جامعة القادسية
كلية الهندسة
قسم الهندسة الميكانيكية

اليوم

جدول المحاضرات االسبوعي الخاص بالفصل االول للدراسة الصباحية
العام الدراسي 2017-2016
السنة األولى

الساعة

8:30- 9:30

هـ  .كهربائية ()1

م.م يوسف محسن

14

ميكانيك السكون ()1

م.د مآسي فيصل

المادة

م.م ليث فاضل
رسم ميكانيكي ()1

14

1:30-12:30

هـ معادن ()1

م.م يوسف محسن

م.د نصير حميد

10

م.م نورا احمد

12:30-11:30
م.د عمار بدر

برمجة ()2
14

2:30-1:30
8:30- 9:30

ا.م محمد حمزة

رياضيات ()1

9:30- 10:30
االثنين

11:30-10:30

م.م ليث فاضل

عمليات تصنيع ()1

14

14

القاعة

مختبر الحاسبات

األحــد

11:30-10:30

المادة

األستاذ

القاعة

األستاذ

السنة الثالثة A

المرسم

9:30- 10:30

السنة الثانية

رياضيات ()3

ميكانيك موائع ()1

م.د ظافر عبد االمير

10

السنة الرابعة A

المادة

األستاذ

القاعة

المادة

األستاذ

القاعة

ديناميك الغازات

م.د .نصير حميد

9

سيطرة وقياسات

م.د .محمد عبد الرزاق

11

م.د نبيل شالل

نظرية مكائن ()1

م .مشتاق فيصل

تحليالت ()1

م.د خالد عبد الحسين

انتقال حرارة ()1

محركات احتراق ()1

م.د .محمد فاضل

9

9

9

مختبر هـ  .كهربائية ()1

8:30- 9:30

ميكانيك الحركة ()1

ورش هندسية

9:30- 10:30
الثالثاء

الرسم الهندسي
والوصفية ()1

م .اناهيد حسين

ديناميك الحرارة ()1
14

م .مشتاق فيصل

12:30-11:30
الرسم الهندسي
والوصفية ()1

م .اناهيد حسين

المرسم

1:30-12:30

م.د مآسي فيصل

10

م .اناهيد حسين

تصميم مكائن ()1

9

ا.م احمد عبد الكاظم

10

مختبر ميكانيك موائع ()1

م.د نبيل شالل

مقاومة ()1

10

م.د خالد عبد الحسين

انتقال حرارة ()1

9

األربعاء

9:30- 10:30

ميكانيك السكون ()1

م.د مآسي فيصل

14

11:30-10:30

لغة عربية

12:30-11:30
مبادئ علم الحاسوب

ميكانيك موائع ()1

م.د ظافر عبد االمير
نشاط الصفي

م.د فاطمة حميد

14

مقاومة ()1

م.د نبيل شالل

10

م.م نورا احمد

مقاومة ()1

م.د نبيل شالل

10

ديناميك الحرارة ()1

ا.م احمد عبد الكاظم

10

ديناميك الحرارة ()1

م.م كاظم كريم

10

م.م يوسف محسن

2:30-1:30

مختبر انتقال حرارة ()1
لغة انكليزية ()3

ا.م احمد عبدالكاظم

9

تصميم مكائن ()1

م .اناهيد حسين

9

مختبرات تصميم مكائن  + 1ديناميك الغازات

9:30- 10:30

رياضيات ()1

ا.م محمد حمزة

 14ميكانيك الحركة ()1

م.د مآسي فيصل

الخميس

ا.م عبد هللا حويل

12:30-11:30
1:30-12:30

مختبر ميكانيك السكون ()1

14

رياضيات ()3

م.د نصير حميد

رياضيات ()3

م.د نصير حميد
مختبر مقاومة ()1

10

10

ديناميك الغازات

م.د .نصير حميد

9

نظرية مكائن ()1

م.د نبيل شالل

9

محركات احتراق ()1

م.م كاظم كريم

9

عمليات تصنيع ()3

م.د تماظر ناجي

هندسة معززة
بالحاسوب ()1
تحليالت ()1

تصميم مكائن II

ا.م عصام لعيبي

11

سيطرة وقياسات

م.د محمد عبد الرزاق

11

هندسة صناعية

م.د تماضر ناجي

اهتزازات ميكانيكية م .محمود عبد حسان
مختبر اهتزازات
مكائن كهربائية
تكييف وتثليج

م.د حيدر ميري
ا.م عباس عليوي

م.ح
11
11
م.ح
11
11

9
مواد هندسية

نشاط الصفي
م.د ظافر عبد االمير

م .مشتاق فيصل

9

م.م احمد كاظم

11

مختبر تكييف

مختبر الحاسبات

8:30- 9:30

رياضيات ()1

ا.م محمد حمزة

 14ميكانيك الحركة ()1

م.د مآسي فيصل

التربية الرياضية

10

مختبر الحاسبات

8:30- 9:30

ميكانيك السكون ()1

م.د مآسي فيصل

14

11:30-10:30

محطات قدرة

ا.م عالء اليق

11

مختبر سيطرة

2:30-1:30

1:30-12:30

محطات قدرة

ا.م عالء اليق

11

اهتزازات ميكانيكية م .محمود عبد حسان

2:30-1:30

11:30-10:30

تصميم مكائن II

ا.م عصام لعيبي

11

9

12:30-11:30
1:30-12:30

تكييف وتثليج

ا.م عباس عليوي

11

م.د احمد مظفر

11

مشروع التخرج

ورش هندسية

2:30-1:30

رئاسة قسم الميكانيك

