جامعة واسط  /كلٌة الهندسة -قسم الهندسة المٌكانٌكٌة

جدول الدروس االسبوعً للعام الدراسً  2018 -2017المرحلة الثانٌة -الفصل االول  /مسائً

اسم التدريسي

الشعبة B
القاعة

المادة

اسم التدريسي

الشعبة A
القاعة

المادة

م.م .عبداالمير طارق

5

ميكانيك هندسيII

د .بتول مردان

5

رياضيات II

د .بتول مردان

5

رياضيات II

م.م .عبداالمير طارق

5

ميكانيك هندسيII

م.م .مهند صالح

5

ت .رياضيات

د .فاروق عمر

6

لغة انكليزية

م.م .مهند صالح

5

ت .رياضيات

د .حسين رزاق
م .خمائل محسن
م.م .محمد عباس
مهندس احمد هاشم
د .هادي عبيد
م.م .فائز متعب
مهندسة حياة محسن
مهندسة موج علي
د .علي عبد الرضا
م.م .دعاء عامر
م .محمد حميد
م .حسين هادي
د .حاتم محمود
م.م.عبداالمير طارق
م.م .محمد عباس
م .محمد حميد
م حياة محسن

م.م .مهند صالح

مقاومة
( 2ساعة)
موائع
( 2ساعة)

د .حسين رزاق
م .خمائل محسن
م.م .محمد عباس
مهندس احمد هاشم
د .هادي عبيد
م.م .فائز متعب
مهندسة حياة محسن
مهندسة موج علي
د .علي عبد الرضا
م.م .دعاء عامر
م .محمد حميد
م .حسين هادي

موائع
( 2ساعة)

المختبرات

ثرمو
( 2ساعة)

4.30-5.30
5.30-6.30

د .فاروق عمر

6

لغة انكليزية

االثنين

6.30-7.30

المختبرات

7.30-8.30

رسم ميكانيكي

برمجة II

م.م .مهند صالح
مهندس احمد هاشم

مهندسة زهراء عبدالستار

المختبر

برمجة II
( 1ساعة نظري و
 2ساعة عملً)

د .حاتم محمود
م.م.عبداالمير طارق
م.م .محمد عباس
م .محمد حميد
م حياة محسن

المرسم

رسم ميكانيكي

5

مقاومة مواد

موائع I

المختبر

د .هادي عبيد

6

موائع I

د.حسين رزاق

د.حسين رزاق

6

مقاومة مواد

د .هادي عبيد

5

م.م .حازم علي

6

معادن

د .علي عبدالرضا

5

ديناميك الحرارة

د .علي عبدالرضا

6

ديناميك الحرارة

م.م .حازم علي

5

معادن

مهندسة زهراء عبدالستار

االحد

3.30-4.30

( 1ساعة نظري و
 2ساعة عملً)

مهندس احمد هاشم

2.30-3.30
3.30-4.30
4.30-5.30
5.30-6.30
6.30-7.30
7.30-8.30
2.30-3.30

مقاومة
( 2ساعة)

ثرمو
( 2ساعة)

المرسم

الوقت

اليوم

2.30-3.33
3.30-4.30
4.30-5.30
5.30-6.30
6.30-7.30

الثالثاء

7.30-8.30
2.30-3.30
3.30-4.30
4.30-5.30
5.30-6.30
6.30-7.30
7.30-8.30
2.30-3.30
3.30-4.30
4.30-5.30
5.30-6.30
6.30-7.30
7.30-8.30

االربعاء

الخميس

جامعة واسط  /كلٌة الهندسة  -قسم الهندسة المٌكانٌكٌة
جدول المحاضرات االسبوعً للعام الدراسً  2018 -2017المرحلة الثانٌة – الفصل االول /صباحً

اسم التدريسي

الشعبة B
القاعة

المادة

اسم التدريسي

الشعبة A
القاعة

المادة

م.م .عبداالمير طارق

6

ميكانيك هندسيII

د .علي عبد الرضا

5

ديناميك الحرارة

د .علي عبد الرضا

6

ديناميك الحرارة

م.م .عبداالمير طارق

5

ميكانيك هندسيII

د .فاروق عمر

5

لغة انكليزية

م.م .مهند صالح
د .حسين رزاق
م .خمائل محسن
م.م .محمد عباس
مهندس احمد هاشم
د .هادي عبيد
م.م .ايمان حسن
مهندسة حياة محسن
مهندسة موج علي
د .علي عبد الرضا
م.م .دعاء عامر
م .محمد حميد
م .حسين هادي

5

تمارين رياضيات

م.م .مهند صالح
د .حسين رزاق
م .خمائل محسن
م.م .محمد عباس
مهندس احمد هاشم
د .هادي عبيد
م.م .ايمان حسن
مهندسة حياة محسن
مهندسة موج علي
د .علي عبد الرضا
م.م .دعاء عامر
م .محمد حميد
م .حسين هادي
د .حاتم محمود
م .محمد حميد غريب
م.م .محمد عباس
م حياة محسن
مهندس احمد هاشم
مهندسة زهراء عبدالستار

6

تمارين رياضيات

الوقت
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12-30
12.30-1.30
1.30-2.30
8.30-9.30

اليوم

االحد

مقاومة
( 2ساعة)
9.30-10.30
موائع
( 2ساعة)

المختبرات

ثرمو
( 2ساعة)

10.30-11.30
11.30-12-30

االثنين

مقاومة
( 2ساعة)
د .فاروق عمر
موائع
( 2ساعة)

5

لغة انكليزية

12.30-1.30

المختبرات

ثرمو
( 2ساعة)

1.30-2.30
8.30-9.30
9.30-10.30

المرسم

رسم ميكانيكي

د .هادي عبيد

5

د .هادي عبيد

6

موائع I

د .حاتم محمود
م .محمد حميد غريب
م.م .محمد عباس
م حياة محسن
مهندس احمد هاشم
مهندسة زهراء عبدالستار

المرسم

موائع I
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-1.30

الثالثاء

رسم ميكانيكي
1.30-2.30

م.م ايمان حسن
م.م .نغم قاسم
م.م .مهند صالح
م.م .ريام باسم
م .ايالف حسين

المختبر

برمجة II

د.حسين رزاق

5

د.حسين رزاق

6

مقاومة

م.م ايمان حسن
م.م .نغم قاسم
م.م .مهند صالح
م.م .ريام باسم
م .ايالف حسين

المختبر

برمجة II

م.م .حازم علي

6

معادن

د .بتول مردان

5

رياضيات

د .بتول مردان

6

رياضيات

م.م .حازم علي

5

معادن

مقاومة مواد

8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12-30

االربعاء

12.30-1.30
1.30-2.30
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12-30
12.30-1.30
1.30-2.30

الخميس

جامعة واسط  /كلٌة الهندسة -قسم الهندسة المٌكانٌكٌة
جدول المحاضرات االسبوعً للعام الدراسً 2018 -2017
المرحلة الثالثة  /صباحً
اسم التدريسي

الشعبة B
رقم القاعة

المادة

اسم التدريسي

الشعبة A
رقم القاعة

المادة

د .احمد عبدالرضا

4

مكائن احتراق
داخلي

د.عزام صباح

4

عمليات تصنيع II

د.عزام صباح

4

عمليات تصنيع II

د .احمد عبدالرضا

3

مكائن احتراق
داخلي

د.عبدالسالم داود

4

موائع II

ا.د .زينة خليفة

4

انتقال حرارة

ا.د .زينة خليفة

4

انتقال حرارة

د.عبدالسالم داود

3

موائع II

م.م .مها اكرم

4

مكائن كهربائية

المختبر

م.م .دعاء حافظ

4

لغة انكليزية

م.م .حسن عبدالساده
م.م .عادل يونس
م.م .ريام باسم
مهندسة ايالف حسين
مهندس وسام عباس

م.م .حسن عبدالساده
م.م .عادل يونس
م.م .ريام باسم
مهندسة ايالف حسين
مهندس وسام عباس

المختبر

تطبيقات حاسبة

م.م .مها اكرم

تطبيقات حاسبة

3

مكائن كهربائية

م.م .دعاء حافظ

3

د .حاتم محمود

3

نظرية مكائن

د .محمد غالب

3

تحليالت عددية

د .محمد غالب

4

تحليالت عددية

د .حاتم محمود

3

نظرية مكائن

مختبر
نظرية
مختبر
تحليالت

8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12-30
12.30-1.30
1.30-2.30
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12-30
12.30-1.30
1.30-2.30
8.30-9.30

االحد

االثنين

9.30-10.30
10.30-11.30

لغة انكليزية

د .حاتم محمود
م.م .مهند صالح
م.م .فائز متعب
م .حياة محسن
د .محمد غالب

الوقت

اليوم

11.30-12-30

الثالثاء

12.30-1.30
1.30-2.30
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12-30
12.30-1.30
1.30-2.30

االربعاء

8.30-9.30
المختبرات

مهندس وسام عباس
م .ايالف حسين
ا.د .زينه خليفه
م.م.عادل يونس
م.م .رواء عالء
م.م .دعاء حافظ

مختبر
انتقال
حراره
4

لغة انكليزية

د .كامل عبدالحسين

4

تصميم I

د .كامل عبدالحسين

3

تصميم I
9.30-10.30

10.30-11.30
د .حاتم محمود
م.م .مهند صالح
م.م .فائز متعب
م .حياة محسن
د .محمد غالب

مهندس وسام عباس
م .ايالف حسين
ا.د .زينه خليفه
م.م.عادل يونس
م.م .رواء عالء
م.م .دعاء حافظ

مختبر
نظرية
مختبر
تحليالت
مختبر
انتقال
حراره
3

11.30-12-30
المختبرات
12.30-1.30

لغة انكليزية

1.30-2.30

الخميس

جامعة واسط  /كلٌة الهندسة -قسم الهندسة المٌكانٌكٌة
جدول الدروس االسبوعً للعام الدراسً 2018 -2017
المرحلة الثالثة  /مسائً
اسم التدريسي

الشعبة B
القاعة

المادة

اسم التدريسي

الشعبة A
القاعة

المادة

د.عبدالسالم داود

4

موائع II

د.عزام صباح

3

عمليات تصنيع II

د.عزام صباح

3

عمليات تصنيع II

د.عبدالسالم داود

3

موائع II

ا.د .زينة خليفة

4

انتقال حرارة

د .كامل عبدالحسين

3

تصميم I

د .كامل عبدالحسين

4

تصميم I

ا.د .زينة خليفة

3

انتقال حرارة

م.م .مها اكرم

4

مكائن كهربائية

المختبر

م.م .دعاء حافظ
م.م .حسن عبدالساده

4

لغة انكليزية

م.م .حسن عبدالساده
م.م .عادل يونس
م.م .ريام باسم
مهندسة ايالف حسين
مهندس وسام عباس

المختبر

تطبيقات حاسبة

م.م .عادل يونس
م.م .ريام باسم
مهندسة ايالف حسين
مهندس وسام عباس

تطبيقات حاسبة

م.م .مها اكرم
م.م .دعاء حافظ

3

لغة انكليزية

د .حاتم محمود

4

نظرية مكائن

د .محمد غالب

3

تحليالت عددية

د .محمد غالب

4

تحليالت عددية

د .حاتم محمود

3

نظرية مكائن

م.م .دعاء حافظ

د .احمد عبد الرضا

مختبر
نظرية

مختبر
انتقال
حراره
4

4

االحد

االثنين

3.30-4.30
4.30-5.30

3

مختبر
تحليالت

2.30-3.30
3.30-4.30
4.30-5.30
5.30-6.30
6.30-7.30
7.30-8.30
2.30-3.30
3.30-4.30
4.30-5.30
5.30-6.30
6.30-7.30
7.30-8.30
2.30-3.30

مكائن كهربائية

د .حاتم محمود
م.م .مهند صالح
م.م .فائز متعب
م .حياة محسن
د .محمد غالب
مهندس وسام عباس
م .ايالف حسين
ا.د .زينه خليفه
م.م.عادل يونس
م.م .رواء عالء

الوقت

اليوم

الثالثاء

5.30-6.30
6.30-7.30
7.30-8.30
2.30-3.30
3.30-4.30
4.30-5.30
5.30-6.30
6.30-7.30
7.30-8.30

االربعاء

2.30-3.30
.مختبرات

د .احمد عبد الرضا

3

مكائن احتراق
داخلي
3.30-4.30

لغة انكليزية

مكائن احتراق
داخلي

4.30-5.30
د .حاتم محمود
م.م .مهند صالح
م.م .فائز متعب
م .حياة محسن
د .محمد غالب
مهندس وسام عباس
م .ايالف حسين
ا.د .زينه خليفه
م.م.عادل يونس
م.م .رواء عالء

مختبر انتقال
حراره

م.م .دعاء حافظ

3

مختبر نظرية

مختبر تحليالت

5.30-6.30
.مختبرات
6.30-7.30

لغة انكليزية

7.30-8.30

الخميس

جامعة واسط  /كلٌة الهندسة -قسم الهندسة المٌكانٌكٌة
جدول الدروس االسبوعً للعام الدراسً 2018 -2017
المرحلة الرابعة  /صباحً

اسم التدريسي

الشعبة B
رقم القاعة

المحاضرة

اسم التدريسي

2

اهتزازات

د .عباس جاسم

د .عباس جاسم

2

محطات قدرة

د .فاروق عمر

الشعبة A
رقم القاعة

المحاضرة

1

محطات قدرة

1

اهتزازات

د .عالء رحمه

2

سيطرة

ا.د .حسن كريم

1

تبريد وتكييف

ا.د .حسن كريم

2

تبريد وتكييف

د .عالء رحمه

1

سيطرة

مختبر
اهتزازات

المختبرات

د .فاروق عمر
م.م .فائز متعب
م.م .مهند صالح
مهندس حسين هادي

المشاريع
د .فاروق عمر
م.م .فائز متعب
م.م .مهند صالح
مهندس حسين هادي

مختبر
اهتزازات

المختبرات

م.م .حازم علي

2

د .بتول مردان

2

تصميم II

د .عزام صباح

2

مواد هندسية

المشاريع

د .بتول مردان

1

تصميم II

م.م .حازم علي

1

هندسة
صناعية

د .عالء رحمه
م.م .دعاء عامر
ا.د .حسن كريم
م .م .حنين حسن
مهندس حسين
هادي

مختبر سيطره
مختبر تبريد
وتكييف

المختبرات

د .عزام صباح

االثنين

9.30-10.30

1.30-2.30
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12-30
12.30-1.30
1.30-2.30

الثالثاء

االربعاء

8.30-9.30
المختبرات
9.30-10.30

10.30-11.30
1

االحد

12.30-1.30

مختبر سيطره
مختبر تبريد
وتكييف

8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12-30
12.30-1.30
1.30-2.30
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12-30
12.30-1.30
1.30-2.30
8.30-9.30

10.30-11.30
11.30-12-30

هندسة
صناعية

د .عالء رحمه
م.م .دعاء عامر
ا.د .حسن كريم
م .م .حنين حسن
مهندس حسين هادي

د .فاروق عمر

الوقت

اليوم

مواد هندسية
11.30-12-30
12.30-1.30
1.30-2.30

الخميس

جامعة واسط  /كلٌة الهندسة -قسم الهندسة المٌكانٌكٌة
جدول الدروس االسبوعً للعام الدراسً 2018 -2017
المرحلة الرابعة  /مسائً

الشعبة A
رقم القاعة

المحاضرة

د .فاروق عمر

2

اهتزازات

د .عباس جاسم

1

محطات قدرة

د .عباس جاسم

2

محطات قدرة

د .فاروق عمر

1

اهتزازات

د .عالء رحمه

2

سيطرة

د .بتول مردان

1

تصميم II

د .بتول مردان

2

تصميم II

د .عالء رحمه

1

سيطرة

د .فاروق عمر
م.م .فائز متعب
م.م .مهند صالح
مهندس حسين هادي

مختبر
اهتزازات

اسم التدريسي

الشعبة B
رقم القاعة

المشاريع

2.30-3.30
3.30-4.30
4.30-5.30
5.30-6.30
6.30-7.30
7.30-8.30
2.30-3.30
3.30-4.30
4.30-5.30
5.30-6.30
6.30-7.30
7.30-8.30
2.30-3.30

االحد

االثنين

3.30-4.30
4.30-5.30
5.30-6.30

د .فاروق عمر
م.م .فائز متعب
م.م .مهند صالح
مهندس حسين هادي

مختبر
اهتزازات

المختبر

م.م .حازم علي

2

هندسة
صناعية

ا.د .حسن كريم

2

تبريد وتكييف

د .عزام صباح

2

مواد هندسية

ا.د .حسن كريم
م .م .حنين حسن
مهندس حسين هادي

مختبر تبريد
وتكييف

الثالثاء
المشاريع

مهندس سدير ماجد

مختبر سيطره

6.30-7.30

ا.د .حسن كريم

1

تبريد وتكييف

م.م .حازم علي

1

هندسة صناعية

ا.د .حسن كريم
م .م .حنين حسن
مهندس حسين هادي

مختبر تبريد
وتكييف

م .سدير ماجد

د .عالء رحمه
م.م .نغم قاسم

د .عالء رحمه
م.م .نغم قاسم

المختبر

الوقت

اليوم

7.30-8.30
2.30-3.30
3.30-4.30
4.30-5.30
5.30-6.30
6.30-7.30
7.30-8.30
2.30-3.30

المختبرات

مختبر
سيطره

3.30-4.30

4.30-5.30
المختبرات

د .عزام صباح

1

االربعاء

مواد هندسية
5.30-6.30
6.30-7.30
7.30-8.30

الخميس

جامعة واسط  /كلٌة الهندسة -قسم الهندسة المٌكانٌكٌة
جدول الدروس االسبوعً للعام الدراسً 2018 -2017
المرحلة االولى -الفصل االول  /صباحً
اسم االستاذ

الشعبة B
القاعة

الموضوع

اسم االستاذ

ميكانيك هندسي

د .حسين رزاق
م.م .محمد عباس
م.م .ريام باسم
مهندس احمد هاشم

د.كامل عبدالحسين

6

د .حسين رزاق
م.م .محمد عباس
م.م .ريام باسم
مهندس احمد هاشم

المرسم

الرسم الهندسي

م.م .عبداالمير طارق

1

رياضيات

م.م .محمد عباس

1

ت رياضيات

د .سوسن فاضل

7

حقوق انسان

الشعبة A
القاعة

الموضوع

8.30-9.30

المرسم

الرسم الهندسي

د.كامل عبدالحسين
م.م .محمد عباس

1

ت رياضيات

د .سوسن فاضل

7

حقوق انسان

م.م .عبداالمير طارق

1

رياضيات

م.م .عبدالكريم شهيد

7

هندسة كهربائية

م.م .رواء عالء

6

لغة انكليزية

م.م .رواء عالء

6

لغة انكليزية

م.م .عبدالكريم شهيد

7

هندسة كهربائية

م.م .عبدالكريم شهيد
م.م .مها اكرم
م .زهراء صاحب
م .ثائر محسن

المختبر

12.30-1.30
1.30-2.30

م .الكهرباء

د.كامل عبدالحسين

م.م .عبدالكريم شهيد
م.م .مها اكرم
ميكانيك هندسي
7
د.كامل عبدالحسين
م .زهراء صاحب
م .ثائر محسن
م.م .محمد عباس  +م .وسام عباس  +سدير ماجد  +م .احمد هاشم
د.كامل عبدالحسين خلف  +م.م .مهند صالح  +م .محمد حميد غريب
م .كرار ناظم  +م .حسين هادي  +م عامر حسن
م.م .فائز متعب  +ثائر محسن مهاوش  +م علي نصر حسين
د .اسعد عباس
م.م .محمد عباس
لغة عربية
6
د .اسعد عباس
هندسة وصفية
7
م.م .محمد عباس
م.م .حسن ساده
عمليات تصنيع
1
م.خمائل محسن
م.م .نغم قاسم

م.م .ريام باسم
مهندسة حنين عطا
مهندسة زهراء عبدالستار

االحد

11.30-12-30

6

م.م .حسن ساده
م.م .نغم قاسم

9.30-10.30
10.30-11.30

ميكانيك هندسي

د .اسعد عباس

الوقت

اليوم

6

المختبر

لغة عربية

م.م .ريام باسم
مهندسة حنين عطا
مهندسة زهراء عبدالستار

برمجة I

م.خمائل محسن

( 1ساعة نظري و
 2ساعة عملً)

7

المختبر
الخراطة
السمكرة
اللحام
كهرباء
7
6

ميكانيك هندسي

م .الكهرباء

8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12-30
12.30-1.30
1.30-2.30
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12-30
12.30-1.30

1.30-2.30

ورش ميكانيكية

8.30- 12.30

هندسة وصفية
لغة عربية

12.30-1.30
1.30-2.30

برمجة I

المختبر

7

عمليات تصنيع

8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12-30
12.30-1.30

د .اسعد عباس

الثالثاء

االربعاء

( 1ساعة نظري و
 2ساعة عملً)

6

االثنين

لغة عربية

1.30-2.30

الخميس

جامعة واسط  /كلٌة الهندسة -قسم الهندسة المٌكانٌكٌة
جدول الدروس االسبوعً للعام الدراسً 2017 -2012
المرحلة االولى -الفصل االول  /مسائً

اسم االستاذ

الشعبة B
القاعة

الموضوع

اسم االستاذ

ميكانيك هندسي

د .حسين رزاق
م.م .محمد عباس
م.م .عبداالمير طارق
مهندس احمد هاشم

د.كامل عبدالحسين

6

د .حسين رزاق
م.م .محمد عباس
م.م .عبداالمير طارق
مهندس احمد هاشم

المرسم

الرسم الهندسي

م.م .عبداالمير طارق

1

رياضيات

م.م .محمد عباس

1

ت رياضيات

م.م .مهند صالح

7

عمليات تصنيعI

الشعبة A
القاعة

الموضوع

2.30-3.30
المرسم

الرسم الهندسي

3.30-4.30
4.30-5.30

االحد

5.30-6.30
د.كامل عبدالحسين

6

ميكانيك هندسي

م.م .محمد عباس

1

ت رياضيات

م.م .مهند صالح

6

عمليات تصنيعI

م.م .عبد االمير طارق

1

رياضيات

م.م .عبدالكريم شهيد

7

هندسة كهربائية

م.م .رواء عالء

1

لغة انكليزية

م.م .رواء عالء

6

لغة انكليزية

م.م .عبد الكريم شهيد

7

هندسة كهربائية

م.م .عبدالكريم شهيد
م.م .مها اكرم
م .زهراء صاحب
م .ثائر محسن

المختبر

م .الكهرباء

د.كامل عبدالحسين

م.م .عبدالكريم شهيد
م.م .مها اكرم
ميكانيك هندسي
7
د.كامل عبدالحسين
م .زهراء صاحب
م .ثائر محسن
م .وسام عباس  +سدير ماجد  +م .احمد هاشم
د.كامل عبدالحسين خلف  +م.م .مهند صالح  +م .محمد حميد غريب
م .كرار ناظم  +م .حسين هادي  +م عامر حسن
م.م .فائز متعب  +ثائر محسن مهاوش  +م علي نصر حسين
د .اسعد عباس
م.م .محمد عباس
لغة عربية
7
د .اسعد عباس
هندسة وصفية
7
م.م .محمد عباس
د .سوسن فاضل

7

حقوق انسان

د .اسعد عباس

6

لغة عربية

مهندس احمد هاشم
مهندسة زهراء عبدالستار

المختبر

م.م .حسن ساده

الوقت

اليوم

برمجة I
( 1ساعة نظري و
 2ساعة عملً)

7

المختبر
الخراطة
السمكرة
اللحام
كهرباء
7
6

ميكانيك هندسي

م .الكهرباء

6.30-7.30
7.30-8.30
2.30-3.30
3.30-4.30
4.30-5.30
5.30-6.30
6.30-7.30
7.30-8.30
2.30-3.30
3.30-4.30
4.30-5.30
5.30-6.30
6.30-7.30

ورش ميكانيكية

2.30-6.30

هندسة وصفية
لغة عربية

6.30-7.30
7.30-8.30

االربعاء

المختبر

برمجة I
( 1ساعة نظري و
 2ساعة عملً)

3.30-4.30
4.30-5.30

د .سوسن فاضل

7

حقوق انسان

د .اسعد عباس

6

لغة عربية

م.م .حسن ساده

الثالثاء

7.30-8.30

2.30-3.30

مهندس احمد هاشم
مهندسة زهراء عبدالستار

االثنين

5.30-6.30
6.30-7.30
7.30-8.30

الخميس

