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2:30 - 3:30

3:30 - 4:30

م قصي وهاب.ممناقشة / Iرياضيات 1:30 - 12:30

د ثاير حبيب.أعملي/ جيولوجيا هندسية2:30 - 1:30

م قصي وهاب.ممناقشة / Iرياضيات 3:30 - 2:30

د ثاير حبيب.أعملي/جيولوجيا هندسية 4:30 - 3:30

12:30 - 1:30

1:30 - 2:30

2:30 - 3:30

3:30 - 4:30

ميكانيك هندسي1:30 - 12:30

مناقشة/ ميكانيك هندسي 2:30 - 1:30

برمجة الحاسباتميكانيك هندسي3:30 - 2:30

محمد قاسم. ممناقشة/ انشاء المباني مناقشة/ ميكانيك هندسي 4:30 - 3:30

جيلوجيا هندسية1:30 - 12:30

مناقشة/ جيلوجيا هندسية 2:30 - 1:30

برمجة الحاسباتجيلوجيا هندسية3:30 - 2:30

محمد قاسم. ممناقشة/ انشاء المباني مناقشة/ جيلوجيا هندسية 4:30 - 3:30

د قاسم حميد.م.أمناقشة/ ميكانيك الموائع مختبر الموائعزينب فالح. محقوق االنسان والديمقراطيةمبادئ علم الحاسبات1:30 - 12:30

مختبر الموائعد قاسم حميد.م.أمناقشة/ ميكانيك الموائع م جمال كامل.ماللغة االنكليزيةزينب فالح. محقوق االنسان والديمقراطية2:30 - 1:30

م شاكر محمود.ممناقشة/ مساحة هندسية م حميد غالب.مثرموداينمكم محمد حسن.مهندسة كهربائيةم جمال كامل.ماللغة االنكليزية3:30 - 2:30

م حميد غالب.مثرموداينمكم شاكر محمود.ممناقشة/ مساحة هندسية مبادئ علم الحاسباتم محمد حسن.مهندسة كهربائية4:30 - 3:30

محمد قاسم. مانشاء المبانيعلي حسين. ممختبر مواد البناء
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