
 

 
 

 
 

 الوقت اليوم
 الثالث ) ب ( ( أ الثالث )

 القاعة اسم االستاذ اسم المادة القاعة اسم االستاذ اسم المادة

حد
أل
ا

 

 06 د.شيماء –د. ودود  انتقال المواد 04 د.حسن  تحليالت 8:30

 06 د.شيماء –د. ودود  انتقال المواد 04 د.حسن تحليالت 9:30

 06 د.حسن  تحليالت 04 ست انتصار–د. احمد  رةديناميك الحرا 10:30

 06 د.حسن تحليالت 04 ست انتصار–د. احمد  ديناميك الحرارة 11:30

 06 ست انتصار–د. احمد  ديناميك الحرارة 04 د.شيماء –د. ودود  انتقال المواد 12:30

 06 انتصار ست–د. احمد  ديناميك الحرارة 04 د.شيماء –د. ودود  انتقال المواد 1:30

ن
الثني

ا
 

 مختبر 04 د.بسمة عباس حرارةالانتقال  8:30

 الهندسة

 الكيمياوية

د.رغد،د.اسرار د.رشا، 

د.طارق،ست 

 وسن،أ.زيد،،ست منى

 مختبر

 الهندسة

 الكيمياوية
 د.بسمة عباس انتقال الحرارة 9:30

04 

 06 د.بسمة عباس انتقال الحرارة 04 د.مثنى الطرق العددية 10:30

 06 د.بسمة عباس انتقال الحرارة 04 د.مثنى الطرق العددية 11:30

 مختبر 12:30

 الهندسة

 الكيمياوية

د.رغد،د.اسرار د.رشا، 

د.طارق،ست 

 وسن،أ.زيد،،ست منى

 مختبر

 الهندسة

 الكيمياوية

 06 د.مثنى الطرق العددية

 الطرق العددية 1:30
 06 د.مثنى

ء
الثا

الث
 

8:30 
 ءزهراست  - مثنىد. مختبر الطرق

مختبر 

 البرمجة

 06 د.عمار  مفاعالت

 06 د.عمار  مفاعالت 9:30

 06 أ.حسنين -د.حسن تحليالت 04 د.عمار  مفاعالت 10:30

 06 أ.حسنين -د.حسن تحليالت 04 د.عمار  مفاعالت 11:30

 04 أ.حسنين -د.حسن تحليالت 12:30
 زهراءست  - د.مثنى مختبر الطرق

مختبر 

 04 أ.حسنين -د.حسن تحليالت 1:30 البرمجة

ء
ألربعا

ا
 

 موادالانتقال  الكتروني ا.حسن -د.بسمة عباس حرارةالانتقال  8:30
 د.ودود،د.شيماء،

 أ.سرمد
 الكتروني

 موادالانتقال  الكتروني ا.حسن -د.بسمة عباس حرارةالانتقال  9:30
 د.ودود،د.شيماء،

 أ.سرمد
 الكتروني

 الكتروني ست مريم – عمارد. مفاعالت الكتروني د.ودود،د.شيماء،أ.سرمد موادالانتقال  10:30

 الكتروني ست مريم – عمارد. مفاعالت الكتروني د.ودود،د.شيماء،أ.سرمد موادالانتقال  11:30

 الكتروني ا.حسن -د.بسمة عباس حرارةالانتقال  الكتروني ست مريم – عمارد. مفاعالت 12:30

 الكتروني ا.حسن -د.بسمة عباس حرارةالانتقال  الكتروني ست مريم – عمارد. مفاعالت 1:30

س
خميـــــ

ال
 

 الكتروني ست مها محي االدارة الصناعية الكتروني ست انتصار–د. احمد  ديناميك الحرارة 8:30

 الكتروني حيست مها م االدارة الصناعية الكتروني ست انتصار–د. احمد  ديناميك الحرارة 9:30

 الكتروني ست انتصار–د. احمد  ديناميك الحرارة الكتروني د.بسمة اسماعيل اللغة االنكليزية 10:30

 الكتروني ست انتصار–د. احمد  ديناميك الحرارة الكتروني د.بسمة اسماعيل اللغة االنكليزية 11:30

 الكتروني د.بسمة اسماعيل زيةاللغة االنكلي الكتروني ست مها محي االدارة الصناعية 12:30

 الكتروني د.بسمة اسماعيل اللغة االنكليزية الكتروني ست مها محي االدارة الصناعية 1:30

 

 جامعة بغداد/كلية الهندسة

 ةـة الكيمياويـم الهندسـقس

 

 2022-2021( للعام الدراسي ول دروس الصف الثالث )الفصل الثانيجد
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