
 نتا اإل/  التقنٌات المٌكانٌكٌةالجامعة 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

 حداأل
 عباس مزهر 10ق0 مٌكانٌك  75dr50g خواص .1203 – 03.2

 وجدان خٌون 10ق0 مٌكانٌك  5gtchvf )ن(مٌكانٌك  .103 – .1203

 )العملً(ثنٌناال
 حسبن علً 21ق0 مٌكانٌك  shljnyh )ع( رسم هندسً .1103 – .003

 علً عبدالرحٌم CAD/CAMمختبر ct56o5g عحاسبات /  .103– .1103

 +جنان +زٌنبعبداالمٌر مختبر الكهرباء 7murqig عكهرباء/ .03.– 13.2

  )العملً(ثالثاءال
 + بتول +ذكرى تركً مختبر القٌاسات F6ylwrj ع/  عملٌات .1203– .003

1203. – 603. 
 

 0/ع /لـــمعام
 

wci37bg 
 الورش
 

 عبد الخضر رشا
 

  ربعاءاأل
 دٌوان تركً 10ق0 مٌكانٌك  nswohub ن/  عملٌات 123.2 – 03.2

 لٌلى علً 10ق0 مٌكانٌك  24gcrxt  رٌاضٌات .1003 -.1203

 تركً دٌوان 10ق0 مٌكانٌك  dg4rrrm ودٌمقراطٌة حقوق .003 – .1003

 خمٌسال
 علً عبدالرحٌم 10ق0 مٌكانٌك  kbzb4ez / ن حاسبات 03.2-03.2

 افراح شاكر 10ق0 مٌكانٌك  n3a7zjt لغة انكلٌزٌة  .1203 – .003

 لطٌف عبداالمٌر 10ق0 مٌكانٌك  Firo2ud كهرباء/ن .1103-.1203

 + عودة هادي وجدان خٌون 10ق0 مٌكانٌك  d4toni5 تطبٌقً/  مٌكانٌــــــــــك .103– .1103 

 

 

 مصادقة السٌد العمٌد رئٌس القسم 
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 نتا / اإل التقنٌات المٌكانٌكٌةقسم                        الجامعة التقنٌة الجنوبٌة                                                                    

  ثانٌةالالمرحلة                                                                                                     المعهد التقنً الشطرة            

 0201-0202للعام الدراسي  التعلين الودهج جدول الدروس االسبوعي

 المادة الوقت الٌوم
الكالس ) كود

 (رووم
 اسم المدرس اسم القاعة

 االحد
 سالم عادل 02ق0 مٌكانٌك v2jlx5t عملٌات)ن( 123.2 – 03.2

 رشا عبدالخضر 02ق0 مٌكانٌك rkyzj4d ادارة وسٌطرة 103.2 – 123.2

 االثنٌن
 عودة هادي  02مٌكانٌكق4h7nzh5  0 أجزاء مكائن 113.2– 03.2

 رشا عبدالخضر 02ق0 مٌكانٌك 2ttdk4i معادن )ن( 0.11– 00.11

 الثالثاء
 علً عبدالرحٌم AutoCADمختبر p6x5lnv حاسبات /ن .003 – .003

 افراح شاكر 02ق0 مٌكانٌك ougpeiu لغة انكلٌزٌة .0103– .903

 )العملً(االربعاء
 علً عبدالرحٌم AutoCADمختبر 7myw5k حاسبات)ع( .1203 -03.2

 عودة هادي مختبرالمعادن supksgk م0معادن .1003 – .1203

 حسٌن علً AutoCADمختبر lrtxe2u رسم صناعً .03. – .1003

 )العملً(الخمٌس
03.2 – 123.2 

 
 عملٌات )ع(

 
lmgdyq6 الورش 

 سالم + رٌاض + حٌدر
 

 دٌوانتركً  الورش ykf6en6 معامل .26.  - 3012.
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