3

5مرور عملً

فاروق مجٌد.د

فاروق مجٌد.د6

6الهندسة الصحٌة حسن جاسم.د

مشارٌع تخرج

6

مختبرت خرسانة عملً
م سراب .م+ م نعٌم . م

عاصم

دٌمقراطٌة مختبرحاسبات عملً
+       م عمر طاهر.م

م وسام ذٌاب.م

مقاومة مواد

+      م عمر طاهر.م

م وسام ذٌاب.م

غازيمحمود .د4رٌاضٌات

رٌاضٌات

3

مساحة عملً

+       محمد عبد هللا .د

+ م زٌاد طارق.م

م .م+ سراب عاصم .م.م

م .م+     سراب سهام

محمد فائق

مختبر

مازن برهان.د5خرسانة مسلحة

مختبر

م لؤي عبد الحق. م4

سعد محمود رؤوف.د4

فادٌة سعدي. م

مازن. م. م

عدي عبد االله.م

2اللغة العربٌة

+       محمد عبد هللا .د

+ م زٌاد طارق.م

م .م+ سراب عاصم .م.م

م .م+     سراب سهام

محمد فائق

مختبرمساحة عملً

مقاومة مواد

+ مهند مهدي .د

لمٌاء نجاح.د

م لؤي عبد الحق. م3دٌمقراطٌة مختبرفحص مواد عملً
م سوسن عبدهللا .م

م سراب عاصم.م+ 
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+ مهند مهدي .د

لمٌاء نجاح.د

م مهند لطٌف.مورشورش هندسٌة عملً

مختبرفحص مواد عملً
م سوسن عبدهللا .م

م سراب عاصم.م+ 
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1أحصاء هندسً
مٌسون عبد هللا . د

م ذكرى صبار.م+ 

أٌمن عبد هللا.د1اللغة العربٌة

أسراء صالح. م2

1مٌكانٌك هندسً
م عبد الرحمن .م

عٌاده

عاصم محمد.د1رٌاضٌات

ورش هندسٌة عملً

م وسام ذٌاب.م

الرسم الهندسً
مرسم 

الكهرباء

+     خالد حمود.د

+    م نعٌم محمد .م

م مازن.  م

عاصم محمد.د2رٌاضٌات
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فادٌة سعدي. م4

أسماء عبد الجبار.  م6هٌدرولوجً

2مٌكانٌك هندسً
م عبد الرحمن .م

عٌاده

6تصامٌم خرسانٌةعدنان جاٌد.د

مختبر

م مسعود.م5انشاءات

هندسة اساسات

تكنولوجٌا الخرسانة

مازن برهان.د5

أسماء عبد الجبار.  م5

هندسة االساسات

مٌسر محمد جمعة.د

مختبرحاسبات عملً

تربة عملً

ن
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سعد محمود رؤوف.د

عبد الرحمن عدنان. د3انشاء مبانً

3مقاومة مواد

سعد محمود رؤوف.د4مقاومة مواد

الرسم الهندسًأسراء صالح. م
مرسم 

الكهرباء

+     خالد حمود.د

+    م نعٌم محمد .م

م مازن.  م

م وسام ذٌاب.ممختبرحاسبات عملً

1مٌكانٌك هندسً
م عبد الرحمن .م

عٌاده

مواد بناء نظري

محمد عبد هللا.د

6تصامٌم خرسانٌة

5انشاءات

مٌسر محمد جمعة.د

سعد محمود رؤوف.د

2أحصاء هندسً

عدي عبد االله.م

م مهند لطٌف.مورش

عمر فاروق. د6

عدنان جاٌد.د5تحلٌالت

أٌمن عبد هللا.د

الرسم الهندسً

م سراب .م+ م نعٌم . م

عاصم

3موائع

خرسانة مسلحة

ري وبزل

عدي عبد االله.م

6هندسة الطرق

م ٌاسٌن علً.أ6منشآت هٌدرولٌكٌة

احمد عبد الحمٌد.د5 تربة نظري

حسن جاسم.د

عبدالرحمن عدنان.د

4مساحة نظريرقٌة عبد حسٌن. م 

ت خرسانة عملً

تصامٌم حدٌدمختبر

6

مٌسون عبد هللا . د

م ذكرى صبار.م+ 

4موائعغازيمحمود .د

غازيمحمود .د4رٌاضٌاتمحمد عبد هللا.د3مساحة نظري

طرق انشاء وتخمٌنمٌسون عبد هللا. د5ادارة مشارٌع

5مرور نظري

م وسام ذٌاب.م1 حاسبات نظري

مرسم 

الكهرباء

+     خالد حمود.د

+    م نعٌم محمد .م

م مازن.  م

+     خالد حمود.د

+    م نعٌم محمد .م

م مازن.  م

مرسم 

الكهرباء
م وسام ذٌاب.م2حاسبات نظريالرسم الهندسً

عاصم محمد.د1رٌاضٌات

عاصم محمد.درٌاضٌات 2

(2018-2017)جدول المحاضرات األسبوعً للعام الدراسً    
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