الجدول األسبوعي  /قسم الهندسة المدنية  -بتأريخ 6102/01/62

المرحلة الثانية  /صباحي
السبت

00301 – 43:1
مساحة (نظري)

األحد

01311 -43:1
مقاومة
د .علي حسين

0311 -003:1
Auto cad
فاطمة حسن
00351 – 01301
حرية وديمقراطية
د.حسين مصطاف

6:51 -0301
أنشاء مباني (نظري)
سيف سامي
03:1 -06311
مساحة (عملي )
علي مزعل

األثنين

01311 – 43:1
رياضيات
فوزي خضر

الثالثاء

01311 -43:1
خرسانة (نظري)
سيف سامي
01311 – 43:1
مقاومة
د .علي حسين

063:1 – 01301
ميكانيك موائع (نظري)
د .حسين حامد
علي مزعل ()Tuto
00351 -01301
خرسانة (عملي)
سيف سامي
00351 – 01301
برمجة (عملي )
سرمد مناضل

6301 – 06351
ميكانيك موائع (عملي)
علي مزعل

األربعاء

6311 – 06::1
برمجة (نظري)
سرمد مناضل
03:1 -06311
رياضيات
فوزي خضر

المرحلة الثانية  /مسائي
السبت
األحد
األثنين

الثالثاء
األربعاء

5301 -6311
مساحة (نظري)
علي مزعل
:3:1 -6311
مقاومة
د .علي حسين
:3:1 -6311
رياضيات
فوزي خضر
:3:1 – 6311
رياضيات
فوزي خضر
:3:1 – 6311
برمجة (نظري)
سرمد مناضل

13:1 -5301
مساحة (عملي )
علي مزعل
1311 -:3:1
حرية وديمقراطية
د.حسين مصطاف
2311 – :351
ميكانيك موائع (نظري)
د .حسين حامد
علي مزعل ()Tuto
1311 -:3:1
خرسانة (نظري)
سيف سامي
1311 – :3:1
Auto cad
فاطمة حسن

3311 -13:1
مقاومة
د .علي حسين
3311 -13:1
برمجة (عملي )
سرمد مناضل
3301 – 2311
ميكانيك موائع (عملي)
علي مزعل
23:1 – 1311
خرسانة (عملي)
سيف سامي
23:1 – 1311
أنشاء مباني (نظري)
سيف سامي

الجدول األسبوعي /قسم الهندسة المدنية  -بتأريخ 6102/01/62
المرحلة الثالثة  /صباحي
السبت

01311 – 43:1
أدارة هندسية واقتصاد
محمد صالح

األحد

00:00 – 43:1
مصادر مياه
علي مزعل

األثنين

01311 – 43:1
تحليالت هندسية
علي مزعل

الثالثاء

األربعاء

01311 – 43:1
طرق عددية
محمد صالح

السبت

:3:1 – 6311
أدارة هندسية واقتصاد
محمد صالح

األحد

:3:1 – 6311
آنشاءات (نظري)
د .محمود نصيف
حسنين محمد
:3:1 – 6311
تحليالت هندسية
علي مزعل

00351 -01301
خرسانة مسلحة
د.محمود نصيف
حسنين محمد
06:51 – 00:01
آنشاءات (نظري)
د .محمود نصيف
حسنين محمد
00351 – 01301
خرسانة مسلحة
د .محمود نصيف
حسنين محمد
063:1 – 00311
آنشاءات (نظري)
د .محمود نصيف
حسنين محمد
06351 – 01301
ميكانيك تربة (نظري)
د.عصام حميد

03:1 -06311
هندسة المرور
محمد صالح
0311 – 003:1

03:1-06311
طرق عددية (مختبر)
سرمد مناضل
63:1-0311
تطبيقات حاسوب
حسنين محمد
63:1 -0311
ميكانيك تربة ( عملي)
محمد صالح

المرحلة الثالثة  /مسائي

األثنين

الثالثاء
األربعاء

:3:1 -6311
آنشاءات (نظري)
د .محمود نصيف
53:1 – 6311
ميكانيك تربة (نظري)
د.عصام حميد

1301 – :351
خرسانة مسلحة
د .محمود نصيف
حسنين محمد
2301 – :351
مصادر مياه
علي مزعل
1301 – :351
خرسانة مسلحة
د .محمود نصيف
حسنين محمد
1:1: -:351
تطبيقات حاسوب
حسنين محمد
2:11 – 53:1
طرق عددية
محمد صالح

3311 – 13:1
هندسة المرور
محمد صالح

3311-1311
ميكانيك تربة ( عملي)
محمد صالح
3:11-2:00
طرق عددية (مختبر)
سرمد مناضل

