
 2019/  2018جدول الدروس األسبوعي/ لقسم الميكانيك / للعام
 (  2شعبة )     السنة الثانية                                                  (      1شعبة )    السنة الثانية          

 القاعة المدرس المادة الدراسية الوقت القاعة المدرس المادة الدراسية الوقت اليوم

 ت 20 رؤى معادن ن 9.30 – 8.30 ت 19 كواكب عمليات تصنيع 9.30 – 8.30 ألحدا
9.30 -10.30 == == == 9.30 -10.30 == == == 

 الميكانيكية الورش ورش 11.30-10.30 ت 20 نبيل ادارة وسالمة 10.30-11.30
11.30-12.30 == == == 11.30-12.30 == == == 
 == == == 1.30-12.30 مختبر هيفاء معادن ع 12.30-1.30
1.30-2.30 == == == 1.30-2.30 == == == 
2.30-3.30    2.30-3.30    
3.30-4.30    3.30-4.30    
4.30-5.30    4.30-5.30    

 مختبر هيفاء معادن ع 9.30 – 8.30 مختبر كواكب عمليات تصنيع ع 9.30 – 8.30 االثنين
9.30 -10.30 == == == 9.30 -10.30 == == == 

 ت 19 كواكب عمليات تصنيع 11.30-10.30 الميكانيكية الورش ورش 10.30-11.30
11.30-12.30 == == == 11.30-12.30 == == == 
 ت 20 نبيل ادارة وسالمة 12.30-1.30 == == == 12.30-1.30
1.30-2.30 == == == 1.30-2.30 == == == 
2.30-3.30    2.30-3.30    
3.30-4.30    3.30-4.30    
4.30-5.30    4.30-5.30    

 ت 20 لؤي اجزاء مكائن 9.30 – 8.30 مختبر حسن حاسب ن 9.30 – 8.30 الثالثاء
 == == == 10.30- 9.30 النور == حاسبة ع 10.30- 9.30

10.30-11.30 == == == 10.30-11.30 == == == 
 مختبر حسن حاسب ن 12.30-11.30 ت 20 رؤى معادن ن 11.30-12.30
 النور == حاسبة ع 12.30-1.30 == == == 12.30-1.30
 == == == 2.30-1.30 منتسبي == مشروع 1.30-2.30
    3.30-2.30 القسم == == 2.30-3.30
3.30-4.30    3.30-4.30    
4.30-5.30    4.30-5.30    

 مختبر كواكب عمليات ع 9.30 – 8.30 ت 20 ؤيل اجزاء مكائن 9.30 – 8.30 األربعاء
9.30 -10.30 == == == 9.30 -10.30 == == == 

 الميكانيكية الورش ورش 10.30-11.30 == == == 10.30-11.30
 == == == 12.30-11.30 مختبر كامل رسم صناعي 11.30-12.30
 == == == 1.30-12.30 الحكيم == == 12.30-1.30
1.30-2.30 == ==  1.30-2.30 == == == 
2.30-3.30    2.30-3.30    
3.30-4.30    3.30-4.30    
4.30-5.30    4.30-5.30    

 مختبر كامل رسم صناعي 9.30 – 8.30 الميكانيكية الورش ورش 9.30 – 8.30 الخميس
 الحكيم == == 10.30- 9.30 == == == 10.30- 9.30

10.30-11.30 == == == 10.30-11.30 == ==  
 منتسبي الورش مشروع 11.30-12.30 == == == 11.30-12.30
 الورش == == 1.30-12.30 منتسبي الورش مشروع 12.30-1.30
    2.30-1.30 الورش == == 1.30-2.30
2.30-3.30    2.30-3.30    
3.30-4.30    3.30-4.30    



 
 2019/  2018للعاميك / جدول الدروس األسبوعي/ لقسم الميكان

 
 (  2شعبة )     السنة االولى                                                  (      1شعبة )    السنة االولى       
 القاعة المدرس المادة الدراسية الوقت القاعة المدرس المادة الدراسية الوقت اليوم

 ت 24 عالء ميكانيك 9.30 – 8.30 ت 10 محمود  رياضيات  9.30 – 8.30 األحد
9.30 -10.30 == == == 9.30 -10.30 == == == 

 ت 24 محمود رياضيات  11.30-10.30 ت 19 رؤى عمليات تصنيع 10.30-11.30
11.30-12.30 == == == 11.30-12.30 == == == 
 ت 20 علي حقوق انسان 1.30-12.30 ت 24 عالء ميكانيك ن 12.30-1.30
1.30-2.30 == == == 1.30-2.30 == == == 
2.30-3.30    2.30-3.30    
3.30-4.30    3.30-4.30    
4.30-5.30    4.30-5.30    

 مختبر قاسم رسم هندسي 9.30 – 8.30 مختبر عباس حاسبة ن 9.30 – 8.30 االثنين
 الحكيم == == 10.30- 9.30 الشهيد == حاسبة ع 10.30- 9.30

 == == == 11.30-10.30 موسى == == 10.30-11.30
 مختبر عالء كانيك عمي 12.30-11.30 مختبر قاسم رسم هندسي 11.30-12.30
 المعادن == == 1.30-12.30 الحكيم == == 12.30-1.30
1.30-2.30 == == == 1.30-2.30 == == == 
2.30-3.30    2.30-3.30    
3.30-4.30    3.30-4.30    
4.30-5.30    4.30-5.30    

 الميكانيكية الورش ورش 9.30 – 8.30 الميكانيكية الورش ورش 9.30 – 8.30 الثالثاء
9.30 -10.30 == == == 9.30 -10.30 == == == 

 الميكانيكية الورش == 11.30-10.30 الميكانيكية الورش == 10.30-11.30
11.30-12.30 == == == 11.30-12.30 == == == 
 الميكانيكية الورش == 1.30-12.30 الميكانيكية الورش == 12.30-1.30
1.30-2.30 == == == 1.30-2.30 == == == 
 الميكانيكية الورش == 3.30-2.30 الميكانيكية الورش == 2.30-3.30
3.30-4.30 == == == 3.30-4.30 == == == 
4.30-5.30    4.30-5.30    

 مختبر عباس حاسبة ن 9.30 – 8.30 ت 19 انيس خواص مواد  9.30 – 8.30 األربعاء
 الحكيم == حاسبة ع 10.30- 9.30 == == == 10.30- 9.30

 == == == 11.30-10.30 مختبر عالء ميكانيك ع 10.30-11.30
 ت 20 انيس خواص مواد  12.30-11.30 المعادن == == 11.30-12.30
12.30-1.30 == == == 12.30-1.30 == == == 
 مختبر رؤى عمليات تصنيع ع 2.30-1.30 ت 20 علي حقوق انسان 1.30-2.30
 القياسات == == 2.30-3.30 == == == 2.30-3.30
3.30-4.30    3.30-4.30    
4.30-5.30    4.30-5.30    

 مختبر قاسم كهرباء ع 9.30 – 8.30 مختبر رؤى عمليات تصنيع ع 9.30 – 8.30 الخميس
 == == == 10.30- 9.30 القياسات == == 10.30- 9.30

 ت 19 قاسم  كهرباء ن 11.30-10.30 ت 19 قاسم  كهرباء ن 10.30-11.30
 ت 20 رؤى عمليات تصنيع 12.30-11.30 مختبر قاسم كهرباء ع 11.30-12.30
12.30-1.30 == == == 12.30-1.30 == == == 
1.30-2.30    1.30-2.30    



2.30-3.30    2.30-3.30    
3.30-4.30    3.30-4.30    

 
 
 


