
 5102-5102للعام الدراسي ( الماجستير والدكتوراه)للدراسات العليا  امتحان الفصل الدراسي الثاني

 التاريخ اليوم
 الهندسة الصحية هندسة التربة واالسس هندسة ادارة المشاريع هندسة االنشاءات

 الماجستير الماجستير  الدكتوراه الماجستير الدكتوراه الماجستير

 5102-12-55 حداال
English Language 

رباب حميد. د  
English Language 

رباب حميد. د  
English Language 

 درباب حمي. د
English Language 

 رباب حميد. د
English Language 

 رباب حميد. د
English Language  

 رباب حميد. د

 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 5102-12-54  ثالثاءال

 5102-12-52 االربعاء
Finite Element 

Method 
 احمد جبار حسين. د. م

Advance Earthquake 
Engineering 

 عبد المطلب عيسى. د.أ

Risk Management 
 انتصار كاظم رشيدد .م.أ

Advance 
Earthquake 
Engineering 

عبد المطلب عيسى. د.أ  

Advanced 
Foundation Design 

هيفاء.د.م +محمود .د.م.أ  

Optimization in Sanitary 
Engineering Systems 

 عبد محمد احمد .د.م.أ

حداال  52-12-5102 
Stability of 
Structures 

 عالء حسين علوان. د.م.أ
----- ----- 

Problematic Soils 

ذياب احمد محمود.د.م.أ  

Earth Structures 

ميسم. م.أ+بشرى .د.م.أ  
----- 

 ----- 5102-12-10 ثالثاءال

Advance Structural 
Dynamics 

 عدنان فالح علي. د.أ
----- ----- ----- 

Advance Wastewater 
Treatment Plant Design 

 عواطف سؤدد عبدالحميد. د.م.أ

 5102-12-10 االربعاء
Quality Control of 

Concrete 
 ندى مهدي فوزي. د.أ

----- 
 Green 

Buildings 
 انغام عز الدين علي. د.أ

----- ----- ----- 

 ----- 5102-12-12 االحد

Advance Stability of 
Structures 

 عباس عبد المجيد. د.م.أ

Cost Accounting 
 صدقي اسماعيل. د.م.أ

Soil- Structure 
Interaction 

عالء ناصر حريب. د.أ  

 Geo 
Environmental 

Engineering 

 مهدي عبيد. د.م.إ

Advance Industrial 
Waste Treatment 

 باسم حسين خضير. د.م.أ

 ----- ----- -----  ----- ----- 5102-12-12 االثنين

 5102-12-10 الثالثاء
Theory of Plates 

and Shells 
 صالح رحيمة عبيد. د. م

Nonlinear Structural 
Concrete Analysis 

 نزار كامل علي. د.أ
----- ----- ----- ----- 

 ----- ----- 5102-12-00 السبت 

Operation 
Research 

 كاظم رحيم ارزيج.د.م.أ

Geo-matic 
Engineering 

مهدي عبيد كركوش. د.م.أ  

Finite Element 
Method 

  عبدالكريم عصمت. د.م.أ

Solid Waste Treatment 
 سرى كريم علي.د.م

 
 
 



 

 

 التاريخ اليوم
 الهندسة الصحية واالسسهندسة التربة  هندسة ادارة المشاريع هندسة االنشاءات

 الماجستير الماجستير الدكتوراه الماجستير الدكتوراه الماجستير

 5102-12-05 االحد
Prestressed 

Concrete 
 عامر فاروق عزت. د.م.أ

Advance 
Prestressed 

Concrete 
 عامر فاروق عزت. د.م.أ

----- -----  ----- 

 ----- ----- 5102-12-02 ربعاءاال

Advanced 
Planning 

 سوسن رشيد علي.د.م.أ

Dynamics of 
Foundation 

 محمد يوسف فتاح. د. أ

soil Stabilization 

 سعد عيسى رزق هللا.أ

Networks and Plumbing 
Design 

 نوار عمران علي. د.م

 

 

 :مالحظات مهمة
 .االمتحانية االسئلة توزيع بعد القاعة بدخول للطالب واليسمح صباحا  9:00الساعة في يبدأاالمتحان -

 .االمتحانات الىمابعد اليوم ذلك امتحان يؤجل كان سبب وألي الدوام في توقف حصل اذا -

 .للطالب التعريفية الهوية جلب -

 األمتحانية القاعة داخل الى الموبايل وأجهزة والكتب الحقائب بأدخال اليسمح -
-  

 


