
رمز الصفاسم التدر��� المادةرمز الصفالمادةرمز الصفاسم التدر��� المادةرمز الصفاسم التدر��� المادة

kscb76aالكترونیك y6rjfgoIد.  فالح شاللریاضیات 10.30-8.301

11.30-8.30I د. یوسف اسماعیل محمدسیطرةrlpmmzu

lonhbbiاحصاء ھندسي1.30-10.30

lwtv2s5د. احسان حمیان نجم فیزیاء 2.00-11.001

2.30-11.30

as5ntaiد.  مشتاق نجیب احمددوائر كھربائیة hvjzlu71د.نصر فرحان عبد هللاأسس كھربائیة10.30-8.30

12.30-10.30I م. منذر نایف ذیاباسس الكترونیكqfjmbwa

vikfrswد.عدنان صالح سھیلحاسبات2.00-11.00

11.30-8.30I مكائن متناوبv2fvmo4PLCد. معاذ جاسم محمدartfyxa

nelwcgnد. عادل حاتم نوارمھارات قیادةvyicxqqم. عبد هللا خالد احمداللغة االنكلیزیة 1.30-11.302

2.30-11.30I تحلیل نظمy75kvjs

10.30-8.30I  د.فالح شاللریاضیاتy6rjfgo

4pyyeg2م. عبد هللا خالد احمداللغة اإلنكلیزیة 1.00-11.001

11.30-8.30I د.ستار صبري كریممكائن كھربائیةwk5jsvxد. نصر فرحان عبد هللانظریة المعلوماتz673vcm

1.30-11.30III د.عبد هللا عبد الكریم عبد الرحمنریاضیاتxvbjt6q

10.30-8.30I د. مشتاق نجیب احمددوائر كھربائیةas5ntaiI الكترونیكkscb76a

12.30-10.30III د.عبد هللا عبد الكریم عبد الرحمنریاضیاتxvbjt6q

1.30-10.30I 6قدرة كھربائیةa3oz25

wkyvyuzد. معنى ولیددیمقراطیة2.30-12.30

كیمیاء 11.30-8.301
ا.م. مجید مطر رمل - م.م. سیف 

منصور
hdst4zm1 د. احمد عبد اللطیف عباسمجاالت كھرومغناطیسیةi6of6f6اتصاالت تناظریةzmio4u2III د. عمر كامل دحامقدرة كھربائیةyj7homh

4dakug3اقتصاد ھندسيjogorlmد. بالسم سالم سمیطتقنیات رقمیة hvjzlu7IIد. نصر فرحان عبد هللاأسس كھربائیة 1.30-11.30

الهندسة ال�ه��ائ�ة

الساعة اليوم 

� االول
الرابع الثالثالثا��

االحد

مشروع ھندسي

 � االثن��

الثالثاء

مشروع ھندسي

االر�عاء

الخم�س

مشروع ھندسي



رمز الصفاسم التدر��� المادةرمز الصفالمادةرمز الصفاسم التدر��� المادةرمز الصفاسم التدر��� المادة

10.30-8.30Calculus IIIم. د. ماھر شاكرzz5gdptSoil Mechanics IBfyvsbvHydraulic Structures52أ. د. أیاد صلیبيhuunw

م. د. یوسف خلف

م. م. الحارث مثنى

م. د. احمد ھالل

م. م. الحارث مثنى

م. م. ضفاف ناطق

10.30-8.30Calculus IIIم. د. ماھر شاكرzz5gdptStructure IeqxglufFoundation Engineering Iم. د. ماھر زھیرo6hrsnt

أ. م. د. محمود خاشع1.30-1130

jc5pddlأ. م. د. حامد أحمدHydrologyxgku3ywEnglish Language IVم. محمد حمود2.30-12.30

s3ktkswد.یاسر عبدالمجید Environment and sanitaryد. علي دحام

م. م. ضفاف ناطق

1.30-11.30Highway Engineering4م. د. درید مؤیدe6pltb

2.30-11.30Engineering Statistics2cfkph4

أ. م. د. محمود خاشع

م. محمد حمود

م. د. احمد ھالل

م. م. الحارث مثنى

م. م. ضفاف ناطق

أ. م. د. شیالن محمود

م. م. ھند سعد

م. د. یوسف خلفم. د. أحمد رحومي

م. م. الحارث مثنىم. م. حیدر فیصل

2.30-11.30Human Rightsم. مصطفى محمدp2r4vrn

م. د. جمال عبد الرزاق

م. م. حسین عبد الوھاب

م. د. أحمد رحومي

م. م. حیدر فیصل

أ. م. د. شیالن محمود

م. م. ھند سعد

2.30-12.30English Language IIIgwbuohv

الخم�س

10.30-8.30English Language 12د. فرج جبارvb7lj4Structure I627nplb

11.30-8.30
اليوحد

Engineering Surveying I. م. د. خمیس نبعrpyj4dl
اليوجد

12.30-10.30Calculus1atfx7kwReinforced Concrete Iekrpavh

1.30-11.30
اليوحد

Dynamics5mjxfuw
اليوجد

 � االثن��

11.30-8.30Computer SciencexekdmsiالیوجدSoil Mechanics I

االر�عاء

10.30-8.30
اليوحد

Properties of Concreteybfai5i

11.30-8.30Computer Sciencexekdmsiالیوجد

Dynamics5mjxfuwالیوحد10.30*12.30

1.30-11.30Calculus1atfx7kwStrength of Materials Ina3xbzx

الثالثاء

11.30-8.30Physics 1skhtw2f

اليوجد

Construction Managementitvxscb

 Fundamentals of
Electrical Engineering

yctu5xoم. د. منذر احمد

Strength of Materials Ina3xbzxHydrologyxgku3ywSenior Design Iم. د. عادل حاتمv2o7cuu

2.30-12.30English Language II65م. د. حمید اسودvcilxReinforced Concrete Iekrpavh

BfyvsbvHighway Engineeringم. د. درید مؤیدzus26qf

Chemistryأ. م. د. حمد خلیفةgqdslgt
Properties of Concreteybfai5i

اليوجد 

اليوجد 

Computer Applicationshhhasem

Foundation Engineering Iم. د. ماھر زھیرxq6i7s3

قسم الهندسة المدن�ة 

الساعة اليوم 

� االول
الرابع الثالثالثا��

االحد
12.30-10.30



الساعةالیوم

رمز الصفاسم التدریسيالمادةرمز الصفالمادةرمز الصفاسم التدریسيالمادةرمز الصفاسم التدریسيالمادة

iju3u2sم. د. ارز یحیى رزیكتصمیم اجزاء الماكنةkbbrsb51م.م. عبدالرحمن محمد حماديریاضیاتBa6s75g3د. غالب ابراھیم رزیكستاتك8:30-10:30

etgyuyhا.م.د. عبید طلك فاضلتكییف الھواءt5ko2zeا.م. سعد محمد جلیلدینامیك الحرارةfxmjkyo1ا.م.د. وسام ھاشم خلیلریاضیات10:30-12:301

--------مشروع تخرج12:30-1:301

1:30-2:30

V7fgur4ا.م.د. حمد محمد حسناھتزازات میكانیكیةxswrun5د. كاظم احمد عبداحصاء ھندسي8:30-10:30

محطات قدرةhdp7oh2د. حمدي عمادالدین احمدانتقال حرارة10:30-12:301
م. مھند عبدالعزیز 

عبدالرحیم
e2k4bh5

T7qi4urم.د. زینة جمعھ احمدمواد ھندسیةpod6k3zد. ستار عبد مطلكھندسة صناعیة12:30-1:30

ly4q3foد. احمد علي نجیبمحركات االحتراق الداخلي1:30-3:30

4nuutm7د. خلدون فاضل بریذعتحلیالت ھندسیةbdiccuoموائعKnubc7k1د. احمد نوري عویدفیزیاء8:30-10:301

2tsog3zحریات10:30-11:30

bdiccuoد. مازن یاسین عبودمقاومة موادe5csg3vا.م.د. محمد فاضل ابراھیمحقوق انسان11:30-12:30

12:30-1:30

1:30-2:30

T7qi4urم.د. زینة جمعھ احمدمواد ھندسیةpod6k3zد. ستار عبد مطلكھندسة صناعیة8:30-10:30

10:30-11:30

مختبرات11:30-12:30

محطات قدرة5hulg7wد. ھیثم كامل داودمنھجیة بحث12:30-1:30
م. مھند عبدالعزیز 

عبدالرحیم
e2k4bh5

hdp7oh2د. حمدي عمادالدین احمدانتقال حرارة1:30-2:301

دینامیك الحرارة8:30-9:301
ا.م. سعد محمد جلیل

م.م. عبدالستار حامد حسین
t5ko2zeا.م.د. عبید طلك فاضلتكییف الھواءetgyuyh

V7fgur4ا.م.د. حمد محمد حسناھتزازات میكانیكیة5tbc2ydا.م.د. ولید محمد عبدموائع9:30-10:301

د. خلدون فاضل بریذعKnubc7kد. احمد نوري عویدفیزیاء10:30-11:301

11:30-12:30

x76ret7د. احمد نوري عویدنظریة مكائن12:30-1:301

xswrun5د. كاظم احمد عبداحصاء ھندسي1:30-2:30

2:30-3:30

iju3u2sم. د. ارز یحیى رزیك

3bsein5ا.م.د. حمد خلیفةكیمیاء

Fri77d2م.د. زینة جمعھ أحمداللغة االنكلیزیة1

c734zzxم.د. فالح خلیفة شاللمكائن كھربائیة

د. احمد نوري عویدنظریة مكائن1

---

4nuutm7م.د. ایاد عاید معیوفمواد مركبة

x76ret7

kbbrsb5م.م. عبدالرحمن محمد حماديریاضیات3

bdiccuoد. مازن یاسین عبودمقاومة مواد

رسم میكانیكي

د. ستار عبد مطلك

م.م. رشاق عبدهللا محمد

م.م. عبدالستار احمد عبدهللا
Tj7rcd7

د. احمد علي نجیبمحركات االحتراق الداخلي

Ba6s75g

fxmjkyoا.م.د. وسام ھاشم خلیلریاضیات1

تحلیالت ھندسیة

ly4q3fo

ا.م.د. ولید محمد عبد

د. محمد غانم جھاد

د. محمد غانم جھاد 2q3ks5oدینامیك الغازات

مختبرات

تصمیم اجزاء الماكنة1

Issppov

الثالثاء

2q3ks5oدینامیك الغازات

االول

قسم الھندسة المیكانیكیة
الثالثالثاني

األحد

مختبرات

مختبرات

مختبرات

مختبرات

االربعاء

مختبرات

مختبرات

مختبرات

الخمیس

د. غالب ابراھیم رزیكستاتك

الرابع

مختبرات

االثنین

مختبراتمختبرات

مختبراتمختبرات

مختبراتمختبرات

مختبراتمختبرات

---مشروع تخرج1
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vbvmgefم.د.مھند حقيالریاضیات3أ.م.د. احمد طارق

م.م سیف سعدم.د. غسان صبحي

w4ff43أ.م.د.جمعة عواداالمثلیة الھندسیة

م.م. احمد امینN3qjfxbمیكانیك التربةfj6ejpnم.محمد طرادeydecfgم.د اركان ضارياللغة االنكلیزیة1

blx3s6mم.د.ابتھال احمدھندسة الريم.م محمد حاتمم.م شیرین ابراھیم

م.م محمد فریح

jhvlxfbأ.د. عصام محمد7c3ahkiqvcqx7dالفیزیاء1

م. اثیر سلیم

uk4l36eأ.م.د. خمیس نبعالتحسس النائيruohw3tاالدارة الھندسیةم.د. اسیل مدهللاأ.م.د. احمد طارق

م.د. احمد سعود   م.د ایاد سعیدم.د. غسان صبحي

uk4l36eأ.م.د. خمیس نبعotu6glptrx5bu3N3qjfxbم.م. عمار احمد

م.د. احمد سعودم.م سیف سعد

e2k6ywfمشروع التخرجptzgluuم.د. اسیل مدهللا35eno7مختبر الكیمیاء

م.د ایاد سعید 

م.م سیف سعد

6nqzum6أ.م.د.عمار حاتمuk4l36eأ.م.د. خمیس نبع35eno7أ.م. مجید مطر رملالكیمیاء

م.د. رافد سعدونم.م. شیرین ابراھیمد. منیر

م.م ماجد صبار

xagu7kt4djs3gkأ.م.د.جمعة عواداالمثلیة الھندسیةw4ff43

م.م. احمد امینم.م مصطفى محمد نایف

blx3s6mم.د.ابتھال احمدھندسة الري

uk4l36eم.م محمد فریح

6nqzum6أ.م.د.عمار حاتم

م.د. رافد سعدون

e2k6ywfمشروع التخرجم.م. شیرین ابراھیماللغة العربیة

 

 اساسیات ھندسة كھربائیة

م.د.مھند حقي

م.د. احمد سعود

الداینمك

االثنین 

     8:30 - 11:30صباحا

تصامیم السدود

م. ماجد ھادي     9:30 - 11:30صباحا

م. زینب نجیب     11:30 - 2:30صباحا
xagu7kt

 اساسیات ھندسة كھربائیة

م. عدي حاتممیكانیك الموائعم.د. غسان صبحي
trx5bu3

تصمیم وتقییم نظم الريالھندسة الصحیة

 - 11:30     

12:30صباحا

     11:30 - 2:30صباحا

االنشاءات
7uhsbqj

الخمیس 

م. ماجد ھاديحقوق االنسان     8:30 - 9:30صباحا

المساحة1
أ.م.د. خمیس نبع

االحد 

قسم ھندسة السدود والموارد المائیة 

الساعة الیوم 

الرابع الثالثالثانياالول

م.د.نبیل شاكرمھارات القیادةpxt553cالھیدرولوجیا الھندسیةwn2wvsrnvc7kd6الریاضیات1     8:30 - 11:30صباحا

ptzgluuتكنلوجیا مواد البناءwn2wvsrالریاضیات1

الثالثاء

مختبر التحسس النائيمختبر میكانیك التربةم.م عبدالرحمن سھیلمختبر الموائعمختبر الفیزیاء     8:30 - 11:30صباحا

m46vr7aمختبر الھایدرولیكمختبر مواد البناءد. منیر     11:30 - 2:30صباحا

االربعاء

تصامیم السدودN3qjfxbمیكانیك التربةمختبر المساحة 1     8:30 - 11:30صباحا

المكائن الھایدرولیكیةمختبر اساسیات ھندسة كھربائیة     11:30 - 2:30صباحا

م. زینب نجیب
xagu7ktالمنشأت الھایدرولیكیةm46vr7a

برمجة الحاسوب

uhkhn6z
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fmaim3kد عدنان عبد الجبار عبد الرزاقتصفیة نفطiju6srw.م.د مصطفى برزان عبد الغفورانتقال حرارة ghgtmsoIم. خالد عوض محمدریاضیات dqbycuvIIIد. سفیان فاضل احمدمبادئ ھندسة كیمیائیة 11.00-9.001

ljv4hzmد. عمر مصطفى حسینھندسة بیئةjwfvte3د. بشیر احمد عبد الحسینخصائص نفط وغازb3fvzy5ا.م.د مصطفى برزان عبد الغفورجریان موائع lihoyrkIا.م.د حمد خلیفة عبد القادركیمیاء عامة1.15-11.15

2.15-11.15

10.30-8.30

12.45-10.45

11.00-9.00I م.م خالد جمال حامدلغة انكلیزیةv4bfpfpII د. سفیان فاضل احمدمبادئ ھندسة كیمیائیةq43fdzz4م. خالد عوض محمداحصاء ھندسيi5xfz5د. ایاد عاید معیوفسیطرةzpispqd

lhm5mstد. عمر مصطفى حسینتصمیم معدات4dbjgbrد. سھا اكرم محمدتصمیم مفاعل q6ihv7lIم.م خالد جمال حامدكیمیاء فیزیائیةgmuajgtد. دیار اسماعیلریاضیات1.15-11.15

2yb7xh7م.م سھى مھدي صالحعلوم حاسوب1.00-3.00

12.00-9.00

2.15-12.15

2.15-11.15

10.30-8.30

12.45-10.45

1.45-1045

jtrgjdwد. سفیان فاضل احمدظواھر انتقال5nnmjayم.م سھى مھدي صالحصناعات بتروكیمیائیة b3fvzy5Iا.م.د مصطفى برزان عبد الغفورجریان موائع owqnh3iIد. معنى ولید ناجيحقوق انسان11.00-9.30

انتقال حرارة ghgtmsoIم. خالد عوض محمدریاضیات g2a2zq4IIIد. احسان حمیان صبارفیزیاء2.15-11.15
ا.م.د مصطفى برزان عبد 

الغفور
iju6srwد. وسام ھاشمتحلیالت عددیةjy6qxl4

l6trgnhد. سھا اكرم محمدمواد مركبة12.15-11.15

2.15-11.15

3.30-1.30

5gqj4hbم.م بدور محسن كرجيوحدات صناعیة q43fdzzIد. سفیان فاضل احمدمبادئ ھندسة كیمیائیة gmuajgtIIد. دیار اسماعیل احمدریاضیات11.00-9.00

4dbjgbrد. سھا اكرم محمدتصمیم مفاعل v53ihmaIم.م خالد جمال حامد(11 -1 ) لغة انكلیزیة dqbycuv IIد. سفیان فاضل احمدمبادئ ھندسة كیمیائیة 1.001 - 3.00

2.30-1.30I 5م.م بدور محسن كرجيوحدات صناعیةgqj4hb

10.30-8.30I  د. دیار اسماعیل احمدثرموداینمكhogrjjdتصفیة نفط
ا.د عدنان عبد الجبار عبد 

الرزاق
fmaim3k

12.00-9.00I 3د. سفیان فاضل احمدصناعات كیمیائیةzgnyzvد. ایاد عاید معیوفسیطرةzpispqd

12.45-10.45

2.15-12.15

االحد

االثنین

الثالثاء

مشروع تخرجاالربعاء

مختبرات مختبرات (فیزیاء + كیمیاء)الخمیس

قسم الھندسة الكیمیاویة والبتروكیمیاویة

الساعة الیوم 
الرابع الثالثالثانياالول
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