
   

 
 

 

 الوقت اليوم
 ( ب الثاني ) ( أ الثاني )

 القاعة اسم االستاذ  اسم المادة  القاعة اسم االستاذ  اسم المادة 

حد
أل
ا

 05 ندى نعومد. مبادئ 03 ست منال   -د.سرمد  رياضيات  8:30 

 05 ندى نعومد. مبادئ 03 ست منال   -د.سرمد  رياضيات  9:30

 05 ست منال   -د.سرمد  اضيات ري 03 ندى نعومد. مبادئ 10:30

 05 ست منال   -د.سرمد  رياضيات  03 ندى نعومد. مبادئ 11:30

ن 
الثني

ا
 

8:30 

 ست مريم  -محمود د. مختبر حاسوب 
 مختبر

 الحاسوب 
مختبر  

 فيزياوية 

 د.حيدر 
ست انتصار،ست اسراء، 

 سجاد أ. زينب،ست 

 مختبر

 الكيمياء

 الفيزياوية
9:30 

10:30 
مختبر  

 وية فيزيا

 د.حيدر 
 ست انتصار،ست اسراء، 

 سجاد أ. زينب،ست 

 مختبر

 الكيمياء

 الفيزياوية
 ست مريم  -محمود د. مختبر حاسوب 

 مختبر

 11:30 الحاسوب 

ء
الثا

الث
 

 05 رشا د. موائع  03 د.حيدر  فيزياوية  8:30

 05 رشا د. موائع  03 د.حيدر  فيزياوية  9:30

 05 كاظم عبدال حسنأ. د خواص موا 03 رشا د. موائع  10:30

 05 كاظم عبدال حسنأ. خواص مواد  03 رشا د. موائع  11:30

 05 د.حيدر  فيزياوية  03 كاظم عبدال حسنأ. خواص مواد  12:30

 05 د.حيدر  فيزياوية  03 كاظم عبدال حسنأ. خواص مواد  1:30

ء 
ألربعا

ا
 

 الكتروني  د.اثير  اللغة االنكليزية الكتروني  ست منال   -د.سرمد  رياضيات  8:30

 الكتروني  د.اثير  اللغة االنكليزية الكتروني  ست منال   -د.سرمد  رياضيات  9:30

 الكتروني  ست منال   -د.سرمد  رياضيات  الكتروني  رشا د. موائع  10:30

 الكتروني  ست منال   -د.سرمد  رياضيات  الكتروني  ندى نعومد. مبادئ 11:30

 الكتروني  رشا د. موائع  الكتروني  ندى نعومد. مبادئ 12:30

 الكتروني  ندى نعومد. مبادئ الكتروني  د.اثير  اللغة االنكليزية 1:30

 الكتروني  ندى نعومد. مبادئ الكتروني  د.اثير  اللغة االنكليزية 2:30

س 
خميــــــ

ال
 

 الكتروني  رق د.طا تلوث  الكتروني  د.شيماء  احصاء 8:30

 الكتروني  رق د.طا تلوث  الكتروني  د.شيماء  احصاء 9:30

 الكتروني  د.حيدر  فيزياوية  الكتروني  رق د.طا تلوث  10:30

 الكتروني  د.حيدر  فيزياوية  الكتروني  رق د.طا تلوث  11:30

 الكتروني  ست غصون حقوق االنسان  الكتروني  د.حيدر  فيزياوية  12:30

 الكتروني  د.شيماء  احصاء الكتروني  د.حيدر  فيزياوية  1:30

 الكتروني  د.شيماء  احصاء الكتروني  ست غصون ن حقوق االنسا 2:30
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 جامعة بغداد/كلية الهندسة

 ةـة الكيمياويـم الهندسـقس

 2022 -2021( للعام الدراسي ول دروس الصف الثاني )الفصل الثاني جد


