
                                            قسم مٌكانٌك القدرة / السٌارات                                                                                                                                                          الجامعة التقنٌة الجنوبٌة 

 الشعبة /أ ىالمرحلة  االول                                                                                               المعهد التقنً الشطرة 

للعام الدراسي  جدول الدروس االسبىعي  9191-9102)الكىرس االول(

 اسم المدرس اسم القاعة المادة الوقت الٌوم

 االحد

 عدي كاظم 2سٌارات  (ن)المٌكانٌك الهندسً      083:8 - 03:8

 رحٌم عدي/داود/ مختبر المٌكانٌك (ع)المٌكانٌك الهندسً      00030 - 083:8

 اٌهاب رزاق مركز الحاسبة (ن)    0مبادئ الحاسوب / 8:.003:8-02

 ب/هناء/صفاءاٌها مركز الحاسبة (ع)   0مبادئ الحاسوب / 23:8 - 023:8

 االثنٌن

 لٌلى علً 2سٌارات  رٌاضٌات 083:8 - 03:8

 قحطان هاشم 2سٌارات  (ن) 0س كهرباء وألكترونٌك السٌارات/اس 023:8 - 083:8

 مٌعاد وذح 2سٌارات  اللغة العربٌة 23:8- 023:8

 د.عدنان علوان 2سٌارات  الرٌاضة)ن( 03:8- 023:8

 د.عدنان/علً عودة القاعة الرٌاضٌة الرٌاضة)ع( 23:8- 03:8

 الثالثاء
 قحطان /فراس/بان مختبر الكهربائٌة ع()0كهرباء وألكترونٌك السٌارات/ اسس 083:8 - 03:8

 دمحم/اسراء/ مازن/صادق مختبر االوتوكاد 0رسم هندسً/ 003:8-23:8

 االربعاء
 د.حٌدر دمحم 2سٌارات  دٌنامٌك الحرارة   )ن( 083:8 - 03:8

 د.حٌدر/حسٌن/داود مختبر االحتراق )ع( دٌنامٌك الحرارة   023:8 - 083:8

 داود سلمان 2سٌارات  حقوق ودٌمقراطٌة 23:8 - 023:8

 الخمٌس
 مٌثم حسٌن 2سٌارات  )ن(   0صٌانة محركات السٌارات/ 083:8 - 03:8

 مٌثم/قحطان/نجاح ورشة الصٌانة )ع(   0صٌانة محركات السٌارات/ 23:8 - 083:8

 

 أ.م.د.كريم حمادي مهنىم.د.حيدر دمحم حسن                                                                                                   

  قة العميدرئيس القسم                                                                                                               مصاد   



  ك القدرة / السٌارات                                                                                                          الجامعة التقنٌة الجنوبٌة                                                                                           قسم مٌكانٌ

 الشعبة /ب ىالمرحلة  االول                           هد التقنً الشطرة                                                                       المع

للعام الدراسي  جدول الدروس االسبىعي  9191-9102)الكىرس االول(

 اسم المدرس اسم القاعة المادة الوقت الٌوم

 االحد

 اٌهاب رزاق مركز الحاسبة )ن(    0مبادئ الحاسوب / 9030 - 03:8

 اٌهاب/هناء/صفاء مركز الحاسبة )ع(   0مبادئ الحاسوب / 003:8 - 9030

 عدي كاظم 2سٌارات  المٌكانٌك الهندسً     )ن( 003:8-03:8

 مازن/ رحٌمعدي/ مختبر المٌكانٌك المٌكانٌك الهندسً     )ع( 23:8 - 0030

 االثنٌن

 قحطان هاشم 2سٌارات  (ن) 0س كهرباء وألكترونٌك السٌارات/اس 083:8 - 03:8

 لٌلى علً 2سٌارات  رٌاضٌات 023:8 - 083:8

 مٌعاد وذح 2سٌارات  اللغة العربٌة 23:8- 023:8

 د.عدنان علوان 2سٌارات  الرٌاضة)ن( 03:8- 023:8

 د.عدنان/علً عودة القاعة الرٌاضٌة الرٌاضة)ع( 23:8- 03:8

 الثالثاء
 مٌثم حسٌن 2سٌارات  )ن(   0صٌانة محركات السٌارات/ 083:8 - 03:8

 /نجاحداودمٌثم/ ورشة الصٌانة )ع(   0صٌانة محركات السٌارات/ 08030-23:8

 االربعاء
 د.حٌدر دمحم 2سٌارات  دٌنامٌك الحرارة   )ن( 083:8 - 03:8

 داود سلمان 2سٌارات  حقوق ودٌمقراطٌة 023:8 - 083:8

 د.حٌدر/حسٌن/داود مختبر االحتراق دٌنامٌك الحرارة   )ع( 23:8 - 023:8

 الخمٌس
 قحطان /فراس/بان مختبر الكهربائٌة ع()0كهرباء وألكترونٌك السٌارات/ اسس 083:8 - 03:8

 دمحم/ مازن/صادق مختبر االوتوكاد 0رسم هندسً/ 23:8 - 083:8

 

 حمادي مهنىأ.م.د.كريم                                                                                                    د.حيدر دمحم حسنم.

 مصادقة العميد                                                                                                              رئيس القسم    

 



  ك القدرة / السٌارات                                                                                                          الجامعة التقنٌة الجنوبٌة                                                                                           قسم مٌكانٌ

 الثانٌةلة  هد التقنً الشطرة                                                                                                        المرحالمع

جدول الدروس االسبىعي للعام الدراسي  9102-9191

 اسم المدرس اسم القاعة المادة الوقت الٌوم

 االحد
 امل عاٌز 0سٌارات  مٌكانٌك سٌارات   083:8 - 03:8

 حسٌن رٌسان  0سٌارات  )ن(  2صٌانة السٌارات/ 023:8 - 083:8 

 سمٌر عبد 0سٌارات  ادارة وسالمة مهنٌة 23:8 - 023:8

 االثنٌن
 دمحم محسن 0سٌارات  )ن( محركات االحتراق الداخلً   083:8 - 03:8

 سمٌر عبد 0سٌارات  )ن( ابدان سٌارات  023:8 - 083:8 

 دمحم/حسٌن/نجاح  االحتراق مختبر )ع( محركات االحتراق الداخلً  23:8 - 023:8

 الثالثاء

 مازن/صادقاسراء/دمحم/ مختبر المٌكانٌك الرسم الصناعً بالحاسوب 00030 - 03:8

 صفاء كاظم 0سٌارات  )ن( تكنلوجٌة السٌارات الحدٌثة  023:8 – 003:8

 نجاح/ثائر/صفاء مختبر تكنلوجٌا السٌارات (ع) تكنلوجٌة السٌارات الحدٌثة  23:8 – 023:8

 امل عاٌز 0سٌارات  ارشاد 3:8: – 23:8

 االربعاء

 اٌهاب رزاق  0سٌارات  تطبٌقات الحاسبة )ن(  9030 - 03:8

 اٌهاب/صفاء/هناء الحاسبةمختبر  تطبٌقات الحاسبة )ع( 003:8 - 93:8 

 فراس /بان عدي/ الكهربائٌةمختبر  كهربائٌة السٌارات )ع( 03:8 - 003:8

 المدرسٌن الورش الهندسٌة المشروع 3:8: – 03:8

 الخمٌس
 عدي كاظم 0سٌارات  كهربائٌة السٌارات )ن(  9030 - 03:8

 مازن/نجاحسمٌر/ االبدانمختبر  )ع(ابدان السٌارات  08030 - 9030 

 حٌدرحسٌن/رحٌم/ ورشة صٌانة السٌارات صٌاتة السٌارات )ع( 4030 - 08030
 

 م حمادي مهنىم.د.حيدر دمحم حسن                                                                                                   أ.م.د.كري

 قة العميدرئيس القسم                                                                                                               مصاد   



 

                                                                                                          الجامعة التقنٌة الجنوبٌة                                                                                             

 المعهد التقنً الشطرة 

        قسم مٌكانٌك القدرة / السٌارات                                                                                                

جدول الدروس االسبىعي للعام الدراسي  9102-9191

 للىرش الهندسية

 اسم المدرس المرحلة اسم القاعة المادة الوقت الٌوم

 ------- ------- ------- ------- -------- االحد

 23:8 - 023:8 االثنٌن
محركات االحتراق الداخلً  

 )ع(
 دمحم/حسٌن/نجاح الثانٌة مختبر االحتراق 

 الثالثاء
003:8 – 023:8 

تكنلوجٌة السٌارات 
 الحدٌثة  )ن(

 صفاء كاظم الثانٌة 0سٌارات 

023:8 – 23:8 
تكنلوجٌة السٌارات 

 )ع(الحدٌثة  
مختبر تكنلوجٌا 

 السٌارات
 صفاء/ثائر/نجاح الثانٌة

 المدرسٌن الثانٌة الورش الهندسٌة المشروع 3:8: – 03:8 االربعاء

 الخمٌس

 سمٌر/مازن/نجاح الثانٌة مختبر االبدان ابدان السٌارات )ع( 083:8 - 93:8 

 صٌانة محركات )ع( 23:8ـ 083:8
ورشة صٌانة 

 السٌارات
 مٌثم/قحطان/نجاح االولى

 صٌاتة السٌارات )ع( 43:8 - 083:8
ورشة صٌانة 

 السٌارات
 حسٌن/رحٌم/حٌدر الثانٌة

 

 

                                                                                            


