
  تقنٌات الري والبزلالجامعة التقنٌة الجنوبٌة                                                                                           قسم 

 أى المرحلة  االول                                                                                                   المعهد التقنً الشطرة            

 0201-0202للعام الدراسي  التعلين الودهج جدول الدروس االسبوعي

 المادة الوقت الٌوم
الكالس ) كود

 (رووم
 اسم المدرس اسم القاعة

 حداال
03:8-08030 

083:8-033:8 

033:8-33:8 

 مٌكانٌك موانع )عملً(
 حاسبات )عملً(

 ري )عملً (

 Aالمختبر  

 Bالمختبر 

 Aالمختبر

 /وحٌد/نوررؤى شاكر
 عبد الحسٌن/نجالءحسن/

 خالد / وحٌدد.دمحم/

 ثنٌناال
 حسٌن/علً/عبد الحسٌن Aالمختبر gofd6vx رسم هندسً 08030 - 03:8

 د.كامل/علً/ اخالص الحقل  مساحة )عملً(               08030-0030
 عودة هادي الورش  معامل 03:8-4030

  ثالثاءال
  عودة هادي :ق tb53odg مٌكانٌك الهندسً  )ن( 08030 - 03:8

 رؤى شاكر :ق r64zvvu )ن(   مٌكانٌك موانع 083:8-03030
 عادل حمدي مركز الحاسبة  مبادئ الحاسوب   )ن( 03030-03:8

  ربعاءاال
 دمحم هاشم :ق  حقوق ودٌمقراطٌة 08030 - 03:8

 د. كامل :ق  (ن) مساحة  08030-03030

 حسن جبار حٌاوي :ق Jcntyci  0/ اللغة االنكلٌزٌة 03030-0030

 خمٌسال
 عودة هادي  :ق oawe6pk  رٌاضٌات                   08030 - 03:8

 د. دمحم :ق  X2ropyp   (ن)   ري 03030 - 08030

 

 د.علً هاشم دمحم                                                                                                                     رحمن شنان عبد

 رئٌس القسم                                                                                                                            مقرر القسم   

                                                                                                                              



 تقنٌات الري والبزلالجامعة التقنٌة الجنوبٌة                                                                                           قسم 

  الثانٌةالمرحلة                                                                                                     المعهد التقنً الشطرة            

 0201-0202للعام الدراسي  التعلين الودهج جدول الدروس االسبوعي

 المادة الوقت الٌوم
الكالس ) كود

 (رووم
 اسم المدرس اسم القاعة

 االحد

03:8-00030 

003:8-33:8 

33:8-4030 

43:8-63:8 

 تقنٌات الري )عملً(
 مواد انشائٌة )عملً(

 علم المٌاه)عملً(
 المشروع

 Bالمختبر  

 Bالمختبر 

 Bالمختبر

 الحقل

 عقٌل/خالد/ نور
 تماضر/عباس/وحٌد
 د.دمحم/اخالص/خالد
 د.كامل /علً/وحٌد

 االثنٌن

 حسن/عبد الحسٌن/زهراء Aالمختبر  )عملً( 3حاسبات 08030 - 03:8

 عباس/عبد الحسٌن/زهراء Bالمختبر  منشأت الري)عملً(             08030-0030

 تماضر/رؤى/عباس Bالمختبر  (عملً) مٌكانٌك تربة 030:-0030

 رؤى/نور/وحٌد الحقل  البزل)عملً( 030-5030:

 الثالثاء
  د. دمحم سعٌد 0ق mehkdrk )ن(  علم المٌاه 083:8 - 03:8

 عقٌل جمٌل 0ق zq4vqhm )ن(   تقنٌات الري 083:8-00030

 عادل حمدي الحاسبةمركز   مبادئ الحاسوب   )ن( 00030-03030

 االربعاء
 تماضر 0ق rctyhqv (ن)   مواد انشائٌة 0030-9030

 عباس نصٌري 0ق mvnt23y (ن)منشأت الري 9030-080:8

 رؤى شاكر 0ق z2nm5qe (ن) البزل 08030-033:8

 الخمٌس
 تماضر سالم 0ق it3j4me مٌكانٌك تربة 9030- 0030

 حسن جبار حٌاوي 0ق m4ey4q6 2/االنكلٌزٌةاللغة               9030-08030

 د. علً هاشم دمحم                                                                                                                      رحمن شنان عبد

                                                                                                         رئٌس القسم                                                                                                                               مقرر القسم


