
 قسم الهندسة المٌكانٌكٌة -كلٌة الهندسة جامعة واسط /

 / مسائً لثانًالفصل ا -المرحلة الثانٌة 2018  -2017للعام الدراسً  االسبوعً المحاضراتجدول  

 A الشعبة  B الشعبة 
 الٌوم الوقت

 المادة القاعة اسم التدرٌسً المادة القاعة اسم التدرٌسً

 IIرٌاضٌات  C 204 د. بتول مردان IIمٌكانٌك هندسً C 208 د. انور جمعه

2.30-3.30 

 االحد

3.30-4.30 

4.30-5.30 

 IIمٌكانٌك هندسً C 204 د. انور جمعه IIرٌاضٌات  C 208 د. بتول مردان

5.30-6.30 

6.30-7.30 

7.30-8.30 

 لغة انكلٌزٌة C 204 د. فاروق عمر

 د. حسٌن رزاق
 د.عزام صباح

 م.م. مهند صالح
 م.م. محمد عباس
 مهندس احمد هاشم

مقاومة            
ساعة( 2)  

 المختبرات

2.30-3.30 

 االثنٌن

 د. هادي عبٌد
 م.م. فائز متعب

مهندسة حٌاة محسن     

موائع             
ساعة( 2)   

 د. علً عبد الرضا 3.30-4.30
 م.م. دعاء عامر

 مهندس . محمد حمٌد
 مهندس عامر حسن

 ثرمو
ساعة( 2)  

 د. حسٌن رزاق
 د.عزام صباح

 م.م. مهند صالح
عباس م.م. محمد  

 مهندس احمد هاشم

مقاومة     
ساعة( 2)  

 لغة انكلٌزٌة C 204 د. فاروق عمر المختبرات

4.30-5.30 

 د. هادي عبٌد
 م.م. فائز متعب

مهندسة حٌاة محسن     

موائع       
ساعة( 2)   

 د. علً عبد الرضا 5.30-6.30
 م.م. دعاء عامر

 مهندس . محمد حمٌد
 مهندس عامر حسن

 ثرمو
ساعة( 2)  

 7.30-6.30 معادن المختبر م.م. حازم علً ت. رٌاضٌات C 204 م.م. مهند صالح

 8.30-7.30 ت. رٌاضٌات C 204 م.م. مهند صالح معادن المختبر م.م. حازم علً

 د. حاتم محمود
 م.م.عبداالمٌر طارق

  م.م. مهند صالح
 م.م. محمد عباس
 م. محمد حمٌد 
 م حٌاة محسن

 دٌنامٌك الحرارة C 204 د. علً عبدالرضا رسم مٌكانٌكً المرسم

2.30-3.30 

 
 الثالثاء

 

3.30-4.30 

4.30-5.30 

 دٌنامٌك الحرارة C 208 د. علً عبدالرضا

 د. حاتم محمود
  م.م.عبداالمٌر طارق
 م.م. محمد عباس
 م. محمد حمٌد 
 م حٌاة محسن

 رسم مٌكانٌكً المرسم

5.30-6.30 

6.30-7.30 

7.30-8.30 

 مقاومة مواد C 204 د.حسٌن رزاق Iموائع  C 208 د. هادي عبٌد

2.30-3.30 

 
 االربعاء

3.30-4.30 

4.30-5.30 

 Iموائع  C 204 د. هادي عبٌد مقاومة مواد C 208 د.حسٌن رزاق

5.30-6.30 

6.30-7.30 

7.30-8.30 

 معادن C 208 م.م. حازم علً
 م.م. حسن ساده
  مهندس احمد هاشم
 مهندس فؤاد ٌونس

 مهندسة زهراء عبدالستار

 المختبر
 IIبرمجة 

ساعة نظري و  1)
 ساعة عملً( 2

2.30-3.30 

 
 

 الخمٌس

3.30-4.30 

 5.30-4.30 معادن المختبر م.م. حازم علً

 م.م. حسن ساده
 م.م. مهند صالح

  احمد هاشم مهندس
 مهندس فؤاد ٌونس

 مهندسة زهراء عبدالستار

 المختبر
 IIبرمجة 

ساعة نظري و  1)
 ساعة عملً( 2

 معادن C 204 م.م. حازم علً
5.30-6.30 

6.30-7.30 

معادن  المختبر م.م. حازم علً  7.30-8.30 



 

                                                            المٌكانٌكٌةقسم الهندسة  - جامعة واسط / كلٌة الهندسة
 / صباحًلثانًالفصل ا –المرحلة الثانٌة  2018 -2017 االسبوعً للعام الدراسً  المحاضراتجدول 

 A الشعبة  B الشعبة 
 الٌوم الوقت

 المادة القاعة اسم التدرٌسً المادة القاعة اسم التدرٌسً

 دٌنامٌك الحرارة C 204 د. علً عبد الرضا IIمٌكانٌك هندسً A 208 د. انور جمعه

8.30-9.30 

 االحد

9.30-10.30 

10.30-11.30 

 IIمٌكانٌك هندسً A 208 د. انور جمعه دٌنامٌك الحرارة C 204 د. علً عبد الرضا

11.30-12-30 

12.30-1.30 

1.30-2.30 

 لغة انكلٌزٌة C 204 د. فاروق عمر

 9.30-8.30 تمارٌن رٌاضٌات C 204 م.م.  مهند صالح

 االثنٌن

 د. حسٌن رزاق
 د.عزام صباح

 م. خمائل محسن
 م.م. محمد عباس
 مهندس احمد هاشم

مقاومة         
ساعة( 2)  

 المختبرات

9.30-10.30 
 د. هادي عبٌد

 د. انور جمعه

 م.م. اٌمان حسن
 م.م. رٌام باسم

مهندسة حٌاة محسن     

 موائع
ساعة( 2)   

 معادن المختبر م.م. حازم علً

 د. علً عبد الرضا
 م.م. دعاء عامر

محمد حمٌدم.   
 م. حسٌن هادي  

 ثرمو
ساعة( 2)  

10.30-11.30 

 تمارٌن رٌاضٌات C 204 م.م.  مهند صالح

 لغة انكلٌزٌة C 204 د. فاروق عمر

11.30-12-30 
 د. حسٌن رزاق

 د.عزام صباح
 م. خمائل محسن
 م.م. محمد عباس
 مهندس احمد هاشم

مقاومة         
ساعة( 2)  

 المختبرات

12.30-1.30 
 د. هادي عبٌد
 د. انور جمعه

 م.م. اٌمان حسن
 م.م. رٌام باسم

مهندسة حٌاة محسن     

 موائع
ساعة( 2)   

 د. علً عبد الرضا
 م.م. دعاء عامر
 م. محمد حمٌد

 م. حسٌن هادي  

 ثرمو
ساعة( 2)  

 2.30-1.30 معادن المختبر م.م. حازم علً

 د. حاتم محمود
 م. محمد حمٌد غرٌب

عباس م.م. محمد  
 م حٌاة محسن

 مهندس احمد هاشم
 مهندسة زهراء عبدالستار

 Iموائع  A 208 د. هادي عبٌد رسم مٌكانٌكً المرسم

8.30-9.30 

 
 الثالثاء

 

9.30-10.30 

10.30-11.30 

 Iموائع  A 208 د. هادي عبٌد

 د. حاتم محمود
 م. محمد حمٌد غرٌب

 م.م. محمد عباس
 م حٌاة محسن

احمد هاشم مهندس  
 مهندسة زهراء عبدالستار

 رسم مٌكانٌكً المرسم

11.30-12.30 

12.30-1.30 

1.30-2.30 

 م.م اٌمان حسن
 م.م. نغم قاسم

 حسن سادهم.م. 
 م.م. دعاء عامر
 م. اٌالف حسٌن

 مقاومة مواد C 204 د.حسٌن رزاق IIبرمجة  المختبر

8.30-9.30 

 
 االربعاء

9.30-10.30 

10.30-11.30 

 مقاومة C 208 د.حسٌن رزاق

 م.م اٌمان حسن
 م.م. نغم قاسم

 م.م. حسن ساده
 م.م. دعاء عامر
 م. اٌالف حسٌن

 IIبرمجة  المختبر

11.30-12-30 

12.30-1.30 

1.30-2.30 

 معادن C 208 م.م. حازم علً
 رٌاضٌات C 204 د. بتول مردان

8.30-9.30 

 
 

 الخمٌس

9.30-10.30 

 11.30-10.30 معادن المختبر م.م. حازم علً

 رٌاضٌات C 208 د. بتول مردان
 معادن C 204 م.م. حازم علً

11.30-12-30 

12.30-1.30 

 2.30-1.30 معادن المختبر م.م. حازم علً



 قسم الهندسة المٌكانٌكٌة -جامعة واسط / كلٌة الهندسة

     / المرحلة الثالثة / صباحً 2018 -2017جدول المحاضرات االسبوعً للعام الدراسً 

 

 

 Aالشعبة  Bالشعبة 
 الٌوم الوقت

 المادة رقم القاعة اسم التدرٌسً المادة رقم القاعة اسم التدرٌسً

 A 208 د. احمد عبدالرضا
مكائن احتراق 

 داخلً
 نظرٌة مكائن A 208 د. حاتم محمود

8.30-9.30 

 
 االحد

9.30-10.30 

10.30-11.30 

 A 208 د. احمد عبدالرضا نظرٌة مكائن A 208 د. حاتم محمود
مكائن احتراق 

 داخلً

11.30-12-30 

12.30-1.30 

1.30-2.30 

 انتقال حرارة A 208 ا.د. زٌنة خلٌفة IIموائع  A 212 د.عبدالسالم داود

8.30-9.30 

 االثنٌن

9.30-10.30 

10.30-11.30 

 IIموائع  A 212 د.عبدالسالم داود انتقال حرارة A 208 ا.د. زٌنة خلٌفة

11.30-12-30 

12.30-1.30 

1.30-2.30 

 مكائن كهربائٌة A 211 م.م. مها اكرم

 م.م. حسن ساده
 م.م. عادل ٌونس
 م.م. رٌام باسم

 مهندسة اٌالف حسٌن
 مهندس وسام عباس

 تطبٌقات حاسبة المختبر

8.30-9.30 

 
 

 الثالثاء
 

9.30-10.30 

 11.30-10.30 لغة انكلٌزٌة A 211 م.م. دعاء حافظ

 م.م. حسن ساده
 م.م. عادل ٌونس
 م.م. رٌام باسم

 مهندسة اٌالف حسٌن
 مهندس وسام عباس

 تطبٌقات حاسبة المختبر
 مكائن كهربائٌة A 211 م.م. مها اكرم

11.30-12-30 

12.30-1.30 

 2.30-1.30 لغة انكلٌزٌة A 211 م.م. دعاء حافظ

 IIعملٌات تصنٌع  C 208 د.عزام صباح
 تحلٌالت عددٌة A 212 د. محمد غالب

8.30-9.30 

 
 االربعاء

9.30-10.30 

 11.30-10.30 لغة انكلٌزٌة A 208 م.م. دعاء حافظ

عددٌةتحلٌالت  A 212 د. محمد غالب  
 IIعملٌات تصنٌع  C 208 د.عزام صباح

11.30-12-30 

12.30-1.30 

 2.30-1.30 لغة انكلٌزٌة A 208 م.م. دعاء حافظ
 د. حاتم محمود
 م.م. فائز متعب

 مهندسة حٌاة محسن
 مهندس فؤاد ٌونس

 نظرٌة

 المختبرات
 Iتصمٌم  A 212 د. كامل عبدالحسٌن

8.30-9.30 

 الخمٌس

 محمد غالبد. 
 مهندس وسام عباس

 م. اٌالف حسٌن
 تحلٌالت

 ا.د. زٌنه خلٌفه 9.30-10.30
 م.م.عادل ٌونس
 م.م. رواء عالء
 م.م. نور ٌحً 

انتقال 
 حراره

   10.30-11.30 

 Iتصمٌم  A 212 د. كامل عبدالحسٌن

 د. حاتم محمود
 م.م. فائز متعب

 مهندسة حٌاة محسن
ٌونسمهندس فؤاد   

 نظرٌة

 المختبرات

11.30-12-30 

 د. محمد غالب
 مهندس وسام عباس

 م. اٌالف حسٌن
 تحلٌالت

 ا.د. زٌنه خلٌفه 12.30-1.30
 م.م.عادل ٌونس
 م.م. رواء عالء
 م.م. نور ٌحً 

انتقال 
 حراره

   1.30-2.30 



 قسم الهندسة المٌكانٌكٌة -جامعة واسط / كلٌة الهندسة

 / المرحلة الثالثة مسائً 2018 -2017االسبوعً للعام الدراسً  المحاضراتجدول 

 

 A الشعبة  B الشعبة 
 الٌوم الوقت

 المادة القاعة اسم التدرٌسً المادة القاعة اسم التدرٌسً

 نظرٌة مكائن A 208 د. حاتم محمود IIموائع  A 208 د.عبدالسالم داود

2.30-3.30 

 االحد

3.30-4.30 

4.30-5.30 

 IIموائع  A 208 د.عبدالسالم داود نظرٌة مكائن A 208 د. حاتم محمود

5.30-6.30 

6.30-7.30 

7.30-8.30 

 Iتصمٌم  A 208 د. كامل عبدالحسٌن انتقال حرارة A 212 ا.د. زٌنة خلٌفة

2.30-3.30 

 االثنٌن

3.30-4.30 

4.30-5.30 

 انتقال حرارة A 212 ا.د. زٌنة خلٌفة Iتصمٌم  A 208 د. كامل عبدالحسٌن

5.30-6.30 

6.30-7.30 

7.30-8.30 

 A 212 د. احمد عبد الرضا
مكائن احتراق 

 داخلً

 م.م. حسن ساده
 م.م. عادل ٌونس
 م.م. رٌام باسم

 مهندسة اٌالف حسٌن
 مهندس وسام عباس

 تطبٌقات حاسبة المختبر

2.30-3.30 

 
 الثالثاء

 

3.30-4.30 

4.30-5.30 
 حسن سادهم.م. 

 م.م. عادل ٌونس
 م.م. رٌام باسم

 مهندسة اٌالف حسٌن
 مهندس وسام عباس

A 212 د. احمد عبد الرضا تطبٌقات حاسبة A 212 
مكائن احتراق 

 داخلً

5.30-6.30 

6.30-7.30 

7.30-8.30 

 لغة انكلٌزٌة A 208 م.م. دعاء حافظ

 تحلٌالت عددٌة A 212 د. محمد غالب

2.30-3.30 

 
 االربعاء

 IIعملٌات تصنٌع  C 208 د.عزام صباح
3.30-4.30 

4.30-5.30 

 تحلٌالت عددٌة A 212 د. محمد غالب
 IIعملٌات تصنٌع  C 208 د.عزام صباح

5.30-6.30 

6.30-7.30 

 8.30-7.30 لغة انكلٌزٌة A 211 م.م. دعاء حافظ
 د. حاتم محمود

 فائز متعبم.م. 
 مهندسة حٌاة محسن

محمد حمٌدمهندس   

مختبر 
 نظرٌة

 مكائن كهربائٌة A 211 م.م. مها اكرم .مختبرات

2.30-3.30 

 
 الخمٌس

 د. محمد غالب
 د.عزام صباح

 مهندس وسام عباس
 م. اٌالف حسٌن

مختبر 
 تحلٌالت

3.30-4.30 
 ا.د. زٌنه خلٌفه
 م.م.عادل ٌونس
 م.م. رواء عالء

. نور ٌحً م.م  

مختبر 
انتقال 
 حراره

 5.30-4.30 لغة انكلٌزٌة A 211 م.م. دعاء حافظ   

 6.30-5.30    لغة انكلٌزٌة A 208 م.م. دعاء حافظ

 مكائن كهربائٌة A 208 م.م. مها اكرم

 د. حاتم محمود
 م.م. فائز متعب

 مهندسة حٌاة محسن
محمد حمٌدمهندس   

 مختبر نظرٌة

 .مختبرات

6.30-7.30 
 د. محمد غالب
 د.عزام صباح

 مهندس وسام عباس
 م. اٌالف حسٌن

 مختبر تحلٌالت

 ا.د. زٌنه خلٌفه
 م.م.عادل ٌونس
 م.م. رواء عالء
 م.م. نور ٌحً 

مختبر انتقال 
 حراره

7.30-8.30 



 قسم الهندسة المٌكانٌكٌة -كلٌة الهندسة جامعة واسط /

  2018 -2017للعام الدراسً  االسبوعً المحاضراتجدول 

 صباحً/  لرابعةالمرحلة ا 

 

 Aالشعبة  Bالشعبة 
 الٌوم الوقت

 المحاضرة رقم القاعة اسم التدرٌسً المحاضرة رقم القاعة اسم التدرٌسً

 د. فاروق عمر
 

A 211 د. عباس جاسم اهتزازات A 214  قدرةمحطات  

8.30-9.30 

 االحد

9.30-10.30 

10.30-11.30 

 محطات قدرة A 214 د. عباس جاسم
 د. فاروق عمر

 
A 211 اهتزازات 

11.30-12-30 

12.30-1.30 

1.30-2.30 

 تبرٌد وتكٌٌف A 214 ا.د. حسن كرٌم سٌطرة A 211 د. عالء رحمه

8.30-9.30 

 االثنٌن

9.30-10.30 

10.30-11.30 

 سٌطرة A 211 د. عالء رحمه تبرٌد وتكٌٌف A 214 ا.د. حسن كرٌم

11.30-12-30 

12.30-1.30 

1.30-2.30 

 المشارٌع

 د. فاروق عمر
 م.م. فائز متعب

 م.م. مهند صالح
 مهندس حسٌن هادي

مختبر 
 اهتزازات

 
 المختبرات

8.30-9.30 

 الثالثاء

 د. عالء رحمه
 م.م. نغم قاسم
 م.م. نور ٌحً

 10.30-9.30 مختبر سٌطره

   10.30-11.30 

 د. فاروق عمر
 م.م. فائز متعب

 م.م. مهند صالح
 مهندس حسٌن هادي

مختبر 
 اهتزازات

 المختبرات
 المشارٌع

11.30-12-30 

 د. عالء رحمه
 م.م. نغم قاسم
 م.م. نور ٌحً

 1.30-12.30 مختبر سٌطره

   1.30-2.30 

 A 211 م.م. حازم علً
هندسة 
 IIتصمٌم  A 214 د. بتول مردان صناعٌة

8.30-9.30 

 االربعاء

9.30-10.30 

   10.30-11.30 

 IIتصمٌم  A 214 د. بتول مردان
 A 211 م.م. حازم علً

هندسة 
 صناعٌة

11.30-12-30 

12.30-1.30 

   1.30-2.30 

عزام صباحد.   A 214 مواد هندسٌة 

 ا.د. حسن كرٌم
 م. م. حنٌن حسن

 مهندس حسٌن هادي
 مهندس فؤاد ٌونس

مختبر تبرٌد 
 وتكٌٌف

 المختبرات

8.30-9.30 

 الخمٌس

9.30-10.30 

 ا.د. حسن كرٌم
 م. م. حنٌن حسن

 مهندس حسٌن هادي

مختبر تبرٌد 
 وتكٌٌف

هندسٌةمواد  A 214 د. عزام صباح المختبرات  

10.30-11.30 

11.30-12-30 

      12.30-1.30 

      1.30-2.30 



 قسم الهندسة المٌكانٌكٌة - كلٌة الهندسة جامعة واسط /

 2018 -2017للعام الدراسً  االسبوعً المحاضراتجدول 

 المرحلة الرابعة / مسائً

 

 

 Aالشعبة  Bالشعبة 
 الٌوم الوقت

 المحاضرة رقم القاعة   رقم القاعة اسم التدرٌسً

 محطات قدرة A 214 د. عباس جاسم اهتزازات A 211 د. فاروق عمر

2.30-3.30 

 
 

 االحد

3.30-4.30 

4.30-5.30 

 اهتزازات A 211 د. فاروق عمر محطات قدرة A 214 د. عباس جاسم

5.30-6.30 

6.30-7.30 

7.30-8.30 

 IIتصمٌم  A 214 د. بتول مردان سٌطرة A 211 د. عالء رحمه

2.30-3.30 

 
 

 االثنٌن

3.30-4.30 

4.30-5.30 

 سٌطرة A 211 د. عالء رحمه IIتصمٌم  A 214 د. بتول مردان

5.30-6.30 

6.30-7.30 

7.30-8.30 

 المشارٌع

 د. فاروق عمر
 م.م. فائز متعب

 مهندس فؤاد ٌونس

مختبر 
 اهتزازات

 المختبر

2.30-3.30 

 
 
 

 الثالثاء

 د. عالء رحمه
 م.م. دعاء عامر
 م.م. نور ٌحً

مختبر 
 سٌطره 

3.30-4.30 

   4.30-5.30 

 د. فاروق عمر
 م.م. فائز متعب

 مهندس فؤاد ٌونس

مختبر 
 اهتزازات

 المختبر
 المشارٌع

5.30-6.30 

 رحمه د. عالء
 م.م. دعاء عامر
 م.م. نور ٌحً

 7.30-6.30 مختبر سٌطره 

   7.30-8.30 

 A 211 م.م. حازم علً
هندسة 
 تبرٌد وتكٌٌف A 214 ا.د. حسن كرٌم صناعٌة

2.30-3.30 

 
 

 االربعاء

3.30-4.30 

   4.30-5.30 

 تبرٌد وتكٌٌف A 214 ا.د. حسن كرٌم
 هندسة صناعٌة A 211 م.م. حازم علً

5.30-6.30 

6.30-7.30 

   7.30-8.30 

 مواد هندسٌة A 214 د. عزام صباح 

 ا.د. حسن كرٌم
 م. م. حنٌن حسن
 م.م. رهان شاكر

 مهندس سدٌر ماجد

مختبر تبرٌد 
 وتكٌٌف

 المختبرات
2.30-3.30 

 الخمٌس

3.30-4.30 

 ا.د. حسن كرٌم
 م. م. حنٌن حسن

 شاكر م.م. رهان
 مهندس سدٌر ماجد

مختبر تبرٌد 
 وتكٌٌف

 مواد هندسٌة A 214 د. عزام صباح  المختبرات
4.30-5.30 

5.30-6.30 

      6.30-7.30 

      7.30-8.30 



 قسم الهندسة المٌكانٌكٌة -كلٌة الهندسة جامعة واسط /

 2018 -2017للعام الدراسً  االسبوعً المحاضراتجدول 

  لثانًالفصل ا -/ صباحً المرحلة االولى 

 Aالشعبة  Bالشعبة 
 الٌوم الوقت

 الموضوع القاعة اسم االستاذ الموضوع القاعة اسم االستاذ

 مٌكانٌك هندسً C 207 د.كامل عبدالحسٌن 
 د. حسٌن رزاق
 م.م. محمد عباس
 م.م. كاظم حسٌن
 م.م. رٌام باسم

 مهندس احمد هاشم
 مهندسة حٌاة محسن

 الرسم الهندسً المرسم

8.30-9.30 

 االحد

9.30-10.30 

 م.م. عبدالكرٌم شهٌد
 م.م. مها اكرم
 م. ثائر محسن

 مهندسة براء اٌاد

 11.30-10.30 م. الكهرباء المختبر

 د. حسٌن رزاق
 م.م. محمد عباس
 م.م. كاظم حسٌن
 م.م. رٌام باسم

 مهندس احمد هاشم
 مهندسة حٌاة محسن

 الرسم الهندسً المرسم

 مٌكانٌك هندسً C 207 د.كامل عبد الحسٌن 
11.30-12-30 

12.30-1.30 

 م.م. عبدالكرٌم شهٌد
 م.م. مها اكرم
 م. ثائر محسن

 مهندسة براء اٌاد

 2.30-1.30 م. الكهرباء المختبر

 رٌاضٌات C 208 م.م. عبداالمٌر طارق

 9.30-8.30 ت رٌاضٌات C 207 م.م. محمد عباس

 االثنٌن
 لغة انكلٌزٌة C 208 م.م. رواء عالء

9.30-10.30 

10.30-11.30 

 ت رٌاضٌات C 207 م.م. محمد عباس
 رٌاضٌات C 208 م.م. عبداالمٌر طارق

11.30-12-30 

 لغة انكلٌزٌة C 208 م.م. رواء عالء
12.30-1.30 

1.30-2.30 

 مٌكانٌك هندسً C 207 د.كامل عبد الحسٌن  عملٌات تصنٌع A 211 م.خمائل محسن
8.30-9.30 

 الثالثاء

9.30-10.30 

 لٌاقة بدنٌة C 208 م.م. حمٌد حسٌن  مٌكانٌك هندسً C 207 د.كامل عبدالحسٌن 
10.30-11.30 

11.30-12-30 

 عملٌات تصنٌع A 211 م.خمائل محسن لٌاقة بدنٌة C 208 م.م. حمٌد حسٌن 
12.30-1.30 

1.30-2.30 

 الخراطة د. حاتم محمود + مهندس وسام عباس + م. احمد هاشم

 12.30 -8.30 ورش مٌكانٌكٌة

 االربعاء

 السمكرة م.م. محمد عباس + م. محمد حمٌد غرٌب + مهندس فؤاد ٌونس    

 اللحام م. كرار ناظم + م. حسٌن هادي + م عامر حسن

 كهرباء م.م. فائز متعب + ثائر محسن مهاوش + سدٌر ماجد  
 م.م. عبدالكرٌم شهٌد

 م.م. مها اكرم
 م. ثائر محسن

 مهندسة براء اٌاد

 1.30-12.30 هندسة وصفٌة C 207 م.م. محمد عباس م. الكهرباء المختبر

 هندسة وصفٌة C 207 م.م. محمد عباس

 م.م. عبدالكرٌم شهٌد
 م.م. مها اكرم
 م. ثائر محسن

 مهندسة براء اٌاد

 2.30-1.30 م. الكهرباء المختبر

 هندسة كهربائٌة C 207 م.م. عبدالكرٌم شهٌد
 م.م. مهند صالح
 م.م. نغم قاسم

 م.م. رٌام باسم 
 مهندس احمد هاشم
 مهندسة حنٌن عطا

 مهندسة زهراء عبدالستار

 المختبر
 Iبرمجة 

ساعة نظري و  1)
 ساعة عملً( 2

8.30-9.30 

 الخمٌس
 
 

9.30-10.30 

   10.30-11.30 

 م.م. مهند صالح
 م.م. نغم قاسم

 م.م. رٌام باسم 
 مهندس احمد هاشم
 مهندسة حنٌن عطا

 مهندسة زهراء عبدالستار

 المختبر
 Iبرمجة 

ساعة نظري و  1)
 ساعة عملً( 2

 هندسة كهربائٌة C 207 م.م. عبدالكرٌم شهٌد
11.30-12-30 

12.30-1.30 

   1.30-2.30 



 قسم الهندسة المٌكانٌكٌة -جامعة واسط / كلٌة الهندسة

 2018 -2017االسبوعً للعام الدراسً  المحاضراتجدول 

 / مسائً لثانًالفصل ا -المرحلة االولى 

 

 

 

 Aالشعبة  Bالشعبة 
 الٌوم الوقت

 الموضوع القاعة اسم االستاذ الموضوع القاعة اسم االستاذ

   

 د. حسٌن رزاق
 م.م. عبداالمٌر طارق

 م.م. محمد عباس
 مهندس احمد هاشم
 مهندسة حٌاة محسن

 الرسم الهندسً المرسم

2.30-3.30 

 االحد

3.30-4.30 

   4.30-5.30 

   

 مٌكانٌك هندسً C 207 د.كامل عبدالحسٌن 
5.30-6.30 

6.30-7.30 

 م.م. عبدالكرٌم شهٌد
 م.م. مها اكرم
 م. ثائر محسن

 مهندسة براء اٌاد

 8.30-7.30 م. الكهرباء المختبر

   

 3.30-2.30 ت رٌاضٌات C 207 م.م. محمد عباس

 االثنٌن

 لغة انكلٌزٌة C 208 م.م. رواء عالء
3.30-4.30 

4.30-5.30 

   

 رٌاضٌات C 208 م.م. عبد االمٌر طارق

5.30-6.30 

   
6.30-7.30 

7.30-8.30 

   
 مٌكانٌك هندسً C 207 د.كامل عبدالحسٌن 

2.30-3.30 

 الثالثاء

3.30-4.30 

 5.30-4.30 لٌاقة بدنٌة C 208 م.م. حمٌد حسٌن 

   
 م.م. مهند صالح
 م.م. رهان شاكر
 مهندس احمد هاشم

 مهندسة زهراء عبدالستار

 

 المختبر

 Iبرمجة 
 2نظري و ساعة  1)

 ساعة عملً(

5.30-6.30 

6.30-7.30 

   7.30-8.30 

 3.30-2.30 هندسة وصفٌة C 207 م.م. محمد عباس   

 االربعاء

      3.30-4.30 

 الخراطة د.حاتم محمود +مهندس وسام عباس + مهندس فؤاد ٌونس 

 8.30-4.30 ورش مٌكانٌكٌة
 السمكرة . محمد عباس + م. احمد هاشم + م. محمد حمٌد غرٌب م.م   

 اللحام م. كرار ناظم + م عامر حسن

 كهرباء م.م. فائز متعب + ثائر محسن مهاوش + سدٌر ماجد  

 Iعملٌات تصنٌع C 207 م.م.  مهند صالح   
2.30-3.30 

 الخمٌس

3.30-4.30 

   
 هندسة كهربائٌة C 207 م.م. عبد الكرٌم شهٌد

4.30-5.30 

   
5.30-6.30 

 7.30-6.30 لٌاقة بدنٌة C 208 م.م. حمٌد حسٌن 

   

 م.م. عبدالكرٌم شهٌد
 م.م. مها اكرم
 م. ثائر محسن

 مهندسة براء اٌاد

 8.30-7.30 م. الكهرباء المختبر



 

 

 الهندسة المحترمالسٌد عمٌد كلٌة 

 م/ ملحق حمل تدرٌسً 

 السالم علٌكم   

ٌرجى التفضل بالموافقة على اصدار امر اداري بتكلٌف الساده المدرجة 

اسمائهم ادناه بإلقاء محاضرات فً قسم الهندسة المٌكانٌكٌة للفصل الدراسً الثانً 

 كما مبٌن ادناه.و 2018 – 2017

 ........مع التقدٌر

 االسماء 

 مسائً/ مختبر اهتزازات -مرحلة رابعة المهندس فؤاد ٌونس عرٌبً        -1

 صباحً ومسائً/ مختبر كهربائٌة –مرحلة اولى المهندسة براء اٌاد كاظم            -2

 

 

 

 

 

                                 

 

 دي عبٌد بشر ا.م.د. ها                                                            

 رئٌس قسم الهندسة المٌكانٌكٌة                                                       

 

 المرفقات: ملحق حمل تدرٌسً


