
 

 2021-2022العام الدراسي-االسبوعي الدروسل جدو–قسم هندسة النفط 

   المرحلة الرابعة – الثانيالفصل الدراسي 

 

 

 

 

 Class الوقت  اليوم

A 

 القاعة  االستاذ Class B القاعة  االستاذ

 8:30-9:30 حداال

10:30 -9:30 

هندسة  

 الحفر

 PE 1L ست سها  م. العددية  PE 002 د. حسن

2 

10:30-11:30 

 

    

12:30 -11:30 

12:30-1:30 

 

 PE 002 د. حسن هندسة الحفر  PE 1L 2 ست سها  م. العددية 

1:30-2:30    

 8:30-9:30 االثنين

10:30 -9:30 

 

هندسة  

 المكامن

االدارة   PE 002 د. سميرة

 المكمنية  

 

 د. محمد +

 أحمدأ. 

 سنان 

PE 003 

10:30-11:30 

 

   

12:30 -11:30 

12:30-1:30 

 

االدارة  

 المكمنية  

 

 د. محمد +

 أحمدأ. 

 ان سن

PE 002   هندسة

 المكامن

 PE 003 د. سميرة

1:30-2:30   

 8:30-9:30 لثالثاء ا

10:30 -9:30 

10:30-11:30 

 

استخالص 

النفط  

 المدعم 

 هندسة اإلنتاج  PE 002 داليا  د.

 

 PE 003 د. ضفاف 

11:30-12:30 

12:30-1:30 

1:30-2:30 

 

هندسة  

   نتاجاال

 

 د. ضفاف 

 

PE 002  استخالص

 النفط المدعم 

 PE 003 د. داليا 

 9:30-8:30 الربعاءا

9:30-10:30 

هندسة  

 الحفر

    الكتروني  د. حسن

10:30-11:30 

11:30-12:30 

    الكتروني  د. عمر  طرق عددية 

 الكتروني  ست ميديا  انكليزي  12:30-1:30

 المشروع الهندسي  2:30-3:30

 8:30-9:30 الخميس

10:30 -9:30 

هندسة  

 المكامن

    الكتروني  د. سميرة

10:30-11:30 

11:30-12:30 

هندسة  

 االنتاج  

 د. ضفاف 

 

    الكتروني 

12:30-1:30 

1:30-2:30 

2:30-3:30 

 اياد  د. امثليه 

 

    الكتروني 
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 المرحلة الثالثة – الثانيالفصل الدراسي 

 القاعة  االستاذ Class B القاعة  االستاذ Class A الوقت  اليوم
حد اال  9:30-8:30  

10:30 -9:30  

 هندسة حفر 

 

أسامة  أ. تخطيط ابار  PE 006 د. فالح  PE 007 

11:30 - 10:30  

12:30 -11:30  

أسامة  أ. تخطيط االبار  PE 006  هندسة الحفر 

 

 PE 007 د. فالح

ثنيناال  9:30-8:30  

10:30 -9:30  

نتاج هندسة اال  

 

 PE 007 د. فرقد رياضيات  PE 006 د. نغم

11:30 -10:30  

12:30 -11:30  

 م. المكامن PE 006 د. فرقد رياضيات 

 م. الحفر

سنان  أ. أحمد  

 د. قحطان 

 

1:30-12:30  

2:30-1:30  

 م. المكامن

 م. الحفر

 أ. أحمد

 سنان 

 د. قحطان 

نتاج هندسة اال   

 

 PE 007 د. نغم

ثالثاء ال  9:30-8:30  

10:30 -9:30  

 م. المكامن PE 002 د. غانم هندسة المكامن

 م. الحفر

سنان  أ. أحمد  

 د. قحطان 

PE 007 

11:30 -10:30  

12:30 -11:30  

 م. المكامن

 م. الحفر

 أحمدأ. 

 سنان 

 د. قحطان 

 PE 007 د. غانم هندسة المكامن 

ربعاء اال  9:30-8:30  

10:30 -9:30  

11:30 -10:30  

    الكتروني  د امل إحصاء هندسي 

    الكتروني  د نغم هندسة االنتاج  11:30-12:30

1:30-12:30  

2:30-1:30  

    الكتروني  د. فرقد رياضيات 

 الكتروني  ست ميديا  انكليزي  2:30-3:30

8:30-9:30 الخميس  

10:30 -9:30  

    الكتروني  د. فالح هندسة الحفر 

11:30 -10:30  

12:30 -11:30  

    الكتروني  د. غانم هندسة المكامن

1:30-:3021  

:302-1:30  

    الكتروني  أ. أسامة  تخطيط االبار

2:30-3:30 

3:30-4:30 

 اقتصاديات 

 النفط 

أ. حسين 

 هادي 

    الكتروني 
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 نية المرحلة الثا –لثانياالفصل الدراسي 

 القاعة  االستاذ Class B القاعة  االستاذ Class A الوقت  اليوم
 9:30-8:30 االحد 

9:30-10:30 

 

محمد د  جيولوجي 

 حسن

PE 001  ست علياء  مختبر جيولوجي 

 ست استبرق 

 

 

PE 0L 1 

10:30-11:30 

11:30-12:30 

ست علياء   مختبر جيولوجي 

 ست استبرق 

 

PE 0L 1  د محمد حسن جيولوجي PE 004 

 8:30-9:30 ثنيناال

10:30 -9:30 

 اسس هندسة النفط 

 

 د. رويدة 

 

PE 0L 3  مختبر برمجة 

 

 أستاذ عمار

 استبرق ست 

PE 1L 2 

11:30 -10:30 

11:30-12:30 

اسس هندسة   PE 001 د. حيدر ميكانيك الموائع 

 النفط 

 

 د. رويدة 

 

PE 0L 3 

12:30-1:30 

2:30-3:30 

 مختبر برمجة 

 

 أستاذ عمار

 ست استبرق 

PE 001  د. حيدر ميكانيك الموائع PE 001 

 8:30-9:30 ثالثاء ال

10:30 -9:30 

 

 رياضيات 

 

 د. نغم

 

PE 001  مختبر فلود 

 مختبر مقاومة 

 ست سارة 

 ست علياء 

 

 قسم الميكانيك 

11:30 -10:30 

12:30 -11:30 

 

 مختبر فلود 

 مختبر مقاومة 

 ست سارة 

 ست علياء 

 

 رياضيات  قسم الميكانيك 

 

 د. نغم

 

PE 004 

 8:30-9:30 ربعاء اال

10:30 -9:30 

    الكتروني  قحطان د.  مقاومة

11:30 -10:30 

11:30-12:30 

    الكتروني  د. حيدر ميكانيك الموائع 

    الكتروني  د. رويدة  اسس هندسة النفط  12:30-1:30

    الكتروني  د. غصون ديمقراطية  1:30-2:30

 8:30-9:30 الخميس

10:30 -9:30 

    الكتروني  نغم  د. رياضيات 

عمار  أ.  برمجة 10:30- 11:30

 صبيح 

    الكتروني 

    الكتروني  ست ميديا  انكليزي  11:30- 12:30

12:30-1:30 

1:30-2:30 

    الكتروني  قحطان د.  مقاومة
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 المرحلة االولى -الثانيالفصل الدراسي 

 القاعة  االستاذ Class B القاعة  االستاذ Class A الوقت  اليوم
 8:30-9:30 حد اال

 

    الكتروني  د. حيدر ستاتيك وداينمك 

    الكتروني  د. اسماء  اللغة العربية  9:30-10:30

10:30-11:30 

11:30-12:30 

    الكتروني  ا. حسين هادي  كهرباء

12:30-1:30 

1:30-2:30 

    الكتروني  د. رويدة  فيزياء 

 8:30-9:30 ثنيناال

10:30 -9:30 

 رياضيات 

 تطبيقي

    الكتروني  ست علياء موسى 

10:30-11:30 

11:30-12:30 

    الكتروني  عمار صبيحأ.  برمجة

12:30-1:30 

 

 ست ميديا  انكليزي 

 

    الكتروني 

    الكتروني  د. امل وصفية  1:30-2:30

2:30-3:30 

 

الجيولوجيا  
 العامة 

    الكتروني  د محمد حسن

 8:30-9:30 ثالثاء ال

10:30 -9:30 

 ست علياء  جيا مختبر جيولو

 ست استبرق 

 

PE IL3  د. حيدر ستاتيك وداينمك PE 008 

11:30 -10:30 

12:30 -11:30 

 أستاذ عمار مختبر الحاسبات  PE 007 د. حيدر ستاتيك وداينمك 

 ست سهى 

 

12:30-1:30 

1:30-2:30 

 عمارأستاذ  مختبر الحاسبات 

 ست سهى 

 ست علياء  جيا مختبر جيولو 

 ست استبرق 

 

PE 0L 1 

 8:30-9:30 ربعاء اال

10:30 -9:30 

الجيولوجيا  
 العامة 

 أستاذ عمار مختبر الحاسبات  PE 0L 1 د محمد حسن

 ست سهى 

PE IL2 

10:30-11:30 

11:30-12:30 

 

 أستاذ عمار مختبر الحاسبات 

 ست سهى 

PE IL2  محمد حسند  الجيولوجيا العامة PE 008 

 8:30-9:30 الخميس

10:30 -9:30 

قسم    مختبر كهرباء 

 الكهرباء 

 د. امل  رسم هندسي 

ست علياء  

 موسى

 المرسم

:3011 -:3001  

11:30-12:30 

 د. امل  رسم هندسي 

 ست علياء موسى 

 PE 008  رياضيات  المرسم

12:30-1:30 

1:30-2:30 

قسم    مختبر كهرباء  PE 007 د حيدر رياضيات 

 الكهرباء 

 

 


