
 لقسم الهندسة الميكانيكية Second-Semester الثانيالفصل الدراسي –  2020-2019للعام الدراسي جدول الدراسة الصباحية 

 (4قاعة رقم )  الرابعةالمرحلة  (3الثالثة  قاعة رقم )المرحلة  (2الثانية   قاعة رقم )المرحلة  (1المرحلة االولى )قاعة رقم ) الوقت  االيام

 االحد

8:30-9:30 
 م. خضر نجم عبد علم السكون  

 تصميم معزز بالحاسبة  

 م.م. حنين عامر محمود

 مهندس لطيف خلف

 مهندسة جوان صالح 

 عمليات تصنيع  
 . حسين برهان م

 
 10:30:-9:30 ا.م.د. احمد شهاب   تثليج  

10:30-11:30 

الحساب والهندسة  

 IIالتحليلية 

 
 م.د. قصي توفيق  

 

 

11:30-12:30 

 مختبر حاسبات )ماتالب( ا.د. لطفي يوسف   مكائن كهربائية  

 م.د. علي خضير

 مهندسة سرى جالل 

 ا.م.د. اعتماد داود  ايروداينمك  مهندس بسام ماجد
12:30-1:30 

1:30-2:30    
 

  

 االثنين 

8:30-9:30 CAD  م.م. محمد اسماعيل حميد  نظري 
   ا.د. سعد ذياب  مواد هندسية  م.م. ايمان محمد    IIرياضيات تطبيقية 

 10:30:-9:30 د. اخالص عيدان ا.م. سيطرة 

CAD     عملي 

 م.م. محمد اسماعيل  
مهندس لطيف خلف 
 مهندسة جوان صالح  

10:30-11:30 

 ديناميك الحرارة  
 م.د. محمد رضا  

  
 12:30-11:30 ا.م. ليث عبد حسناوي    بحوث عمليات 

CAE 1:30-12:30 م.د. محمد خضير 
 م.م. ايالف واثق ابراهيم حقوق انسان

1:30-2:30     

 الثالثاء

8:30-9:30 

 
 ءكيميا

 م.م. نور حاتم خورشيد
 م.م. ايمان محمد    IIرياضيات تطبيقية 

 ا.م.د. ضياء احمد صالل  تحليالت عددية 

 م.د. زيد سالم   Iتصميم عناصر الماكنة 
9:30-:10:30 

10:30-11:30 

 ا.م.د. اخالص عيدان سيطرة ا.د. لطفي يوسف   مكائن كهربائية  

11:30-12:30 

 م.م. محمد عيسى  لغة انكليزية 
مختبرات ) انتقال حرارة ,  

 عمليات تصنيع(

 . خضر نجم

 ماجدمهندس بسام 

12:30-1:30 
مختبرات )ثرموداينمك+ مكائن 

 كهربائية(

 م.د. محمد رضا 

 جاسم مهندسة هند

 م.م. ياسين علوان

مختبرات )سيطرة+ محطات  مهندسة وفاء حسن

 قدرة(

 ا.م.د. اخالص عيدان 

 مهندس بسام ماجد

1:30-2:30   
 ا.د. لطفي يوسف

 مهندسة سرى جالل
 مهندسة هند جاسم   

 االربعاء

8:30-9:30 
 م. خضر نجم عبد علم السكون  

 رسم ميكانيكي 

 م.د. نايف احمد 

   علوانم.م. ياسين 

 مهندس لطيف 

 مهندسة جوان صالح 

 

 

 م. حسين برهان    عمليات تصنيع  

 م.د. قصي توفيق    محطات قدرة 

9:30-:10:30 

10:30-11:30 
عللوم  

 )نظري(الحاسوب
 انتقال حرارة   م.د. علي خضير 

 
 ا.م.د.  جاسم محمد  

11:30-12:30 
 حرية وديمقراطية 

 م.م. ايالف واثق  
  

 م.د. سامر غازي  علم الحركة
 IIتصميم اجزاء المكائن  

 
 م.د. زيد سالم  

12:30-1:30 Tutorial  علوانم.م. ياسين  انتقال حرارة  

1:30-2:30         

 الخميس 

8:30-9:30 
مباديء عمليات  

 التصنيع
 م.م. ايمان محمد نعمة

 ا.د. سعد ذياب فارس  مواد هندسية  م.د. محمد رضا     ديناميك الحرارة  

 مشروع هندسي 

9:30-:10:30 

10:30-11:30 

 علم الحركة 
   م.د. سامر غازي 

  

 ا.م.د. جاسم محمد    انتقال حرارة  
11:30-12:30   

12:30-1:30     

1:30-2:30      

 


