
    2017 - 2016 الدراسي للعام ( االول الفصل ) االسبوعي المحاضرات جدول

التدريسيالقاعةالمادةالتدريسيالقاعةالمادةالتدريسيالقاعةالمادةالتدريسيالقاعةالمادة

م علي نور الدين .م6قمحاكاه وطرق عدديه علي كامل .د1قتحليالت هندسية عمار عاشور.د7قميكانيك موائععمار.دالفراهيديميكانيك هندسي8:00 – 9:00

م علي نور الدين .م6قمحاكاه وطرق عدديه علي كامل .د1قتحليالت هندسية عمار عاشور.د7قميكانيك موائععمار .دالفراهيدي ميكانيك هندسي10:00 – 9:00

م علي نور الدين .م6قمحاكاه وطرق عدديه علي عبدالكريم.م1قهندسة حفر هشام .د7قالكهرباء تكنولوجياعمار.دالفراهيديميكانيك هندسي11:00 – 10:00

 الدين نور علي م.محاسبة. م(عملي)عددية وطرق محاكاة الدين نور علي م.م1قجس ابارهشام .د7قالكهرباء تكنولوجياعمار.دالفراهيديميكانيك هندسي12:00 – 11:00

كامل علي.د6قالمهندس اخالقيات الدين نور علي م.م1قجس ابارعالء عمر .دالفرزدق  حرية وديمقراطيةهشام.دالفراهيدي1رياضيات 1:00 – 12:00

  الدين نور علي م.م1قجس ابارعمر عالء.دالفرزدقوديمقراطية حرية  هشام.دالفراهيدي1رياضيات 2:00 – 1:00

نهاد.م.ممدني.مAجيولوجيا . م

م نور.م+خولة.م.محاسبة مBبرمجة . م

نهاد.م.ممدني.مAجيولوجيا . م

م نور.م+خولة.م.محاسبة مBبرمجة . م

نهاد.م.ممدني.مBجيولوجيا . م

م نور.م+خولة.م.محاسبة مAبرمجة . م

نهاد.م.ممدني.مBجيولوجيا . م

م نور.م+خولة.م.محاسبة مAبرمجة . م

1ق

رعد.دم حاسبةA برمجة.م    كاظم.م.ممرسم كAرسم هندسي

هشام. دكهرباء. مB كهرباء.م  باسم. دالكيمياويBكيمياء . م

رعد.دم حاسبةA برمجة.م    كاظم.م.ممرسم كAرسم هندسي

هشام. دكهرباء. مB كهرباء.م  باسم.دالكيمياويBكيمياء . م

رعد.دم حاسبةBبرمجة .مكاظم.م.ممرسم كAرسم هندسي

هشام. دكهرباء. مAكهرباء  .مباسم.دالكيمياويBكيمياء . م

رعد.دم حاسبةBبرمجة .مكاظم.م.ممرسم ك Bرسم هندسي 

هشام. دكهرباء. مAكهرباء  .مد باسمالكيمياويAكيمياء . م

كاظم.م.ممرسم كBرسم هندسي

د باسمالكيمياويAكيمياء . م

كاظم.م.ممرسم كBرسم هندسي

د باسمالكيمياويAكيمياء . م

2:00-3:00

#####

7قم خوله.مالفراهيديبرمجة حاسبة

م خوله.م

هندسة مكامن

هندسة مكامن 

م خوله.م7ق

هندسة مكامن

م ياسمين.م+ د عمار عاشور 

مختبرات 

احمد راضي.م1ق

احمد راضي.م1ق

هندسة حفر 

م نور.م+عمار.د

احمد راضي.م1ق

رائد.ا

الفراهيديفيزياء

م نهاد .م

رائد.ا

عهد زهير.د

هشام.دالفراهيدي1رياضيات 

هشام.د1رياضيات  الفراهيدي

م نهاد.مالفراهيديجيولوجيا عامه

الفراهيديجيولوجيا عامه

م م ياسمين7ق

خولة.م.م7ق2رياضيات 

مقاومة مواد

مقاومة مواد

2:00 -- 3:00

الفراهيدي

ميكانيك هندسي.م

 جيولوجيا تركيبية

م نور.م+عمار.د

م م ياسمين

اللغة االنكليزية

الفراهيدي

      الفراهيدي

2رياضيات اللغة االنكليزية 7ق 

2رياضيات    

مختبرات ميكانيك موائع.م ورشميكانيك هندسي.م

م ياسمين.م+ د عمار عاشور ميكانيك موائع.م ورش

م م ياسمين7ق

م م ياسمين7قجيولوجيا تركيبية.م

جيولوجيا تركيبية.م

رعد.د7ق2برمجة حاسبة 

7ق 2رياضيات   

المختبرات عهد زهير.دمقاومة مواد

م علي نور الدين.م7ق

المختبرات

1ق جيوفيزياء

1ق

7قاسس نفط 

م علي نور الدين.م7ق حرارة ديناميكاسس نفط 

عهد زهير.د7ق

حفرو مكامن. م  

حفرو مكامن. م  

حفرو مكامن. م  

ديناميك حرارة

1ق

خولة.م.م

2برمجة حاسبة 

راضي احمد.م

احمد كاظم.د

كاظم احمد.د6ق

SOR

6ق

راضي احمد.م

SOR6ق

6ق

هندسة انتاج 

هندسة انتاج

م علي عاشور.م

SOR

م علي عاشور.م 6ق

6ق

12:00 – 1:00

م علي نور الدين.م

م علي نور الدين.م7قاسس نفط 

1:00 – 2:00

مقاومة مواد

باسم.     دالفراهيديكيمياء عامة

باسم.دالفراهيديكيمياء عامة

المرحلة الرابعة

ء
عا

رب
ال
ا

11:00 – 12:00

1قهندسة انتاج

ساجد.د1ق

وم
لي
ا

الوقت
المرحلة األولى

1ق

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية

والء.د

اقتصاد هندسي

8:00 –9:00

حد
ال
ا

ن
ني
الث

ا

الفراهيديفيزياء

علي.م+باسم.د+أحمد.د

9:00 –10:00

10:00 – 11:00

11:00 – 12:00

احمد كاظم.د6قجيوفيزياء

SOR

المختبرات

ساجد.د1ق

احمد كاظم.د

راضي احمد.م

6ق

6ق

جيوفيزياء

ديناميك حرارة

ساجد.د

راضي احمد.م

راضي احمد.م مكمنية ادارة

11:00 – 12:00

8:00 –9:00

12:00 – 1:00

8:00 – 9:00

10:00 – 11:00

9:00 – 10:00

11:00 – 12:00

12:00 – 1:00

10:00 – 11:00

1:00 – 2:00

12:00 – 1:00

6قالحفر هندسة

 مكامن هندسة    

احمد راضي.م تكنولوجيا الغاز6ق

هندسة حفر  برمجة حاسبة

1ق علي عبدالكريم.مهندسة الحفر

علي عبدالكريم.م1ق

1مكامن 7ق

علي عبدالكريم.م1قم خوله.م

احمد كاظم .د

علي كامل .د

والء.د

النفط هندسة قسم/  الهندسة كلية/  البصرة جامعة

هيثم.د

احمد كاظم.د1قهندسة انتاج

هيثم.د1قاقتصاد هندسي

علي كامل .د1ق تحليالت هندسية

والء.د

علي.م+باسم.د+أحمد.د

اسس نفط 

7ق

1:00 – 2:00

1:00 – 2:00

8:00 – 9:00

9:00 –10:00

س
مي

خ
ال

9:00– 10:00

10:00 – 11:00

ء
ثا
ال
لث
ا

 مكامن هندسة    

6ق

6ق ادارة مكمنية

2مكامن 

علي عبدالكريم.م 6قهندسة الحفر

 جيولوجيا تركيبية

تكنولوجيا الغاز

م تحسين.م

1ق

6ق
علي نورالدين.م.م

رعد.د7ق

 تحليالت هندسية

جس ابار

عهد زهير.د7ق

علي.م+باسم.د+أحمد.د

هندسة انتاج

1ق

1ق

تحسين.م.م     6ق

المشروع الهندسي

علي عبدالكريم.مهندسة حفر 

راضي احمد.م

المشروع الهندسي

عبدالكريم علي.م

تحسين.م.م     6ق

تحسين.م.م      مكامن هندسة    

6قهندسة انتاج 

راضي احمد.م 6ق ادارة مكمنية

علي عبدالكريم.م

راضي احمد.م

6قهندسة الحفر

6ق ادارة مكمنية

A 1 صفحة 7/27/2019


