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رياضیات(2)

أ.خالد الجوبعي

EC0-06

میكانیكا ھندسیة - مناقشة

م. محمد الھتاري

EC0-06

ثقافة إسالمیة

أ.بدرية الطاھري

EC0-07

)-تمارين2رياضیات(

أ.خالد الجوبعي

EC0-06

(2) لغة انجلیزية

أ.نشوان علي

EC0-06

میكانیكا ھندسیة

د. محمد المغلس EC0-06

برمجة حاسوب( ماتالب)
د.عدنان العريقي E2-LAB1
1مجموعة 

ھندسة وصفیة
م. إشراق الھبوب مرسم مدني
1مجموعة 

ھندسة وصفیة
م. إشراق الھبوب مرسم مدني
2مجموعة 

جیولوجیا ھندسیة

د.علي الحوباني EC0-06

برمجة حاسوب( ماتالب)
د.عدنان العريقي B2-LAB1 (معمل اللغة)
2مجموعة 

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1

8:00 - 9:00

2

9:00 - 10:00

3

10:00 - 11:00

4

11:00 - 12:00

5

12:00 - 1:00

6

1:00 - 2:00

7

2:00 - 3:00

8

3:00 - 4:00

(
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مقاومة مواد نظري

د.علي صالح EC2- 04

مقاومة مواد - مناقشة

د.علي صالح / م. جمال الشرعبي

EC2- 04

میكانیاكا موائع نظري

د. محمد المغلس EC2- 04

)-نظري4رياضیات(

أ.خالد الجوبعي

EC2- 04

1)-عملي-مج 2مساحة(

م. محمد الھتاري EC2- 04

) - مناقشة1تحلیل إنشاءات( 

د.أحمد الوظاف / م. محمد الھتاري

EC2- 04

)-تمارين4رياضیات(

أ.خالد الجوبعي

EC2- 04

اقتصاد ھندسي

أ.عماد محرم

EC2- 04

میكانیكا موائع - مناقشة + عملي

م. محمد الھتاري

EC2 - 02

تكنولوجیا خرسانة - نظري

د.عمر الفخري

EC2 - 02

2)-عملي-مج 2مساحة(

م. محمد الھتاري الحقل

3)-عملي-مج2مساحة(

م. محمد الھتاري الحقل

)-نظري وتمارين1تحلیل انشاءات (

د.أحمد الوظاف

EC2- 04

)-نظري2مساحة(

د. سمیر المشرقي EC2- 04

4)-عملي-مج2مساحة(

م. محمد الھتاري EC2- 04

رسم بالحاسوب
د.علي صالح / م. أنس E2-LAB1

1مجموعة 

رسم بالحاسوب
د.علي صالح / م. أنس E2-LAB1

2مجموعة 
تكنولوجیا خرسانة - عملي

م. جمال الشرعبي معمل مواد بناء

2مجموعة 

تكنولوجیا خرسانة - عملي
م. جمال الشرعبي معمل مواد بناء

1مجموعة 

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1

8:00 - 9:00

2

9:00 - 10:00

3

10:00 - 11:00

4

11:00 - 12:00

5

12:00 - 1:00

6

1:00 - 2:00

7

2:00 - 3:00

8

3:00 - 4:00

(
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1ھندسة طرق 

د.عبد السالم الثور EC2 - 02

إدارة مشاريع

د.عبد السالم الثور

EC2 - 02
تطبیقات ھندسیة في الحاسوب

د.علي صالح E2-LAB1
1مجموعة 

تطبیقات ھندسیة في الحاسوب
د.علي صالح E2-LAB1
2مجموعة 

)عملي - مناقشة2میكانیكا تربة (

م. محمد الھتاري معمل التربة
1مجموعة 

) -نظري2میكانیكا تربة(

د.عارف مرشد EC2 - 03

) -مناقشة1منشئات معدنیة(

د.سلیمان الصافي / م. أحمد شیخ

EC2 - 03

ھندسة بیئیة

د. محمد المغلس EC2 - 03

)-مناقشة2خرسانة مسلحة (

م. جمال الشرعبي

EC2 - 03

)عملي - مناقشة2میكانیكا تربة (

م. محمد الھتاري معمل التربة
2مجموعة  ھندسة ري

د. سمیر المشرقي EC2 - 02

) - نظري2خرسانة مسلحة (

د.سلیمان الصافي

EC2 - 02

) - نظري1منشئات معدنیة (

د.سلیمان الصافي

EC2 - 02

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1

8:00 - 9:00

2

9:00 - 10:00

3

10:00 - 11:00

4

11:00 - 12:00

5

12:00 - 1:00

6

1:00 - 2:00

7

2:00 - 3:00

8

3:00 - 4:00

(
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) -مناقشة2ھندسة أساسات (

EC2 - 03د.سلیمان الصافي / م. أحمد شیخ

2, مجموعة 1مجموعة 

) - مناقشة4خرسانة مسلحة (

م. أحمد شیخ EC2 - 03

2, مجموعة 1مجموعة 

)- نظري+تمارين2ھندسة صحیة (

د. محمد المغلس EC2 - 03

ھندسة جسور -  مناقشة

م. جمال الشرعبي EC2 - 02

2, مجموعة 1مجموعة 

مشاريع تخرج

مشرف المشروع الحقل

مشاريع تخرج

مشرف المشروع EC2- 04

كمیات و مواصفا ت

أ.عماد محرم

EC2 - 03

) -نظري4خرسانة مسلحة (

د.أحمد الوظاف

EC2 - 03

ھندسة جسور- نظري

د.سلیمان الصافي

EC2 - 03

) - نظري2ھندسة أساسات (

د.عارف مرشد EC2 - 03

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1

8:00 - 9:00

2

9:00 - 10:00

3

10:00 - 11:00

4

11:00 - 12:00

5

12:00 - 1:00

6

1:00 - 2:00

7

2:00 - 3:00

8

3:00 - 4:00

(


