
 الدراسة المسائً –الفصل الدراسً االول  –القسم المدنً  –جدول الدروس االسبوعً 

ام التوقٌت المرحلة الثانٌة اسم التدرٌسً الثالثةالمرحلة  اسم التدرٌسً الرابعةالمرحلة  اسم التدرٌسً
الٌ

ا
 

 هندسة االساسات +م. د. وعام رٌاب اعظ= ا.م.د. فاسوق
م.د.  أ. =Iخرسانة مسلحة 

 + م.م. زٌنة حسن جاسم
 Iخرسانة مسلحة 

 د. هحوذ خٍشهللاحاعثاخ = م. 
 Iحاسبات 

2:03-0:03 

حذ
ال
ا

 

0:03-4:03 

 ةهٌدرولٌكمنشاءات  م.د. وعام عوٍش +م. سقٍح
 ري و بزل= م. محمد فائق

 +م.م. سنان
 ري و بزل

= م.د. محمد  Iنظري   مساحة
 عبدهللا+ م.د. محمد خٌرهللا

 Iنظري   مساحة
4:03-0:03 

0:03-6:03 

 تصامٌم خرسانٌة تصاهٍن خشعاًٍح=ا.د. هٍغش +م. عثذهللا صائة
تحلٌالت هندسٌة =ا.م.د. 

 محمد خٌرهللام.د. عدنان+ 
 Iمقاومة مواد  م. م. زٌنة جمال = Iمقاومة مواد  تحلٌالت هندسٌة

6:03-7:03 

7:03-0:03  

        
 هحوىد +م. اًفالا.م.د. ععذ 

 تصامٌم حدٌد
= ا.د. مازن برهان  Iانشاءات 
 +م.م. منى زٌاد الدٌن

 Iانشاءات 
 م.م. صٌٌح جوال اًشاء هثاًً =

 انشاء مبانً
2:03-0:03 

ي
ٌٍ

الث
ا

 

0:03-4:03 

 صحٍح = ا.م. عواهش جاعن
 الهندسة الصحٌة

 ادارة مشارٌع
 +م.م. ٌىًظ = ا.م.د. هٍغىى

 Iالخرسانة  تكنولوجٌا د. حٌدر تركًم. =  Iالخرسانة  ت. مشارٌع ادارة
4:03-0:03 

0:03-6:03 

 مرور م. عذي هشوس= طرق انشاء =ا.م.د. عثذالشحوي + م.م. ٌىًظطشق االًشاء
 م.د. فشاط+هن. هٌى = Iسٌاضٍاخ 

 Iرٌاضٌات 
6:03-7:03 

7:03-0:03 

        

 هندسة االساسات +م. د. وعام رٌاب اعظ= ا.م.د. فاسوق
 ري و بزل= م. محمد فائق

 +م.م. سنان
 ري و بزل

= م.د. محمد  Iنظري   مساحة
 عبدهللا+ م.د. محمد خٌرهللا

 I عملً مساحة
2:03-0:03 

ء
ثا

ال
لث

ا
 

0:03-4:03 

 +م.م. عشاب صحٍح = ا.م. عواهش جاعن
 هختثش الصحٍح

تحلٌالت هندسٌة =ا.م.د. 
 محمد خٌرهللام.د. عدنان+ 

 تحلٌالت هندسٌة
 ا.م.د. اعواء + م.م. حزٌفح = Iهىائع 

 I موائع
4:03-0:03 

0:03-6:03 

 =ا.م.د. عثذالشحوي + م.م. ٌىًظطشق االًشاء
محمود  ا.م.د. I = نظري تربة طرق االنشاء

 غازي
 I نظري تربة

  ا.م.د. اعواء + م.م. حزٌفح = Iهىائع 
  I موائعمختبر 

6:03-7:03 

 7:03-0:03 

        
 طشق=م.د. هٌاء

 طرقهندسة 
= ا.د. مازن برهان  Iانشاءات 
 +م.م. منى زٌاد الدٌن

 م.ت. خرسانة +م.م.منى حٌدر. دم.ت. خرسانة =م. Iانشاءات 
2:03-0:03 

ء
عا

ست
ال
ا

 

0:03-4:03 

 تصامٌم خرسانٌة =ا.د. هٍغش +م. عثذهللا صائة خشعاًٍحتصاهٍن 
ا.م.د. لمٌاء +  I = عملً تربة

  م.د. محمد خٌرهللا
  I  عملً تربة

 م.د. فشاط+هن. هٌى = Iسٌاضٍاخ 
 I رٌاضٌات

4:03-0:03 

0:03-6:03 

 ةهٌدرولٌكمنشاءات  
 ا. م.د. لمٌاء = I نظري تربة

  هحوذ خٍشهللا د.حاعثاخ = م.  I نظري تربة
  Iحاسبات 

6:03-7:03 

 0:03-7:03 مرور 

        
 +م.د. هٌاء +م.م. شهذطشق=

 هختثش طشق
م.د. = أ. Iخرسانة مسلحة 

 حسن جاسم + م.م. زٌنة
  Iمقاومة مواد  م. م. زٌنة جمال = Iمقاومة مواد  Iخرسانة مسلحة 

2:03-0:03 

ظ
وٍ

خ
ال

 

0:03-4:03 

 اًكلٍضٌحلغح  
 م. عذي +م.م شهذ هشوس=

 مرور
 I 4:03-0:03موائع  م.م. حزٌفح = Iهىائع 

 اًكلٍضي =
 لغة انكلٌزٌة

0:03-6:03 

 
 مشروع التخرج

 6:03-7:03 

    7:03-0:03 

 

 

 

 

 

 



 الدراسة الصباحٌة –الفصل الدراسً االول  –القسم المدنً  –جدول الدروس االسبوعً 

اسم 
 التدرٌسً

ام التوقٌت المرحلة الثانٌة اسم التدرٌسً الثالثةالمرحلة  اسم التدرٌسً المرحلة الرابعة
الٌ

ا
 Aشعثح  Bشعثح  Cشعثح  Aشعثح  Bشعثح  Cشعثح  Aشعثح  Bشعثح  Cشعثح  

 وعام عوٍشم.د. 
 

 هندسة االساسات ةهٌدرولٌكمنشاءات 
= Iخرسانة مسلحة 

 ا.م.د. حسن جاسم

 
 Iخرسانة مسلحة  تحلٌالت هندسٌة

حاعثاخ = م. عوش 

 طاهش
 

 Iحاسبات  Iنظري   مساحة
9:33-03:33 

حذ
ال
ا

 

   03:33-00:33 

اعظ= ا.م.د. 

+م. د.  فاسوق

 وعام رٌاب

 
 ةهٌدرولٌكمنشاءات  هندسة االساسات

ري و بزل= ا. 
 ٌاسٌن+ م. محمد 

 فائق

 
 ري و بزل Iخرسانة مسلحة 

=  Iنظري   مساحة
 ا.م.د. محمد عبدهللا

 
 Iنظري   مساحة I موائع

00:33-02:33 

   02:33-0:33 

 
تحلٌالت هندسٌة =    

 ا.م.د. عدنان جاٌد

 
 تحلٌالت هندسٌة ري و بزل

ا.م.د.  = Iهىائع 

 اعواء + م. عوش
 

 I موائع Iحاسبات 
0:33-2:33 

     2:33-0:33  

 
تصاهٍن 

خشعاًٍح=ا.د. 

هٍغش +م. عثذهللا 

 صائة

 
 تصامٌم خرسانٌة تصامٌم حدٌد

= ا.د.  Iانشاءات 
 مازن برهان الدٌن

 
 مشارٌع ادارة مرور

 = I موائعمختبر 
ا.م.د. اعواء + م.م 

 عٌاى

 
 تكنولوجٌا
 Iالخرسانة 

 Iرٌاضٌات 

03:8-03:8 

ي
ٌٍ

الث
ا

 

   03:8-083:8 

صحٍح = ا.م. 

 عواهش جاعن
 

 الهندسة الصحٌة تصامٌم خرسانٌة
 ادارة مشارٌع

 = ا.م.د. هٍغىى

 
 Iانشاءات  مشارٌع ادارة

=  Iالخرسانة  ت.
 سعدي ا.م. فادٌة

 
 I موائعمختبر 

 تكنولوجٌا
 Iالخرسانة 

083:8-003:8 

   003:8-033:8 

ا.م.د. ععذ هحوىد 

 +م. اًفال
 

 م. عذي هشوس= تصامٌم حدٌد الهندسة الصحٌة
 

 مرور Iانشاءات 
م.د.  = Iسٌاضٍاخ 

فشاط +م.د. هاشن 

 غالة

 
 I موائعمختبر  Iرٌاضٌات 

033:8-03:8 

   03:8-33:8 

 
طشق 

=ا.م.د. االًشاء

عثذالشحوي + 

 م.م. ٌىًظ

 
 طرق االنشاء االساسات هندسة

تحلٌالت هندسٌة = 
 ا.م.د. عدنان جاٌد

 
 تحلٌالت هندسٌة I نظري تربة

=  Iعملً  مساحة
م.م. ا.م.د. محمد+

 سنان+م.م. ٌونس

 
 I عملً مساحة Iمقاومة مواد 

03:8-03:8 

ء
ثا

ال
لث

ا
 

   03:8-083:8 

اعظ= ا.م.د. 

+م. د.  فاسوق

 وعام رٌاب

 
 هندسة االساسات هختثش الصحٍح

ري و بزل= ا. 
ٌاسٌن+ م. محمد 

 فائق

 
 ري و بزل تحلٌالت هندسٌة

م.  = Iمقاومة مواد 
 سمٌة + م.م. نعٌم

 
 Iمقاومة مواد  انشاء مبانً

083:8-003:8 

   003:8-033:8 

صحٍح = ا.م. 

 عواهش جاعن

 +م.م. عشاب 

 
 هختثش الصحٍح طرق االنشاء

 I = نظري تربة

 محمود غازي ا.م.د.

 
 I نظري تربة ري و بزل

م.د.  اًشاء هثاًً =

 عثذالشحوي عٍادج

 

 انشاء مبانً I عملً مساحة
033:8-03:8 

   03:8-33:8 

 
 طرق انشاء  طشق=م.د. هٌاء

 طرقهندسة 
= م.د.  Iانشاءات 

 مهند محسن

 I نظري تربة 
 Iخرسانة مسلحة 

حاعثاخ = م. عوش 

 طاهش
 

 I رٌاضٌات Iمقاومة مواد 
03:8-03:8 

ء
عا

ست
ال
ا

 

 
 تصامٌم خرسانٌة

 
 Iانشاءات 

 03:8-083:8 

 تصاهٍن خشعاًٍح

=ا.د. هٍغش +م. 

 عثذهللا صائة

= Iخرسانة مسلحة  طرق انشاء 
 حسامم.د. 

م.  = Iمقاومة مواد  I نظري تربة 
 سمٌة + م.م. نعٌم

 
 Iمقاومة مواد  م.ت. خرسانة

083:8-003:8 

 ةهٌدرولٌكمنشاءات  
 تصامٌم خرسانٌة

 
 Iانشاءات  Iخرسانة مسلحة 

 003:8-033:8 

  
 طرقهندسة 

 ا. = I نظري تربة
  م. اسراء

م.د.  = Iسٌاضٍاخ 

+م.د. هاشن  فشاط

 غالة

 
 م.ت. خرسانة I رٌاضٌات

033:8-03:8 

 33:8-03:8      ةهٌدرولٌكمنشاءات  

 43:8-33:8        مشروع التخرج

 
 هٌاء م.د. طشق=

 +م.د. عذي
 

 هختثش طشق لغح اًكلٍضٌح
 I = عملً تربة

ا.م.د. لمٌاء + 
 م.مازن

 

 مرور
 I  عملً تربة

م.ت. خرسانة =م.م. 
علً +م.م.منى+ 

 ست لٌلى

 Iموائع  
 Iحاسبات 

03:8-03:8 

ظ
وٍ

خ
ال

 

   
 لغة انكلٌزٌة

03:8-083:8 

  
 لغح اًكلٍضٌح هختثش طشق

 م. عذي هشوس=

 

 مرور

ا.م.د.  = Iهىائع 

 اعواء
 I 083:8-003:8موائع  

  
 I  عملً تربة

 
 لغة انكلٌزٌة Iحاسبات 

003:8-033:8 

 03:8-033:8  اًكلٍضي =     

 



 


