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 اعةـــــــالس

 ةـــــالرابع ةـــــــالسن ةـــــالثالث ةــــــــالسن ةــــالثاني ةــــــــــالسن ىـــاألول ةــــــــالسن

 ق التدريسي المادة ق التدريسي المادة ق التدريسي المادة ق التدريسي المادة

حد
أل
ا

 

 8 م. هشام محمدأ. تكرير النفط 7 م.د.رافد كاظم التحليالت الهندسية 6 د.علي جازعم. II موازنة المادة والطاقة   5 أ.د. محمد مطر الكيمياء العضوية 8:30-9:30

 8 م. هشام محمدأ. تكرير النفط 7 م.د.رافد كاظم التحليالت الهندسية 6 د.علي جازعم. IIموازنة المادة والطاقة   5 أ.د. محمد مطر الكيمياء العضوية 10:30- 9:30

 8 م. قاسم كاظم تطبيقات حاسبة 7 م. كنعان محمد االدارة صناعية 6 م.د.رافد كاظم IIاالنكليزية  اللغة 5 أ.م.د.علي عبار IIمدخل الى الهندسة الكيمياوية  10:30-11:30

 8 م. قاسم كاظم تطبيقات حاسبة 7 م. كنعان محمد االدارة صناعية 6 م.م. مصطفى جواد IIالرياضيات الهندسية المتقدمة  5 أ.م.د.علي عبار IIمدخل الى الهندسة الكيمياوية  11:30-12:30

 م.و أ.م.د.علي عبار م. وحدات صناعية 7 د.علي جازعم. تصميم المفاعالت 6 م.م. مصطفى جواد II الرياضيات الهندسية المتقدمة 5 م. كنعان محمد II البرمجة للمهندسين  12:30-1:30

 م.و أ.م.د.علي عبار م. وحدات صناعية 7 د.علي جازعم. تصميم المفاعالت    5 م. كنعان محمد II البرمجة للمهندسين  1:30-2:30

 م.و أ.م.د.علي عبار م. وحدات صناعية          2:30-3:30

ن
ني

الث
ا

 

 علم السكون ومقاومة المواد 8:30-9:30
 أ.م. هشام محمد

 8 .م.د.علي عبارأ وحدات صناعية 7 أ.م.د. صالح عبد الجبار انتقال المادة 6 م.م. مصطفى جواد II الرياضيات الهندسية المتقدمة 5

 8 أ.م.د.علي عبار وحدات صناعية 7 أ.م.د. صالح عبد الجبار انتقال المادة 6 م.م. مصطفى جواد IIالرياضيات الهندسية المتقدمة  5 أ.م. هشام محمد علم السكون ومقاومة المواد 10:30- 9:30

 8 أ.م.د. صالح عبد الجبار تصميم المعدات 7 م.د.حسن عيسى انتقال حرارة 6 أ.م.د. عباس خلف II  هندسة الكيمياء الحياتية  5 أ.م.د. علي عبار IIمدخل الى الهندسة الكيمياوية  10:30-11:30

  مشروع  تخرج مشروع  تخرج 7 م.د.حسن عيسى انتقال حرارة 6 أ.م.د. عباس خلف II  هندسة الكيمياء الحياتية  5 أ.م.د.علي عبار IIمدخل الى الهندسة الكيمياوية  11:30-12:30

2مك أ.م.د. صالح عبد الجبار مختبر انتقال مادة 6 م.د.حسن عيسى الهندسة الجزيئية م.ك أ.د. محمد مطر العضويةكيمياء الم.  12:30-1:30   مشروع  تخرج مشروع  تخرج 

2مك أ.م.د. صالح عبد الجبار مختبر انتقال مادة    م.ك أ.د. محمد مطر م. الكيمياء العضوية 1:30-2:30   مشروع  تخرج مشروع  تخرج 

2:30-3:30             

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 8 أ.م.د. علي عبار وحدات صناعية 7 أ.مد. صالح عبد الجبار انتقال المادة 6 أ.م.د. عباس خلف II  هندسة الكيمياء الحياتية  5 أ.م. هشام محمد علم السكون ومقاومة المواد 8:30-9:30

 8 م.م.أحمد عباس نظري مشروع  تخرج 7 أ.م.د. صالح عبد الجبار انتقال المادة 6 أ.م.د. عباس خلف II  هندسة الكيمياء الحياتية  5 أ.م. هشام محمد علم السكون ومقاومة المواد 10:30- 9:30

 II للمهندسين الرياضيات 10:30-11:30
م.م. محمد عبد 

 الرضا
 8 أ.م.د. صالح عبد الجبار تصميم المعدات 7 أ.م.د.  عباس خلف الثرمودانميك 6 د.علي جازعم. I موازنة المادة والطاقة   5

 II للمهندسين الرياضيات 11:30-12:30
م.م. محمد عبد 

 الرضا
 8 أ.م.د. صالح عبد الجبار تصميم المعدات 7 أ.م.د.  عباس خلف الثرمودانميك 6 د.علي جازعم. I موازنة المادة والطاقة   5

 م.س أ.م.د.  عامر دحام م.  سيطرة العمليات 7 د.علي جازعم. تصميم المفاعالت 6 م.م.عبد االمير زامل SPSSاالحصاء باستخدام  6 أ.د. محمد مطر الكيمياء العضوية 12:30-1:30

 م.س أ.م.د.  عامر دحام م.  سيطرة العمليات 7 م.د.حسن عيسى انتقال الحرارة 6 م.م.عبد االمير زامل SPSSاالحصاء باستخدام     1:30-2:30

 م.س أ.م.د.  عامر دحام م.  سيطرة العمليات          3:30- 2:30

ء
عا

رب
أل
ا

 

 8 أ.م.د.  عامر دحام سيطرة العمليات 7 م.م. علي خضير االمثلية والطرق العددية 6 م.د.حسن عيسى الهندسة الجزيئية م.ب م. كنعان محمد II م.البرمجة للمهندسين  8:30-9:30

 8 أ.م.د. عامر دحام سيطرة العمليات 7 م.م. علي خضير االمثلية والطرق العددية 6 م.د.حسن عيسى الهندسة الجزيئية م.ب م. كنعان محمد II م.البرمجة للمهندسين  10:30- 9:30

 I هندسة الكيمياء الحياتية  10:30-11:30
 أ.م.د.  عامر دحام

5 
م.م. محمد عبد  الهندسة الكهربائية

 الرضا
 8 م. قاسم كاظم تطبيقات حاسبةم. 7 أ.م.د. عباس خلف الثرمودانميك 6

  Iهندسة الكيمياء الحياتية  11:30-12:30
 أ.م.د.  عامر دحام

 الهندسة الكهربائية 5
م.م. محمد عبد 

 الرضا
 8 م. قاسم كاظم تطبيقات حاسبةم. 7 م.د.رافد كاظم التحليالت الهندسية 6

 II  للمهندسين الرياضيات 12:30-1:30
م.م. محمد عبد 

 الرضا

5 
 8 أ.م.د. عامر دحام سيطرة العمليات 7 م.د.حسن عيسى م.انتقال الحرارة 6 م.م.عبد االمير زامل SPSSاالحصاء باستخدام 

 II  للمهندسين الرياضيات 1:30-2:30
م.م. محمد عبد 

 الرضا

5 
    7 م.د.حسن عيسى م.انتقال الحرارة   

     م.د.حسن عيسى م.انتقال الحرارة       2:30-3:30

س
مي

خ
ال

 

 I هندسة الكيمياء الحياتية  9:30 -8:30
 أ.م.د.  عامر دحام

 الهندسة الكهربائيةم. 5
م.م. محمد عبد 

 الرضا
 8 أ.د. محمد مطر صناعات بتروكيمياوية  م.م. علي خضير  ChemCadم. م. ك

 علم السكون ومقاومة المواد 10:30- 9:30
م.م. محمد عبد  م.الهندسة الكهربائية 5 م. هشام محمدأ.

 الرضا
 8 أ.د. محمد مطر صناعات بتروكيمياوية  م.م. علي خضير ChemCadم. كم. 

 8 م. هشام محمدأ. تكرير النفط  م.م. علي خضير ChemCadم.    5 م.د.رافد كاظم Iاالنكليزية  اللغة 10:30-11:30

 م.ت أ.م. هشام محمد م. تكرير نفط م. أ أ.د. محمد مطر الصناعات الكيمياوية م.ب م.م.عبد االمير زامل SPSSم.االحصاء باستخدام     11:30-12:30

 م.ت أ.م. هشام محمد م. تكرير نفط م. أ أ.د. محمد مطر الصناعات الكيمياوية م.ب م.م.عبد االمير زامل SPSSم.االحصاء باستخدام     1:30 -12:30

 م.ت أ.م. هشام محمد م. تكرير نفط م. أ         1:30-2:30
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