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 الوقت اليوم
 ىالمرحلة األول

 المالحظات
 مدرس المادة المادة

 األحد

  معالي نصرت )ن( Iرياضيات  02022 –0022

  معالي نصرت )ن( Iرياضيات  00022 – 02022

  معالي نصرت )ن( Iرياضيات  02022 – 00022

  معالي نصرت )ت( Iرياضيات  0022 – 02022

0022 – 2022    

2022 – 2022    

 االثنين

  نصر عبد + حسان علي )ن( Iميكانيك هندسي  0022 – 0022

  نصر عبد + حسان علي )ن( Iميكانيك هندسي  02022 – 0022

  نصر عبد + حسان علي )ت( Iميكانيك هندسي  00022 – 02022

  محمد جاسم علم الحاسوب )ن( 02022 – 00022

  محمد جاسم )ع( علم الحاسوب 0022 – 02022

  محمد جاسم علم الحاسوب )ع( 2022 – 0022

 الثالثاء

  د.محمد مثنى + سيف سعد )ن( Iرسم هندسي  0022 – 0022

  د.محمد مثنى + سيف سعد )ع( Iرسم هندسي  02022 – 0022

  د.محمد مثنى + سيف سعد )ع( Iرسم هندسي  00022 – 02022

00022 – 02022    

02022 – 0022    

0022 – 2022    

 االربعاء

  نادية نزهت + افنان )ن(بيئية كيمياء  0022 – 0022

  نادية نزهت + افنان كيمياء بيئية )ن( 02022 – 0022

  نادية نزهت + افنان كيمياء بيئية )ع( 00022 – 02022

  نادية نزهت + افنان كيمياء بيئية )ع( 02022 – 00022

  عباس علي ورش هندسية )ع( 0022 – 02022

  عباس علي ورش هندسية )ع( 2022 – 0022

 الخميس

  د.سلوى هادي فيزياء بيئية )ن( 0022 – 0022

  د.سلوى هادي فيزياء بيئية )ن( 02022 – 0022

  كميت سعيد اللغة العربية 00022 – 02022

  كميت سعيد اللغة العربية 02022 – 00022

02022 – 0022    

0022 – 2022    
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 الوقت اليوم
 (Aالثانية )المرحلة 

 المالحظات
 مدرس المادة المادة

 األحد

  احمد شهاب )ن( Iميكانيك موائع  02022 –0022

  احمد شهاب )ن( Iميكانيك موائع  00022 – 02022

  د.محمد برهان )ن( IIIرياضيات  02022 – 00022

  د.محمد برهان )ن( IIIرياضيات  0022 – 02022

0022 – 2022    

2022 – 2022    

 االثنين

  محمد هاشم ِمساحة هندسية )ن( 0022 – 0022

  محمد هاشم ِمساحة هندسية )ن( 02022 – 0022

  احمد خليل كيمياء تحليلية )ن( 00022 – 02022

  احمد خليل كيمياء تحليلية )ن( 02022 – 00022

  برهان د.محمد )ن( IIIرياضيات  0022 – 02022

  د.محمد برهان )ت( IIIرياضيات  2022 – 0022

 الثالثاء

  د.وسام عامر+افنان هندسة وصفية )ن( 0022 – 0022

  د.وسام عامر+افنان هندسة وصفية )ن( 02022 – 0022

  احمد خليل + افنان كيمياء تحليلية )ع( 00022 – 02022

  خليل + افناناحمد  كيمياء تحليلية )ع( 02022 – 00022

  احمد شهاب )ت( Iميكانيك موائع  0022 – 02022

  احمد شهاب )ت( Iميكانيك موائع  2022 – 0022

 االربعاء

  د.نزار نعمان احصاء هندسي )ن( 0022 – 0022

  د.نزار نعمان احصاء هندسي )ن( 02022 – 0022

  د.نزار نعمان احصاء هندسي )ت( 00022 – 02022

  احمد شهاب + سيف سعد ِمساحة هندسية )ع( 02022 – 00022

  احمد شهاب + سيف سعد ِمساحة هندسية )ع( 0022 – 02022

0022 – 2022    

 الخميس

  معالي نصرت الديناميكا الحرارية )ن( 0022 – 0022

  معالي نصرت الديناميكا الحرارية )ن( 02022 – 0022

  خالد احمد )ع( Iميكانيك موائع  00022 – 02022

  خالد احمد )ع( Iميكانيك موائع  02022 – 00022

  احمد صبحي IIاللغة االنكليزية  0022 – 02022

  احمد صبحي IIاللغة االنكليزية  2022 – 0022
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 الوقت اليوم
 (Bالثانية )المرحلة 

 المالحظات
 مدرس المادة المادة

 األحد

  د.محمد برهان )ن( IIIرياضيات  02022 –0022

  د.محمد برهان )ن( IIIرياضيات  00022 – 02022

  احمد شهاب )ن( Iميكانيك موائع  02022 – 00022

  احمد شهاب )ن( Iميكانيك موائع  0022 – 02022

0022 – 2022    

2022 – 2022    

 االثنين

  برهاند.محمد  )ن( IIIرياضيات  0022 – 0022

  د.محمد برهان )ت( IIIرياضيات  02022 – 0022

  محمد هاشم ِمساحة هندسية )ن( 00022 – 02022

  محمد هاشم ِمساحة هندسية )ن( 02022 – 00022

  احمد خليل كيمياء تحليلية )ن( 0022 – 02022

  احمد خليل كيمياء تحليلية )ن( 2022 – 0022

 الثالثاء

  احمد شهاب )ت( Iميكانيك موائع  0022 – 0022

  احمد شهاب )ت( Iميكانيك موائع  02022 – 0022

  د.وسام عامر+افنان هندسة وصفية )ن( 00022 – 02022

  د.وسام عامر+افنان هندسة وصفية )ن( 02022 – 00022

  احمد خليل + افنان كيمياء تحليلية )ع( 0022 – 02022

  احمد خليل + افنان تحليلية )ع(كيمياء  2022 – 0022

 االربعاء

  احمد شهاب + سيف سعد ِمساحة هندسية )ع( 0022 – 0022

  احمد شهاب + سيف سعد ِمساحة هندسية )ع( 02022 – 0022

02022 – 00022 --- ---  

  د.نزار نعمان احصاء هندسي )ن( 02022 – 00022

  نعماند.نزار  احصاء هندسي )ن( 0022 – 02022

  د.نزار نعمان احصاء هندسي )ت( 2022 – 0022

 الخميس

  خالد احمد )ع( Iميكانيك موائع  0022 – 0022

  خالد احمد )ع( Iميكانيك موائع  02022 – 0022

  معالي نصرت الديناميكا الحرارية )ن( 00022 – 02022

  معالي نصرت الديناميكا الحرارية )ن( 02022 – 00022

  احمد صبحي IIاللغة االنكليزية  0022 – 02022

  احمد صبحي IIاللغة االنكليزية  2022 – 0022
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 الوقت اليوم
 الثالثةالمرحلة 

 المالحظات
 مدرس المادة المادة

 األحد

  مسعود محسن )ن( Iانظمة معالجة مياه الفضالت  02022 –0022

  مسعود محسن )ن( Iانظمة معالجة مياه الفضالت  00022 – 02022

  مسعود محسن )ن( Iانظمة معالجة مياه الفضالت  02022 – 00022

  خالد احمد )ن( Iادارة النفايات الصلبة  0022 – 02022

  خالد احمد )ن( Iادارة النفايات الصلبة  2022 – 0022

  خالد احمد )ت( Iادارة النفايات الصلبة  2022 – 2022

 االثنين

  معالي نصرت تحليالت هندسية )ن( 0022 – 0022

  معالي نصرت تحليالت هندسية )ت( 02022 – 0022

  معالي نصرت تحليالت هندسية )ت( 00022 – 02022

  د.حنين احمد السيطرة على تلوث الهواء )ن( 02022 – 00022

  د.حنين احمد السيطرة على تلوث الهواء )ن( 0022 – 02022

0022 – 2022    

 الثالثاء

  د.وسام سمير هيدروليك محطات المعالجة )ن( 0022 – 0022

  د.وسام سمير هيدروليك محطات المعالجة )ن( 02022 – 0022

  د.وسام سمير هيدروليك محطات المعالجة )ت( 00022 – 02022

  محمد هاشم تحسس نائي )ن( 02022 – 00022

  محمد هاشم تحسس نائي )ن( 0022 – 02022

  محمد هاشم تحسس نائي )ت( 2022 – 0022

 االربعاء

  رند رافع )ن( ادارة نوعية المياه 0022 – 0022

  رند رافع )ن( ادارة نوعية المياه 02022 – 0022

  رند رافع )ت( ادارة نوعية المياه 00022 – 02022

  د.حنين احمد الهواء )ن(السيطرة على تلوث  02022 – 00022

  د.حنين احمد السيطرة على تلوث الهواء )ت( 0022 – 02022

0022 – 2022    

 الخميس

  اكتفاء صالح تكنلوجيا الخرسانة )ن( 0022 – 0022

  اكتفاء صالح تكنلوجيا الخرسانة )ت( 02022 – 0022

  عاالسبو سيتم اختيار تدريسي مطلع منهجية بحث )ن( 00022 – 02022

  اكتفاء صالح تكنلوجيا الخرسانة )ع( 02022 – 00022

  اكتفاء صالح تكنلوجيا الخرسانة )ع( 0022 – 02022

0022 – 2022    
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 الوقت اليوم
 الرابعةالمرحلة 

 المالحظات
 مدرس المادة المادة

 األحد

  --- )ع( Iمشروع تخرج  02022 –0022

  --- )ع( Iمشروع تخرج  00022 – 02022

  د.سلوى هادي األنظمة المبسطة لمعالجة مياه الفضالت )ن( 02022 – 00022

  د.سلوى هادي األنظمة المبسطة لمعالجة مياه الفضالت )ن( 0022 – 02022

  د.سلوى هادي األنظمة المبسطة لمعالجة مياه الفضالت )ن( 2022 – 0022

2022 – 2022    

 االثنين

  محمد طه اعادة استخدام مياه الفضالت )ن( 0022 – 0022

  محمد طه اعادة استخدام مياه الفضالت )ن( 02022 – 0022

  محمد طه اعادة استخدام مياه الفضالت )ت( 00022 – 02022

00022 – 02022    

02022 – 0022    

0022 – 2022    

 الثالثاء

  د.نزار نعمان ادارة هندسية )ن( 0022 – 0022

  د.نزار نعمان ادارة هندسية )ن( 02022 – 0022

  د.نزار نعمان ادارة هندسية )ت( 00022 – 02022

00022 – 02022 --- ---  

  د.وسام عامر تخمين ومواصفات )ن( 0022 – 02022

  د.وسام عامر تخمين ومواصفات )ن( 2022 – 0022

 االربعاء

  د.حنين احمد معالجة الخبث )ن( 0022 – 0022

  د.حنين احمد معالجة الخبث )ن( 02022 – 0022

  د.حنين احمد معالجة الخبث )ت( 00022 – 02022

  د.احمد ياسر انتقال الحرارة )ن( 02022 – 00022

  د.احمد ياسر انتقال الحرارة )ن( 0022 – 02022

0022 – 2022    

 الخميس

  د.محمد مثنى تقييم األثر البيئي )ن( 0022 – 0022

  د.محمد مثنى تقييم األثر البيئي )ن( 02022 – 0022

02022 – 00022    

00022 – 02022    

02022 – 0022    

0022 – 2022    


