
 كليت الونصىر الجاهعت
 قسن الهندست الودنيت

 8102-8102جدول الدروس االسبىعي للعام الدراسي  
 (الرابعتالورحلت ) 

 الفصل االول

 الساعت االيام

 Dشعبت  Cشعبت  Bشعبت  Aشعبت 

 التدريسي الوادة القاعت التدريسي الوادة القاعت التدريسي الوادة القاعت التدريسي الوادة القاعت

 السبت

08.30-09.20 
M4  الخرسبنة هسلحةII د.عبذهللا M6 د.احوذ هنسي هنذسة الوىاصالت M1 د.عال هيذرولىجي M7 م.م.علي خبلذ هسح كوي وطرق تشيذ 

09.25-10.15 

10.25-11.15 
M3 م.م.علي خبلذ هسح كوي وطرق تشيذ M5 م.م.حيذر تصوين الحذيذ 

 د.احوذ هنسي هنذسة الوىاصالت هختبر
M2 د.عال هيذرولىجي 

 د.احوذ هنسي هنذسة الوىاصالت هختبر 11.20-12.10

12.20-01.10 
M5 م.م.حيذر تصوين الحذيذ M6 د.عال هيذرولىجي M4  الخرسبنة هسلحةII د.عبذهللا M7 د.احوذ هنسي هنذسة الوىاصالت 

01.15-02.05 

02.05-02.55                         

 االحد

08.30-09.20 
M5 د.عال هيذرولىجي M7 د.أهير الهنذسة الصحية والبيئية M1 د.احوذ هنسي هنذسة الوىاصالت M4  الخرسبنة هسلحةII د.عبذهللا 

09.25-10.15 

 د.احوذ هنسي هنذسة الوىاصالت هختبر 10.25-11.15
M4  الخرسبنة هسلحةII د.عبذهللا M13 م.م.آزاد هنذسة االسس M5 م.م.حيذر تصوين الحذيذ 

 د.احوذ هنسي هنذسة الوىاصالت هختبر 11.20-12.10

12.20-01.10 
M2 د.أهير الهنذسة الصحية والبيئية M6 م.م.آزاد هنذسة االسس M5 م.م.حيذر تصوين الحذيذ 

M3 م.م.علي خبلذ هسح كوي وطرق تشيذ 

 د.احوذ هنسي هنذسة الوىاصالت هختبر 01.15-02.05

02.05-02.55                         

 االثنين

08.30-09.20 M6 /د.أهير الهنذسة الصحية والبيئية 
M4 م.م.إسراء هسح كوي وطرق تشيذ 

M1 د.عال هيذرولىجي 
M5 م.م.حيذر تصوين الحذيذ 

09.25-10.15       M6 /د.أهير الهنذسة الصحية والبيئية 

10.25-11.15 
M1 م.م.آزاد هنذسة االسس M5 م.م.حيذر تصوين الحذيذ M3 م.م.إسراء هسح كوي وطرق تشيذ M4  الخرسبنة هسلحةII د.عبذهللا 

11.20-12.10 

12.20-01.10 M3 د.احوذ هنسي هنذسة الوىاصالت 
M13 م.م.آزاد هنذسة االسس M4  الخرسبنة هسلحةII د.عبذهللا 

 د.أهير الهنذسة الصحية والبيئية/ هختبر

 د.احوذ هنسي هنذسة الوىاصالت هختبر د.أهير الهنذسة الصحية والبيئية/ هختبر 01.15-02.05

02.05-02.55                         

 الثالثاء

08.30-09.20 
M4  الخرسبنة هسلحةII د.عبذهللا 

 م.م.إسراء هسح كوي وطرق تشيذ M1 د.أهير الهنذسة الصحية والبيئية/ هختبر
M6 م.م.آزاد هنذسة االسس 

 د.أهير الهنذسة الصحية والبيئية/ هختبر 09.25-10.15
M3 م.م.حيذر تصوين الحذيذ 

10.25-11.15       
M4  الخرسبنة هسلحةII د.عبذهللا M5 د.أهير الهنذسة الصحية والبيئية 

11.20-12.10 M3 م.م.علي خبلذ هسح كوي وطرق تشيذ 
M2 م.م.آزاد هنذسة االسس 

12.20-01.10 
M5 م.م.حيذر تصوين الحذيذ 

M1 م.م.إسراء هسح كوي وطرق تشيذ M4 /د.أهير الهنذسة الصحية والبيئية 

       د.أهير الهنذسة الصحية والبيئية/ هختبر د.احوذ هنسي هنذسة الوىاصالت هختبر 01.15-02.05

02.05-02.55                         

 االربعاء

08.30-09.20 M3 د.عال هيذرولىجي M6 /د.أهير الهنذسة الصحية والبيئية       M4 د.احوذ هنسي هنذسة الوىاصالت 

09.25-10.15 
M6 م.م.آزاد هنذسة االسس 

M4 د.أهير الهنذسة الصحية والبيئية/ هختبر د.احوذ هنسي هنذسة الوىاصالت M3 د.عال هيذرولىجي 

10.25-11.15 M5 د.عال هيذرولىجي M7 د.أهير الهنذسة الصحية والبيئية/ هختبر د.احوذ هنسي هنذسة الوىاصالت 

       د.احوذ هنسي هنذسة الوىاصالت هختبر د.أهير الهنذسة الصحية والبيئية/ هختبر 11.20-12.10
M1 م.م.آزاد هنذسة االسس 

12.20-01.10 
M6 د.احوذ هنسي هنذسة الوىاصالت 

      
M3 /د.أهير الهنذسة الصحية والبيئية 

01.15-02.05             

02.05-02.55                         

 


