
 

 

 جدول الدروس األسبوعي 

 
 

 الوقت اليوم

 

 المرحلة األولى

 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية

 بشعبة  أشعبة  بشعبة  أشعبة  بشعبة  أشعبة  بشعبة  أشعبة 

حد
أل
ا

 

0088– 9088 
 1 ميكانيك هندسي

 6ق 

 خزعل مصاولرحيم د. 

 1رياضيات 

 1ق  

 د. مرتضى عباس

 2 ميكانيك هندسي

 5 ق 

 عبد الكريم فليح حسند. 

 1ميكانيك موائع 

 4ق 

 خالد بكرد. 

  انتقال الحرارة

 3 ق 

 د. فالح عاصي

 مختبر 

 وحاسبة كهرباء

 تكييف هواء وتثليج

 ق ص 

 د. صالح اسماعيال نجم
 18.88 – 9088 مختبرات

18088 – 11088 
 1رياضيات 

 6ق  

 د. مرتضى عباس

 1 ميكانيك هندسي

 1ق 

 عبد الكريم فليح حسن د. 

 1ميكانيك موائع 

 5 ق

 د. خالد بكر 

 

 2 ميكانيك هندسي

 4 ق 

 د. رحيم خزعل مصاول 

 مختبر

 كهرباء وحاسبة 

 نظرية االالت

 3ق   

 د. حيدر خزعل 

 اخالقيات هندسية

 ق ص

 د. عبد البصير شري

11088 – 12088 

 مختبرات

 اخالقيات هندسية

 حق 

 د. عبد البصير شري

12088 – 1088   
   ديمقراطية

 ق ك

 م.م. زينب ياسين 

   ديمقراطية

 ق ك

 م.م. زينب ياسين 

 نظرية االالت

 3ق   

 د. حيدر خزعل 

  انتقال الحرارة

 ص ق 

 د. فالح عاصي

 تكييف هواء وتثليج

 ق ح 

 د. صالح اسماعيال نجم
1088 – 2088   

ن
ني

الث
ا

 

0088– 9088 
  1ميكانيك هندسي 

 6ق 

 د .رحيم خزعل مصاول

 مختبر 

 وحاسبة كهرباء

 2ي ميكانيك هندس

 5ق   

 د. عبد الكريم فليح حسن 

 مختبرات

 وعددية تحليالت هندسية

 ق ص  

 د. عماد عبد هللا

  ميكانيك موائع

 كق    

 د. منير عبد الجليل

 قياسات وسيطرة

 ق ح

 الكاظم د. عماد عبد

 اهتزازات

 3ق  

 د. قصي طالب

 9088 – 18.88 
 مواد مقاومة

 5ق  

 د .علي حسن 
18088 – 11088 

 1 حاسباتبرمجة 

 4 ق 

 م. زينب كريم راضي

 1 ميكانيك هندسي

 6ق  

 د. عبد الكريم فليح حسن  

 هندسي مشروع هندسي مشروع  

11088 – 12088 

 مختبرات

 2 ميكانيك هندسي

 5ق  

 د. رحيم خزعل مصاول  
  ميكانيك موائع

 صق    

 د. منير عبد الجليل

 وعددية هندسيةتحليالت 

 ق ك  

 د. عماد عبد هللا 

 اهتزازات

 ق ح 

 د. قصي طالب

 قياسات وسيطرة

 3ق 

 د. عماد عبد الكاظم
12088 – 1088 

 مختبر 

 وحاسبة كهرباء

 1 حاسباتبرمجة 

 4 ق 

 م. زينب كريم راضي

 مواد مقاومة

 5ق  

 د .علي هابل
1088 – 2088     

 

 

 

 

 

 

 

 



 الوقت اليوم

 

 المرحلة األولى

 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية

 بشعبة  أشعبة  بشعبة  أشعبة  بشعبة  أشعبة  بشعبة  أشعبة 

ال
ء
ثا

ال
ث

 

 هندسة انتاج  9088 –0088

 4 ق 

 د. رعد جمال جاسم 
 رسم هندسي

 المرسم االرضي

 د. سناء مهدي شرامة 

 قحطان عدنانم.م. 

 2برمجة حاسبات 

 5ق    

 م. رنا لطيف

 

 ديناميك حرارة 

 6ق 

 د .محمود شاكر

 هندسة كهربائية

 كق  

 م.م. سومر صاحب
 مختبرات

 تكييف هواء وتثليج

 3ق  

 اسماعيال نجم د. صالح

 CAD 9088 – 18.88مختبر 
 هندسة صناعية

 3 ق  

  11088 – 18088 د. باسل شنين
 2رياضيات 

 5ق   

 د. نظيرة عبد الحسن 

 2برمجة حاسبات 

 6ق  

 م. رنا لطيف

 مكائن احتراق داخلي 

 كق 

 د. عالء هليجي محمد

11088 – 12088 

 رسم هندسي

 المرسم االرضي

 د. سناء مهدي شرامة 

 م.م. قحطان عدنان

 هندسة انتاج 

 4 ق 

 د. رعد جمال جاسم 
 مختبرات

 هندسة كهربائية

 ق ك 

 م.م. سومر
 CADمختبر 

 تكييف هواء وتثليج

 3ق  

 د. صالح اسماعيال نجم

12088 – 1088  

 ديناميك حرارة 

 5ق 

 د .محمود شاكر

 2رياضيات 

 5ق   

 د. نظيرة عبد الحسن 

 هندسة صناعية 

 3 ق 

  2088 – 1088 د. باسل شنين

 مكائن احتراق داخلي 

 كق 

 د. عالء هليجي محمد

ء
عا

رب
ال
ا

 

0088– 9088 
 1رياضيات 

 6ق  

 د. مرتضى عباس

 ةعلوم التطبيقي

 1ق 

 د. حيدر عبد الحسن 

 1ميكانيك موائع 

 5ق 

 د .خالد بكر 

 مواد  مقاومة

 4ق  

 د. علي هابل 
 مكائن احتراق داخلي

 ح ق 

 د. عالء هليجي محمد

 نظرية اآلالت

 3ق   

 د. حيدر خزعل
  هندسيةمواد 

 ق ص

 د. حيدر مهدي اليذ

 تصميم 

 ق ك 

د .عبد الباقي خلف
 

9088 – 18.88 

 ديناميك حرارة 

 5ق  

 مختبر  د .محمود شاكر

 حاسبات

  ميكانيك موائع

 3ق 

 د. منير عبد الجليل

18088 – 11088 

 هندسة وصفية  

 6ق 

 د. سناء مهدي شرامة 
 1رياضيات 

 1ق  

 د. مرتضى عباس

 مواد مقاومة

 5ق 

 علي حسن د. 

 نظرية اآلالت

 ق ح  

 د. حيدر خزعل
 مكائن احتراق داخلي

 3 ق 

 د. عالء هليجي محمد

 تصميم 

 ق ص  

 د .عبد الباقي خلف

 محطات قدرة

 ق ك 

 د. حسين صادق

11088 – 12088 
 ةعلوم التطبيقي

 6ق 

 د. حيدر عبد الحسن 

 مختبر 

 حاسبات

 1 ميكانيك موائع

 4ق  

 د .خالد بكر

  ميكانيك موائع

 حق 

 د. منير عبد الجليل 
  مواد هندسية

 ق ك

 د. حيدر مهدي اليذ
12088 – 1088 

 هندسة وصفية  

 1ق 

 د. سناء مهدي شرامة 

 ديناميك حرارة  

 4ق 

 د .محمود شاكر

  

 محطات قدرة

 صق  

 د. حسين صادق

1088 – 2088         

س
مي

خ
ال

 

 هندسة كهربائية 9088 –0088

 6ق  

 م.م. علي عبد هللا

 رسم ميكانيكي ورش هندسية

 المرسم األرضي 

 م.م. اسماء عاصي

 م.م. عبد البصير شري

 2رياضيات 

 5ق  

 د .نظيرة عبد الحسن 

 انتقال الحرارة

 3ق  

 د. فالح عاصي
 وعددية تحليالت هندسية

 ق ك  

 د. عماد عبد هللا

 قدرةمحطات 

 ق ص   

 د. حسين صادق

 اهتزازات     

 ق ح 

 د. قصي طالب

9088 – 18.88 
 طرق صنع

 3ق   

 د. حسنين ابراهيم

 تصميم

 ق ح 

 11088 – 18088 د. عبد الباقي خلف

 ورش هندسية

 هندسة كهربائية 

 6ق 

 م.م. علي عبد هللا

 

 انتقال الحرارة

 كق  

 د. فالح عاصي

 اهتزازات

 ق ص 

 د. قصي طالب

 2رياضيات  12088 – 11088

 5ق  

 د .نظيرة عبد الحسن 

 رسم ميكانيكي

 المرسم األرضي 

 م.م. اسماء عاصي 

 م.م. عبد البصير شري

 وعددية تحليالت هندسية

 ق ك  

 د. عماد عبد هللا

 طرق صنع

 3ق   

 د. حسنين ابراهيم

 تصميم

 ق ص  

 د. عبد الباقي خلف

 محطات قدرة

 ح ق 

 1088 – 12088 حسين صادقد. 
E 

 6ق 

E 

 6ق 
 هندسي مشروع هندسي مشروع    2088 – 1088

 


