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8:30 -  9:30

9:30 - 10:30

10:30 - 11:30

11:30 - 12:30

د مرتضى امير.ممختبر مقاومة المواد102د قاسم عدنان.م.ممبادئ علم الحاسبات1:30 -12:30

1:30 - 2:30

101م حميد غالب.مثرموداينمك9:30  - 8:30

9:30 - 10:30

10:30 - 11:30

101حسن عبيد. مبرمجة الحاسبات12:30 - 11:30

202جنان لفته. ممناقشة/ منشآت هيدروليكية201وعد . د.م.امناقشة/تحليالت هندسية  عددية1:30 -12:30

202وعد . د.م.امناقشة/تحليالت هندسية  عددية201جنان لفته. ممناقشة/ منشآت هيدروليكية2:30 - 1:30

احصاء هندسي9:30  - 8:30

مناقشة/ احصاء هندسي10:30 - 9:30

هندسة األسس 201م قتيبة غازي.ممناقشة/ميكانيك التربة مقاومة المواد102م قصي وهاب.ممناقشة / Iرياضيات 11:30 - 10:30

مناقشة /هندسة األسسمناقشة/ مقاومة المواد102سوسن عبدالمنعم. ماللغة االنكليزية12:30 - 11:30

مناقشة/ الهندسة الصحية 101مناقشة/ ميكانيك الموائع102د ثاير حبيب.أعملي/ جيلوجيا هندسية 1:30 -12:30

مختبر الهندسة الصحية202م قتيبة غازي.ممناقشة/ميكانيك التربة المختبرمختبر الموائع2:30 - 1:30

Iخرسانة مسلحة نظرية االنشاءاتميكانيك هندسي9:30  - 8:30

مناقشة/Iخرسانة مسلحة مناقشة/ نظرية االنشاءات مناقشة/ميكانيك هندسي10:30 - 9:30

IIخرسانة مسلحة نظرية االنشاءاتIخرسانة مسلحة IIرياضيات جيولوجيا هندسية11:30 - 10:30

مناقشة/IIخرسانة مسلحة مناقشة/ نظرية االنشاءات مناقشة/Iخرسانة مسلحة مناقشة / IIرياضيات مناقشة/ جيولوجيا هندسية 12:30 - 11:30

203احمد عبد هللا . ممناقشة/ تصميم المنشات الحديدية1:30 -12:30

1:30 - 2:30

102زينب فالح. محقوق االنسان9:30  - 8:30

102م محمد حسن.مهندسة كهربائية10:30 - 9:30

101محمد قاسم. ممناقشة/ انشاء المباني11:30 - 10:30

101م شاكر محمود.ممناقشة/ مساحة هندسية 12:30 - 11:30

12:30- 1:30

1:30 - 2:30

جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي
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