
 
نيةالسنة الثا السنة الثالثة السنه الرابعة  السنة األولى 

 اليوم الساعة
التدريسياسم  القاعة المادة اسم التدريسي القاعة المادة اسم التدريسي القاعة  المادة اسم التدريسي القاعة المادة 

 م.م زيد علي 15
التخميين 

ةوالمواصفات الفني  
1 الرياضيات م.م علي جعفر 16 رياضيات م.م سالم ميثم 02 هندسة المرور د.جالل تقي 17  

03:2 – 03:2  

 األحد

03:2-123:2  

 د.جالل تقي 15
التصميم الهندسي 

 للطرق
 تصميم التبليط د.باسم حسن 17

مختبر 

 المساحة

.م حيدر احمد+ م.م م

ة + م.م زيد عبد الزهر

 سامر حامد

مختبر المساحة 

 الهندسية
 الميكانيك الهندسي د. تماضر ميراوي 16

123:2– 113:2  

113:2– 103:2  

 هندسة المطارات م.م حيدر احمد 17 مشروع التخرج - 15
مختبر 

ةالخرسان  

+م.م  م.م سامر حامد

 ذو الفقار سالم

مختبر خرسانة 

 اسمنتية

الورش 

ةالهندسي  
ةالورش الهندسي د. احمد مكي  13:2-03:2  

عالء مهديم.م  17 الجسور الخرسانية م.م سالم ميثم 15  
م التحليل والتصمي

 .للمنشآت
ادامقاومة المو د.سجاد عامر 11  المرسم 

سرى علي + م.م 

مم.م ذو الفقار سال  
 الرسم الهندسي

03:2 – 03:2  

 االثنين

03:2-123:2  

در كاظمد. حي 15  برمجة الحاسبات م.م سارة حسين 16 ميكانيك الموائع د. احمد مكي 20 تربة م.م صبا محمد 17 الجسور الحديدية 
123:2– 113:2  

113:2– 103:2  

(الجسور الحديدية )م د. حيدر كاظم 15  
 م.م زيد علي 17

ادارة واقتصاد 

 هندسي

GIS 

 مختبر
 رياضة د. عبد هللا حويل 16 برمجة الحاسبات م.م سارة حسين

103:2–13:2  

   13:2-3:20  

GIS هندسة االسس د. علي عبد هللا 15 مختبر  )م( مقاومة المواد م.م  ذو الفقار سالم 17 تطبيقات الحاسوب م.م زيد عبد الزهرة   مبادى هندسة الطرق د.جالل تقي 16 
03:2 – 03:2  

 الثالثاء

03:2-123:2  

GIS 

 مختبر

+م.م زيد م.م حيدر احم

 عبد الزهرة
 تطبيقات الحاسوب

مختبر  هندسة المرور )م( د.جالل تقي 17

 البرمجة
 الميكانيك الهندسي د. تماضر ميراوي 16 مختبر برمجة م.م سارة حسين

123:2– 113:2  

م(تصميم التبليط ) د.باسم حسن 17  113:2– 103:2  

 د.جالل تقي 15
 الهندسيالتصميم 

ةالتحليالت الهندسي م.م .علي جعفر 17 للطرق )م( .م حيدر احمدم 16   مختبر برمجة م.م سارة حسين مختبر GIS المساحة الهندسية 

103:2–13:2  

13:2-03:2  
- - - 

ةيالخرسانة االسفلت د.باسم حسن 16 جيوماتكس م.م  حيدر عباس 17 الجسور الخرسانية م.م سالم ميثم 15  المرسم 
سرى علي + م.م 

مم.م ذو الفقار سال  
 الرسم الهندسي

03:2 – 03:2  

 األربعاء

03:2-123:2  

 مختبر GIS صيانة الطرق د.باسم حسن 15
م.م حيدر عباس +    م.م 

 علي جعفر
1الرياضيات  م.م علي جعفر 16 رياضيات م.م سالم ميثم 17 مختبر جيوماتكس  

123:2– 113:2  

113:2– 103:2  

لهندسة النق تخطيط م.م زيد عبد الزهرة   تربة م.م صبا محمد 17 
مختبر 

 الطرق

م.م زيد عبد 

الزهرة+م.م سرى  

 سعدون

 مختبر المواد مختبر اسفلت
+  م.م سامر حامد

مم.م ذو الفقار سال  

بناء خواص مواد 

 مختبر

103:2–13:2  

13:2-03:2  

عالء مهديم.م  17 هيدرولوجي د. احمد مكي 15  
م التحليل والتصمي

 للمنشآت
 اللغة العربية م.م خلود عباس 16 انشاء الطرق م.م سامر حامد 20

03:2 – 03:2  

 الخميس

03:2-123:2  

 م.م سرى علي 15
 هندسة االسس

 )مناقشة(
التربة مختبر  

سرى سعدون +    م.م م.م 

 عبير سعيد
 اإلحصاء الهندسي م.م زيد علي 16 خرسانة اسمنتية د. تماضر ميرواي 17 تربة عملي

123:2– 113:2  

113:2– 103:2  

التخرجمشروع  - 15  
ةالهندسيالتحليالت  م.م .علي جعفر 17 مختبر  

 الموائع

 

م.م سرى علي + م. م 

 عبير سعيد
 خواص مواد بناء م.م سامر حامد 16 مختبر موائع

103:2–13:2  

03:2-13:2 هندسة المطارات م.م حيدر احمد 17  

  

( 0212 -  0211  )  / جدول المحاضرات األسبوعي للعام الدراسي الطرق والنقلجامعة القادسية / كلية الهندسة / قسم هندسة   

 


