
 

 المعهد التقني / كوفة جامعة الفرات األوسط

   (   1010-1029  )للعام الدراسياألول  ىستواألسبوعي  للم تلمقررااجدول  / إنتاجانيكيةقسم التقنيات الميك

 الٍوم
 -2-الوجوــــــــــــــــــــــــــــــــــوػح  -1-الوجوــــــــــــــــــــــــــــــــــوػح 

 القاػح اطـــــن الوــذرص اطن الوادج الوقد القاػح اطـــــن الوــذرص الوادج اطن الوقد

 األحذ

 ق. القظن أ.م. هحوذ حوٍذ 1ًظزياًٍك ـــــــــــٍكه 10:30_ 30-8 ق. القظن أ.م. هحوذ حوٍذ 1ًظزياًٍك ـــــــــــٍكه 10:30_ 8:30

10:30  _

12:30 
 ق. القظن فاضل ضٍاع تذرم.  1واصــــــــــــــــخ 12:30_  10:30 ق. القظن تذرفاضل ضٍاع م.  1واصــــــــــــــــخ

 ق. القظن ػذراء احوذ 1اًكلٍشٌــــــــــــح 3:30_  1:30 ق. القظن ػذراء احوذ 1لغح اًكلٍشٌــــــــــــح 2:30_  12:30

 
 ق. القظن إجثاري جاهؼح اىـــوق اإلًظـــــحق 4:30_  2:30 ق. القظن إجثاري جاهؼح اىـــوق اإلًظـــــحق 4:30_  2:30

 االثٌٍي
 الورع هذرتوا الورع 1هؼاهل 2:30_ 8:30 الورع هذرتوا الورع 1هؼاهل 12:30_ 8:30

 ق. القظن أ.م. حوٍذ شوخً رٌاضح 4:30_ 2:30 ق. القظن إتزاهٍن ذوكٍي لغــــــــــح ػـــــــــــــزتٍح 2:30_ 12:30

 ق. القظن م. حٍذر ػثاص 1ًظزي ذصٌٍغ ػولٍاخ 10:30_ 8:30 ق. القظن م. حٍذر ػثاص 1ًظزي ذصٌٍغ ػولٍاخ 10:30_ 8:30 الثالثاء

 

 ق. القظن فاضل حظٍي ػلً 1اخــــــــــــاضٍـرٌ 21:20_  10:30 ق. القظن فاضل حظٍي ػلً 1اخــــــــــــاضٍـرٌ 21:20_  10:30

 ق. القظن جاهؼح إجثاري حقوق االًظاى 2:30_ 12:30 ق. القظن جاهؼح إجثاري اإلًظاىحقوق  2:30_ 12:30

 األرتؼاء

 1هٍكاًٍك/ ػولً 10:30_ 0:30
 أ.م. هحوذ حوٍذ
 ػواد سٌٌة ػثود _  حظٍي

م. هقاوهح 

 الوواد
 1هٍكاًٍك/ ػولً 10:30_ 0:30

 أ.م. هحوذ حوٍذ
 ػواد سٌٌة ػثود _  حظٍي

م. هقاوهح 

 الوواد

 1ًـــــــذطــن هٌــــــرط 1:30_ 10:30
 هٌٍز ًاجً

 طجى راهًدػاء فاضل  + 
 1ػولٍاخ ػولً 12:30_ 10:30 م. الحاطثح

 م. حٍذر ػثاص
 + كوثز قاطن طلواى ًؼوح

 م . الؼولٍاخ

 1ػولٍاخ ػولً 3:30_ 1:30
 م. حٍذر ػثاص

 + كوثز قاطن طلواى ًؼوح
 1ًـــــــذطــن هٌــــــرط 3:30_ 12:30 م . الؼولٍاخ

 هٌٍز ًاجً
 طجى راهًدػاء فاضل  + 

 م. الحاطثح

 

 الخوٍض

 ق. القظن أطاهح ػثذ الثاري 1هقــــــــــاوهـح 10:30_ 0:30 ق. القظن أطاهح ػثذ الثاري 1هقــــــــــاوهـح 10:30_ 0:30

10:30 _2:30 
 ذطثٍقاخ الحاطوب

 /ػولً
 حٍذر جٌذي

 طجى راهً - سٌٌة صثاح
 2:30_ 10:30 م. الحاطثح

ذطثٍقاخ 

 /ػولًالحاطوب
 حٍذر جٌذي

 طجى راهً - سٌٌة صثاح
 م. الحاطثح
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