
  
  

  
  

  
  

  الوقت  اليوم
  الثالث ( ب )  ) أ الثالث (

  القاعة  اسم االستاذ  اسم المادة  القاعة  اسم االستاذ  اسم المادة

األحد
  

  05 ست انتصار، د.سرمد - د. احمد ثرموداينمك  03  ا.سرمد- د.شيماء- د. ودود  انتقال مواد  ٨:٣٠
  05 ست انتصار، د.سرمد - د. احمد مكثرموداين  03  ا.سرمد- د.شيماء- د. ودود  انتقال مواد  ٩:٣٠

١٠:٣٠ 
  ست منال، د.مثنى  مختبر الطرق

  ست دعاء
مختبر 
 حاسوب

  05  ا.سرمد- د.شيماء- د. ودود  انتقال مواد
  05  ا.سرمد- د.شيماء- د. ودود  انتقال مواد ١١:٣٠
  03 ست انتصار، د.سرمد - د. احمد ثرموداينمك ١٢:٣٠

  ست منال، د.مثنى  مختبر الطرق
  دعاءست 

مختبر 
  03 ست انتصار، د.سرمد - د. احمد ثرموداينمك  ١:٣٠  حاسوب

االثنين
  

  03  حسنينأ. - د.حسن تحليالت  ٨:٣٠
 مختبر

  الهندسة
  الكيمياوية

د.رغد ،د.رشا د.رنا،د.طارق 
،د.سامي،ست منال، ست مريم، 

  ست منى

 مختبر
  الهندسة

 الكيمياوية
  03  حسنينأ. - د.حسن تحليالت  ٩:٣٠

03  د.بسمة اسماعيل اللغة االنكليزية ١٠:٣٠

  05  حسنينأ. - د.حسن تحليالت03  د.بسمة اسماعيل اللغة االنكليزية ١١:٣٠

 مختبر ١٢:٣٠
  الهندسة

 الكيمياوية

،د.رشا د.رنا،د.طارق غد د.ر
 ست مريم، ست منال،د.سامي،،

  ست منى

 مختبر
  الهندسة

 الكيمياوية

 05  حسنينأ. - د.حسن تحليالت
  05  د.بسمة اسماعيل اللغة االنكليزية  ١:٣٠
  05  د.بسمة اسماعيل اللغة االنكليزية  ٢:٣٠

الثالثاء
  

 05  د.شيماء- د.ودود  انتقال مواد 03  عمارد. مفاعالت  ٨:٣٠
  05  د.شيماء- د.ودود  انتقال مواد   عمارد. مفاعالت  ٩:٣٠

  05  عمارد. مفاعالت 03 أ.حسن- د.ميقات - د.بسمة عباس  انتقال حرارة ١٠:٣٠
 05  عمارد. مفاعالت 03 أ.حسن- د.ميقات - د.بسمة عباس  انتقال حرارة ١١:٣٠
  05أ.حسن- د.ميقات - د.بسمة عباس  انتقال حرارة 03  د.شيماء- د.ودود  انتقال مواد ١٢:٣٠
  05أ.حسن- د.ميقات - د.بسمة عباس  انتقال حرارة 03  د.شيماء- د.ودود  انتقال مواد  ١:٣٠

األ
ربعاء

  

  05 مريم ست  –د.عمار  مفاعالت  03 د.ميقات- د.بسمة عباس   انتقال حرارة  ٨:٣٠
  05 مريم ست  –د.عمار  مفاعالت  03 د.ميقات- د.بسمة عباس   انتقال حرارة  ٩:٣٠

  05 د.ميقات- د.بسمة عباس   انتقال حرارة03 د.مثنى  طرق عددية ١٠:٣٠
  05 د.ميقات- د.بسمة عباس   انتقال حرارة03 د.مثنى  طرق عددية ١١:٣٠
  05 د.مثنى  طرق عددية  03 مريم ست  –د.عمار  مفاعالت ١٢:٣٠
  05 د.مثنى  طرق عددية  03 مريم ست  –د.عمار  مفاعالت  ١:٣٠

س
الخمي

  

 05  د.حسن  تحليالت  03 د.ميقات، د.سرمد - د. احمد ثرموداينمك  ٨:٣٠
 05  د.حسن  يالتتحل  03 ، د.ميقاتد.سرمد - د. احمد ثرموداينمك  ٩:٣٠

  05 ست مها محي ادارة صناعية  03  د.حسن  تحليالت ١٠:٣٠
  05 ست مها محي ادارة صناعية  03  د.حسن  تحليالت ١١:٣٠
 05 ، د.ميقاتد.سرمد - د. احمد ثرموداينمك 03 ست مها محي ادارة صناعية ١٢:٣٠

 05 د.ميقات ،د.سرمد - د. احمد ثرموداينمك03 ست مها محي ادارة صناعية  ١:٣٠

 
 

  جامعة بغداد/كلية الهندسة
ةـة الكيمياويـم الهندسـقس

 

 ٢٠٢٣- ٢٠٢٢جدول دروس الصف الثالث (الفصل االول) للعام الدراسي 

 ٧/١١/٢٠٢٢د.طارق


