
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 المعهد التقني النجف \جامعة الفرات االوسط التقنية 

   قسم تقنيات الطيران

 االولىالسنه  2019 -2018سبوعي للعام الدراسي جدول الدروس اال

 مدرس المادة  المادة  مدرس المادة  المادة  مدرس المادة  المادة  اليوم 

 10.30 – 8.30 داالح

 نظرية الطيران

 م.م محمد خشان

 

10.30 – 1.30  

  معامل

 

 1.30 – 2.30  

   نظريةم . 

 م.م محمد خشان

 

 11.30 – 8.30 االثنين

  رسم هندسي

 م.م علي صالح

 مختبر الخوارزمي

11.30 –2.30  

  ت. حاسبات

 غيث جاسمم.م 

 مختبر الخوارزمي

  

  10.30 – 8.30 الثالثاء 

 تركيب الطائرات

 محمد خشان م.م

 

10.30 – 11.30 

 لغة انكليزية

  زهراء عبد الكريمم.م 

 3قاعة 

11.30- 1.30  

 ميكانيكم. 

 

 م.م امجد رعد

 10.30 – 8.30 االربعاء

 ميكانيك هندسي

 م.م امجد رعد

 3قاعة 

10.30 – 12.30 

 رياضيات

  علي صالحم.م 

 3قاعة 

12.30 – 2.30 

   م. تركيب

 محمد خشانم.م 

 

 10.30 – 8.30 الخميس 

 مبادي الهندسة

 احمد فاهمم.م 

 3قاعة 

10.30 – 12.30 

  م. مبادي

 مختبر الطيران

 

12.30 – 2.30 

 حقوق االنسان

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 المعهد التقني النجف \جامعة الفرات االوسط التقنية 

 الثانيةالسنه  2019 -2018سبوعي للعام الدراسي جدول الدروس اال  قسم تقنيات الطيران

 مدرس المادة  المادة  مدرس المادة  المادة  مدرس المادة  المادة  اليوم 

 11.30 – 8.30 داالح

 رسم ميكانيكي

 م.م غيث جاسم

 مختبر الخوارزمي

 

11.30 – 2.30  

 حاسبة 

 

 م.م غيث جاسم

 مختبر الخوارزمي

2.30 – 4.30  

   محركات طائراتم . 

 م.م علي صالح
 

 3قاعة 

 10.30 – 8.30 االثنين

  صيانه

 م رياض جاسم

 3قاعة 

10.30 – 12.30  

 مقاومة المواد 

 م.م امجد رعد

 3قاعة 

12.30 – 2.30 

 تصميم طائرات م . 

  2.30 – 4.30 

  صيانه .م

  10.30 – 8.30 الثالثاء 

 م. مقاومة المواد

 م.م امجد رعد 

 

10.30 – 12.30 

 ديناميك حراري

  م.م رؤى عباس

 3قاعة 

12.30- 2.30  

 م. ديناميك

 

  م.م رؤى عباس

 3قاعة 

 10.30 – 8.30 االربعاء

 منظومات

 م.م احمد فاهم

 3قاعة 

10.30 – 12.30 

   تصميم طائرات

 م.م كاظم منسي 

 3قاعة 

12.30 – 2.30 

   م. منظومات  طائرات

 م.م احمد فاهم

 

 9.30 – 8.30 الخميس 

 اللغة االنكليزية 

 م.م زهراء كريم

 3قاعة 

10.30 – 12.30 

 طائرات محركات 

  م.م علي صالح

 3 قاعة  

 

12.30 – 2.30 

 وعالمشر

 

 

 



 


