
الدراسة الصباحية
جدول المحاضرات األسبوعي     2017 - 2018 

كلية الهندسة/ جامعة واسط 

قسم الهندسة المدنية

المحاضرالقاعةالمادةالمحاضرالقاعةالمادةالمحاضرالقاعةالمادةالمحاضرالقاعةالمادة

احسان علي. م.مA 114إنشاء المبانيأسعد حافظ. د.م.أA 111الرياضياتميالد محمدحسن. م.مC 109الميكانيك الهندسيهبة داود. مC 110الرياضيات08:30 - 09:30

احسان علي. م.مA 114إنشاء المبانيأسعد حافظ. د.م.أA 111الرياضياتميالد محمدحسن. م.مC 109الميكانيك الهندسيهبة داود. مC 110الرياضيات09:30 - 10:30

مختبر الموائعمختبر الموائعاحسان علي. م.مA 111إنشاء المبانيهبة داود. مC 109الرياضياتميالد محمدحسن. م.مC 110الميكانيك الهندسي10:30 - 11:30
نورالهدى . م.م+ أحمد عادل . م.م+ محمد صيوان . د.م.أ

والء عبدالخالق+ محمد حميد + نور محمد + عالءالدين 

مختبر الموائعمختبر الموائعاحسان علي. م.مA 111إنشاء المبانيهبة داود. مC 109الرياضياتميالد محمدحسن. م.مC 110الميكانيك الهندسي11:30 - 12:30
نورالهدى . م.م+ أحمد عادل . م.م+ محمد صيوان . د.م.أ

والء عبدالخالق+ محمد حميد + نور محمد + عالءالدين 

مختبر الموائعمختبر الموائع12:30 - 01:30
نورالهدى . م.م+ أحمد عادل . م.م+ محمد صيوان . د.م.أ

والء عبدالخالق+ محمد حميد + نور محمد + عالءالدين 
أسعد حافظ. د.م.أA 114الرياضيات

مختبر الموائعمختبر الموائع01:30 - 02:30
نورالهدى . م.م+ أحمد عادل . م.م+ محمد صيوان . د.م.أ

والء عبدالخالق+ محمد حميد + نور محمد + عالءالدين 
أسعد حافظ. د.م.أA 114الرياضيات

المرسمالرسم الهندسيحقي هادي. م.مC 110مواد بناء08:30 - 09:30
+ نور محمد + إحسان علي . م.م+ أحمد عادل . م.م

مروة كريم
محمد صيوان. د.م.أA 114ميكانيك الموائعأسعد حافظ. د.م.أA 111الرياضيات

مختبر الخرسانةمختبر مواد09:30 - 10:30
+ لمياء جيار + منذر لطيف . د.م+ حقي هادي . م.م

زهراء حسين
المرسمالرسم الهندسي

+ نور محمد + إحسان علي . م.م+ أحمد عادل . م.م

مروة كريم
محمد صيوان. د.م.أA 114ميكانيك الموائعأسعد حافظ. د.م.أA 111الرياضيات

مختبر الخرسانةمختبر مواد10:30 - 11:30
+ لمياء جيار + منذر لطيف . د.م+ حقي هادي . م.م

زهراء حسين
المرسمالرسم الهندسي

+ نور محمد + إحسان علي . م.م+ أحمد عادل . م.م

مروة كريم
أسعد حافظ. د.م.أA 114الرياضياتجاسم محمود. مA 111مقاومة المواد

المرسمالرسم الهندسيحيدر ماجد. د.مC 110اإلحصاء الهندسي11:30 - 12:30
+ نور محمد + إحسان علي . م.م+ أحمد عادل . م.م

مروة كريم
أسعد حافظ. د.م.أA 114الرياضياتجاسم محمود. مA 111مقاومة المواد

جاسم محمود. مA 114مقاومة الموادنور أركان+ إحسان علي . م.مالمرسمالرسم اإلنشائيمنذر لطيف. د.مC 109مبادئ الهندسة المدنيةحيدر ماجد. د.مC 110اإلحصاء الهندسي12:30 - 01:30

جاسم محمود. مA 114مقاومة الموادنور أركان+ إحسان علي . م.مالمرسمالرسم اإلنشائيحيدر ماجد. د.مC 110اإلحصاء الهندسي01:30 - 02:30

نور أركان+ عقيل عبود . م.م+ جرير جابر . د.مA 114مختبر المساحةمحمد صيوان. د.م.أA 111ميكانيك الموائعميالد محمدحسن. م.مC 109الميكانيك الهندسيرفل عبداألمير+ يوسف رعد . م.ممختبر الحاسباتبرمجة الحاسبة08:30 - 09:30

نور أركان+ عقيل عبود . م.م+ جرير جابر . د.مA 114مختبر المساحةمحمد صيوان. د.م.أA 111ميكانيك الموائعميالد محمدحسن. م.مC 109الميكانيك الهندسيرفل عبداألمير+ يوسف رعد . م.ممختبر الحاسباتبرمجة الحاسبة09:30 - 10:30

مختبر الخرسانةمختبر خرسانةكادر وحدة المعاملوحدة المعاملالورشميالد محمدحسن. م.مC 110الميكانيك الهندسي10:30 - 11:30
+ عذراء مطير + حسن عالءالدين . م.م+ منذر لطيف . د.م

زهراء حسين
عقيل عبود. م.م+ جرير جابر . د.مA 114المساحة الهندسية

مختبر الخرسانةمختبر خرسانةكادر وحدة المعاملوحدة المعاملالورشميالد محمدحسن. م.مC 110الميكانيك الهندسي11:30 - 12:30
+ عذراء مطير + حسن عالءالدين . م.م+ منذر لطيف . د.م

زهراء حسين
حيدر لعيبي. م.مA 114اللغة االنكليزية

مختبر الخرسانةمختبر خرسانةحيدر لعيبي. م.مA 111اللغة االنكليزيةرفل عبداألمير+ يوسف رعد . م.ممختبر الحاسباتبرمجة الحاسبةكادر وحدة المعاملوحدة المعاملالورش12:30 - 01:30
+ عذراء مطير + حسن عالءالدين . م.م+ منذر لطيف . د.م

زهراء حسين

مختبر الخرسانةمختبر خرسانةحيدر لعيبي. م.مA 111اللغة االنكليزيةرفل عبداألمير+ يوسف رعد . م.ممختبر الحاسباتبرمجة الحاسبةكادر وحدة المعاملوحدة المعاملالورش01:30 - 02:30
+ عذراء مطير + حسن عالءالدين . م.م+ منذر لطيف . د.م

زهراء حسين

المرسمالرسم الهندسي08:30 - 09:30
+ نور محمد + إحسان علي . م.م+ أحمد عادل . م.م

مروة كريم
حيدر لعيبي. م.مA 114اللغة االنكليزيةنور أركان+ عقيل عبود . م.م+ جرير جابر . د.مA 111مختبر المساحةحقي هادي. م.مC 109مواد بناء

المرسمالرسم الهندسي09:30 - 10:30
+ نور محمد + إحسان علي . م.م+ أحمد عادل . م.م

مروة كريم
مختبر الخرسانةمختبر مواد

+ لمياء جيار + منذر لطيف . د.م+ حقي هادي . م.م

زهراء حسين
رفل عبداألمير+ يوسف رعد . م.ممختبر الحاسباتبرمجة الحاسبةنور أركان+ عقيل عبود . م.م+ جرير جابر . د.مA 111مختبر المساحة

المرسمالرسم الهندسي10:30 - 11:30
+ نور محمد + إحسان علي . م.م+ أحمد عادل . م.م

مروة كريم
مختبر الخرسانةمختبر مواد

+ لمياء جيار + منذر لطيف . د.م+ حقي هادي . م.م

زهراء حسين
رفل عبداألمير+ يوسف رعد . م.ممختبر الحاسباتبرمجة الحاسبةعقيل عبود. م.م+ جرير جابر . د.مA 111المساحة الهندسية

المرسمالرسم الهندسي11:30 - 12:30
+ نور محمد + إحسان علي . م.م+ أحمد عادل . م.م

مروة كريم
نورالهدى عالءالدين. م.م+ محمد صيوان . د.م.أA 114ميكانيك الموائعرفل عبداألمير+ يوسف رعد . م.ممختبر الحاسباتبرمجة الحاسبةحيدر ماجد. د.مC 109اإلحصاء الهندسي

نور أركان+ إحسان علي . م.مالمرسمالرسم اإلنشائيرفل عبداألمير+ يوسف رعد . م.ممختبر الحاسباتبرمجة الحاسبةحيدر ماجد. د.مC 109اإلحصاء الهندسيمنذر لطيف. د.مC 110مبادئ الهندسة المدنية12:30 - 01:30

نور أركان+ إحسان علي . م.مالمرسمالرسم اإلنشائينورالهدى عالءالدين. م.م+ محمد صيوان . د.م.أA 111ميكانيك الموائعحيدر ماجد. د.مC 109اإلحصاء الهندسي01:30 - 02:30

بروج بشير. م.مA 114تكنولوجيا الخرسانةجرير جابر. د.مA 111المساحة الهندسيةهبة داود. مC 109الرياضياتحيدر لعيبي. م.مC 110اللغة االنكليزية08:30 - 09:30

بروج بشير. م.مA 114تكنولوجيا الخرسانةجرير جابر. د.مA 111المساحة الهندسيةهبة داود. مC 109الرياضياتحيدر لعيبي. م.مC 110اللغة االنكليزية09:30 - 10:30

جاسم محمود. مA 114مقاومة الموادبروج بشير. م.مA 111تكنولوجيا الخرسانةC 109اللغة العربيةهبة داود. مC 110الرياضيات10:30 - 11:30

جاسم محمود. مA 114مقاومة الموادبروج بشير. م.مA 111تكنولوجيا الخرسانةC 109اللغة العربيةهبة داود. مC 110الرياضيات11:30 - 12:30

جرير جابر. د.مA 114المساحة الهندسيةجاسم محمود. مA 111مقاومة الموادحيدر لعيبي. م.مC 109اللغة االنكليزيةC 110اللغة العربية12:30 - 01:30

جرير جابر. د.مA 114المساحة الهندسيةجاسم محمود. مA 111مقاومة الموادحيدر لعيبي. م.مC 109اللغة االنكليزيةC 110اللغة العربية01:30 - 02:30
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الدراسة الصباحية
جدول المحاضرات األسبوعي     2017 - 2018 

كلية الهندسة/ جامعة واسط 

قسم الهندسة المدنية

المحاضرالقاعةالمادةالمحاضرالقاعةالمادةالمحاضرالقاعةالمادةالمحاضرالقاعةالمادة

ثائر سعود. د.م.أC 108تصاميم الحديدحسن عالءالدين. م.مC 110طرق االنشاء م جاسم محمدرضا.مC 107هندسة المرورعلي جويد. د.م.أC 108التحليالت الهندسية08:30 - 09:30

ثائر سعود. د.م.أC 108تصاميم الحديدحسن عالءالدين. م.مC 110طرق االنشاءم جاسم محمدرضا.مC 107هندسة المرورعلي جويد. د.م.أC 108التحليالت الهندسية09:30 - 10:30

حسن عالءالدين. م.مC 108طرق االنشاءثائر سعود. د.م.أC 110تصاميم الحديدم جاسم محمدرضا.مC 107هندسة المرورحقي هادي. م.م+ أسعد حافظ . د.م.أC 108ميكانيك التربة10:30 - 11:30

حسن عالءالدين. م.مC 108طرق االنشاءثائر سعود. د.م.أC 110تصاميم الحديدحقي هادي. م.م+ أسعد حافظ . د.م.أC 107ميكانيك التربةم جاسم محمدرضا.مC 108هندسة المرور11:30 - 12:30

مشروع التخرج مشروع التخرج علي جويد. د.م.أC 107التحليالت الهندسيةم جاسم محمدرضا.مC 108هندسة المرور12:30 - 01:30

مشروع التخرج مشروع التخرج علي جويد. د.م.أC 107التحليالت الهندسيةم جاسم محمدرضا.مC 108هندسة المرور01:30 - 02:30

مشروع التخرج مشروع التخرج 02:30 - 03:30

علي ناصر حلو. د.م.أC 108منشآت هيدروليكيةعلي جويد. د.م.أC 110هندسة الصحيةثائر سعود. د.م.أC 107نظرية اإلنشاءاتصالل راشد. د.م.أC 108الخرسانة المسلحة08:30 - 09:30

علي ناصر حلو. د.م.أC 108منشآت هيدروليكيةعلي جويد. د.م.أC 110هندسة الصحيةثائر سعود. د.م.أC 107نظرية اإلنشاءاتصالل راشد. د.م.أC 108الخرسانة المسلحة09:30 - 10:30

2مختبر الحاسباتتطبيقات الحاسوب10:30 - 11:30
. م.م+ ميالد محمدحسن . م.م+ حسين عسكر . د.م

حسن عالءالدين
علي ناصر حلو. د.م.أC 108منشآت هيدروليكيةعلي جويد. د.م.أC 110هندسة الصحيةصالل راشد. د.م.أC 107الخرسانة المسلحة

2مختبر الحاسباتتطبيقات الحاسوب11:30 - 12:30
. م.م+ ميالد محمدحسن . م.م+ حسين عسكر . د.م

حسن عالءالدين
علي جويد. د.م.أC 108هندسة الصحيةعلي ناصر حلو. د.م.أC 110منشآت هيدروليكيةصالل راشد. د.م.أC 107الخرسانة المسلحة

2مختبر الحاسباتتطبيقات الحاسوبثائر سعود. د.م.أC 108نظرية اإلنشاءات12:30 - 01:30
. م.م+ ميالد محمدحسن . م.م+ حسين عسكر . د.م

حسن عالءالدين
علي جويد. د.م.أC 108هندسة الصحيةعلي ناصر حلو. د.م.أC 110منشآت هيدروليكية

2مختبر الحاسباتتطبيقات الحاسوبثائر سعود. د.م.أC 108نظرية اإلنشاءات01:30 - 02:30
. م.م+ ميالد محمدحسن . م.م+ حسين عسكر . د.م

حسن عالءالدين
علي جويد. د.م.أC 108هندسة الصحيةعلي ناصر حلو. د.م.أC 110منشآت هيدروليكية

حسين عسكر. د.مC 108الخرسانة المسلحةعلي عبدالحسين. م.مC 110هيدرولوجيعلي جويد. د.م.أC 107التحليالت الهندسيةأسعد حافظ. د.م.أC 108ميكانيك التربة08:30 - 09:30

حسين عسكر. د.مC 108الخرسانة المسلحةعلي عبدالحسين. م.مC 110هيدرولوجيعلي جويد. د.م.أC 107التحليالت الهندسيةأسعد حافظ. د.م.أC 108ميكانيك التربة09:30 - 10:30

حسين عسكر. د.مC 108الخرسانة المسلحةعلي عبدالحسين. م.مC 110هيدرولوجيأسعد حافظ. د.م.أC 107ميكانيك التربةعادل مهدي. م.م+ ثائر سعود . د.م.أC 108نظرية اإلنشاءات10:30 - 11:30

علي عبدالحسين. م.مC 108هيدرولوجيحسين عسكر. د.مC 110الخرسانة المسلحةأسعد حافظ. د.م.أC 107ميكانيك التربةعادل مهدي. م.م+ ثائر سعود . د.م.أC 108نظرية اإلنشاءات11:30 - 12:30

علي عبدالحسين. م.مC 108هيدرولوجيحسين عسكر. د.مC 110الخرسانة المسلحةعادل مهدي. م.م+ ثائر سعود . د.م.أC 107نظرية اإلنشاءاتعلي جويد. د.م.أC 108التحليالت الهندسية12:30 - 01:30

علي عبدالحسين. م.مC 108هيدرولوجيحسين عسكر. د.مC 110الخرسانة المسلحةعادل مهدي. م.م+ ثائر سعود . د.م.أC 107نظرية اإلنشاءاتعلي جويد. د.م.أC 108التحليالت الهندسية01:30 - 02:30

علي رعد. م.مC 108هندسة الطرقسليم محمود. مC 110هندسة االســسفيصل عبد الرزاق. د.م.أC 108ري وبزل08:30 - 09:30

علي رعد. م.مC 108هندسة الطرقسليم محمود. مC 110هندسة االســسحيدر لعيبي. م.مC 107اللغة االنكليزيةفيصل عبد الرزاق. د.م.أC 108ري وبزل09:30 - 10:30

علي رعد. م.مC 108هندسة الطرقسليم محمود. مC 110هندسة االســسحيدر لعيبي. م.مC 107اللغة االنكليزيةفيصل عبد الرزاق. د.م.أC 108ري وبزل10:30 - 11:30

سليم محمود. مC 108هندسة االســسعلي رعد. م.مC 110هندسة الطرقفيصل عبد الرزاق. د.م.أC 107ري وبزلحيدر لعيبي. م.مC 108اللغة االنكليزية11:30 - 12:30

سليم محمود. مC 108هندسة االســسعلي رعد. م.مC 110هندسة الطرقفيصل عبد الرزاق. د.م.أC 107ري وبزلحيدر لعيبي. م.مC 108اللغة االنكليزية12:30 - 01:30

سليم محمود. مC 108هندسة االســسعلي رعد. م.مC 110هندسة الطرقفيصل عبد الرزاق. د.م.أC 107ري وبزل01:30 - 02:30

مختبر التربةمختبر التربةعالء خرباط. م.مC 108إدارة المشاريع08:30 - 09:30
علي عبد . م.م+ حقي هادي . م.م+ أسعد حافظ . د.م.أ

مروة كريم+ لمياء جيار + 
عادل مهدي. م.م+ ثائر سعود . د.م.أC 108تصاميم الحديدزهراء حسين+ علي رعد . م.ممختبر الخرسانةمختبر المواصالت

مختبر التربةمختبر التربةعالء خرباط. م.مC 108إدارة المشاريع09:30 - 10:30
علي عبد . م.م+ حقي هادي . م.م+ أسعد حافظ . د.م.أ

مروة كريم+ لمياء جيار + 
عادل مهدي. م.م+ ثائر سعود . د.م.أC 108تصاميم الحديدزهراء حسين+ علي رعد . م.ممختبر الخرسانةمختبر المواصالت

مختبر الصحيةمختبر الصحيةعالء خرباط. م.مC 107إدارة المشاريعكرار علي فزع. م.م+ صالل راشد . د.م.أC 108الخرسانة المسلحة10:30 - 11:30
والء + نورالهدى عالءالدين . م.م+ علي جويد . د.م.أ

عبدالخالق
زهراء حسين+ علي رعد . م.ممختبر الخرسانةمختبر المواصالت

مختبر الصحيةمختبر الصحيةعالء خرباط. م.مC 107إدارة المشاريعكرار علي فزع. م.م+ صالل راشد . د.م.أC 108الخرسانة المسلحة11:30 - 12:30
والء + نورالهدى عالءالدين . م.م+ علي جويد . د.م.أ

عبدالخالق
زهراء حسين+ علي رعد . م.ممختبر الخرسانةمختبر المواصالت

مختبر التربةمختبر التربة12:30 - 01:30
علي عبد . م.م+ حقي هادي . م.م+ أسعد حافظ . د.م.أ

مروة كريم+ لمياء جيار + 
مختبر الصحيةمختبر الصحيةعادل مهدي. م.م+ ثائر سعود . د.م.أC 110تصاميم الحديدكرار علي فزع. م.م+ صالل راشد . د.م.أC 107الخرسانة المسلحة

والء + نورالهدى عالءالدين . م.م+ علي جويد . د.م.أ

عبدالخالق

مختبر التربةمختبر التربة01:30 - 02:30
علي عبد . م.م+ حقي هادي . م.م+ أسعد حافظ . د.م.أ

مروة كريم+ لمياء جيار + 
مختبر الصحيةمختبر الصحيةعادل مهدي. م.م+ ثائر سعود . د.م.أC 110تصاميم الحديدكرار علي فزع. م.م+ صالل راشد . د.م.أC 107الخرسانة المسلحة

والء + نورالهدى عالءالدين . م.م+ علي جويد . د.م.أ

عبدالخالق
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