
 قسم التقنيات المدنية –المعهد التقني في النجف 

 2023-2022السنة الدراسية   الثانيــــة   )المرحلة   -   جدول الدروس االسبوعي
 فرع انشاء الطرق           الوقت فرع البناء واالنشاءات             الوقت اليوم

 مدرسلا القاعة المـــــادة مدرسال      القاعة  المـــــادة
 

 

 

 االحـــد 

  نادية د.                    17 خرسانة/ن        8:30 أ .حسين زيني          13           تربة /ن      8:30

9:30          =   9:30             =   
 زينيحسين  .أ مختبر       تربة / ع      10:30

 &أ. بثينة

 & د. محمد& أ. اسيلنادية د.        مختبر   خرسانة / ع       10:00

 
 غفران   13   /ن  انشاء طرق      11:30   =             11:30

 غفران &أ. بثينة .أ مختبر    ع /طرق انشاء        12:30 د. علي                كناف        تقنيات االنشاء 12:00
1:30         =   1:30                 =   
2:30         =   2:30                  =   
3:30        =       

 

 

 

 

 

 

 االثنين

 أ. حسين زيني                  13        تربة /ن           8:30 د. عماد الدين &أ. هناء الحكيم    رسم مدني 8:30

9:30           =   9:30              =    

 
 & أ. بثينةزينيحسين أ.    مختبر      تربة /ع           10:30   =           10:30
  =         =              11:30 د. عماد الدين        13         مساحة/ن     11:30

 أ. مروة حميد      البهائي       رسم طرق       12:00  مختبر     مساحة/ع      12:30
1:30          =   1:00            =             
2:30           =   2:00            =   

    3:00              =   
        

 

 

 

 

 

 الثالثاء    

 عماد الدين  د.                17        مساحة/ن         8:30 د. نادية            13       ن / خرسانة    8:30
 عماد الدين  د.               مختبر      مساحة/ ع         9:30     =          9:30

 & د. محمد& أ. اسيل نادية د. مختبر     خرسانة/ع     10:00

 

10:30              =   

 د. محمد& ا. هناء                 13            مسح كمي        11:30 د. عماد الدين &أ. هناء الحكيم    رسم مدني   11:30
12:30           =   12:30               =         

1:30           =   1:30               =   

2:30    2:30           =                 
           =       

 

 

   

 

 األربعاء 

 مروة حميدأ.                    الحكيم     حاسبة            8:30 د. محمد & أ. هناء            13        مسح كمي    8:30-   
9:30          =   9:30               =   

10:30                    =   10:30               =   
 زهراء خالد أ .                  13        هندسة مرور     11:30 أ.مروة حميد .أ الحكيم   حاسبة     11:30

12:30           =   12:30                 =   
   مشروع          1:30   =           1:00
   =              2:30   مشروع          2:00

     3:00           =   3:30              =   
4:00           =       

 

 

 

 

 الخميس

9:30-8:30        E    8:30-9:30 أ. دعاء                الواسطي             E أ. دعاء     الواسطي 
 أ.  زينب   17 هندسة سكك        9:30-11:30 حسين عبد   .أ   13 مكائن انشائية  11:30-9:30

 فؤادمروة  .أ 17 معدات انشاء        11:30-2:30 حميدمروة أ.              13  بناء مصنع    11:30-1:30

 


