
 قسم الھندسة المدنیة
                         

 كلیة المنصور الجامعة

 المرحلة     ( الثانیة  ) 

الیام
ا

عة
شعبة Aالسا

جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي  2018-2019       الفصل االول

M2I د.مألوفمیكانیك مواد

الیام
ا

عة
شعبة Aالسا

التدریسيالمادةالقاعة

السبت

08.30-09.20
09.25-10.15
10.25-11.15
11.20-12.10
12.20-01.10
01.15-02.05
02.05-02.55

M2I د.مألوفمیكانیك مواد

M11

م.م.نوربرمجة IIالسبت

الحد
ا

M2I میكانیك مواد

M3أ.م.ملكوناالحصاء

د.مألوف 08.30-09.20
09.25-10.15
10.25-11.15
11.20-12.10
12.20-01.10M4أ.م.ملكوناالحصاء
01.15-02.05
02.05-02.55
08.30-09.20
09.25-10.15
10.25-11.15
11.20-12.10
12.20-01.10M2م.م.یاسرموائع
01.15-02.05M2II م.م.نوربرمجة
02.05-02.55
08.30-09.20
09.25-10.15
10.25-11.15
11.20-12.10
12.20-01.10
01.15-02.05
02.05-02.55
08.30-09.20
09.25-10.15
10.25-11.15
11.20-12.10
م.م.یاسرموائعمختبر12.20-01.10
01.15-02.05
02.05-02.55

الحد
ا

الثنین
ا

ثاء
الثال

عاء
الرب

ا

م.م.علي خالد

M5II م.م.دالیاریاضیات

M3م.م.ضحىخرسانة ن

M1م.م.آزادانشاء مباني

M2I میكانیك مواد

M6II م.م.دالیاریاضیات

M2م.م.یاسرلیثموائع

M3مساحة ن

د.مألوف

م.م.ضحىخرسانة عمختبر

م.م.علي خالدمساحة ع



جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي  2018-2019       الفصل االول
كلیة المنصور الجامعة
قسم الھندسة المدنیة

المرحلة     ( الثالثة  ) 

الیام
ا

اعة
الس

A شعبةD شعبة

السبت
M5I خرسانة

الیام
ا

اعة
الس

A شعبة

التدریسيالمادةالقاعة

م.م.بشار

D شعبة

M3م.م.إسراءھندسة المرور

التدریسي المادةالقاعة
08.30-09.20
09.25-10.15
10.25-11.15
11.20-12.10
12.20-01.10
01.15-02.05
02.05-02.55

م.م.یاسرالموارد المائیة

CISCO LABxxx  

م.م.بشار

م.م.إسراء

م.م.یاسر M6الموارد المائیة

السبت

الحد
ا

M3I خرسانة

M1ھندسة المرور

M5I م.م.بشارخرسانة

M4I م.م.بشارخرسانة

M3م.م.إسراءھندسة المرور

M1

08.30-09.20
09.25-10.15
10.25-11.15
11.20-12.10
12.20-01.10
01.15-02.05
02.05-02.55

M11د.عالادارة واقتصاد أ.م.ملكونریاضیات ھندسیة وعددیة

م.م.یاسرم.م.بشار M6

M7

الموارد المائیة

د.لبنىتربة عمختبر

I م.م.بشارخرسانة الحد
ا

الثنین
ا

M3I خرسانة

M2انشاءات

M7

CISCO LABxxx  

د.مألوف 08.30-09.20
09.25-10.15
10.25-11.15
11.20-12.10
12.20-01.10
01.15-02.05
02.05-02.55

د.مألوف

M7أ.م.ملكونریاضیات ھندسیة وعددیة

M2

تربة عمختبر

انشاءات

د.لبنى

الثنین
ا

تربة عمختبر

M2انشاءات

M11د.عالادارة واقتصاد

د.مألوف

ثاء
الثال

م.م.احمد سالمتطبیقات الحاسوب M11 M7ریاضیات ھندسیة وعددیة

د.لبنى

أ.م.ملكون 08.30-09.20

ثاء
الثال

م.م.احمد سالمتطبیقات الحاسوب M11 M7أ.م.ملكونریاضیات ھندسیة وعددیة 09.25-10.15

ثاء
الثال

م.م.احمد سالمتطبیقات الحاسوب M11 M7أ.م.ملكونریاضیات ھندسیة وعددیة
10.25-11.15M7د.لبنىتربة ن

ثاء
الثال

م.م.احمد سالمتطبیقات الحاسوب

M7أ.م.ملكونریاضیات ھندسیة وعددیة

M11

M11م.م.احمد سالمتطبیقات الحاسوب
11.20-12.10

ثاء
الثال

M7أ.م.ملكونریاضیات ھندسیة وعددیة M11م.م.احمد سالمتطبیقات الحاسوب 12.20-01.10 ثاء
الثال

M7أ.م.ملكونریاضیات ھندسیة وعددیة M11م.م.احمد سالمتطبیقات الحاسوب
01.15-02.05M7د.لبنىتربة ن ثاء

الثال
M11م.م.احمد سالمتطبیقات الحاسوب

02.05-02.55

ثاء
الثال

M2د.مألوفانشاءات

عاء
الرب

ا
M1د.لبنىتربة ن 08.30-09.20M2د.مألوفانشاءات

عاء
الرب

ا
M1د.لبنىتربة ن 09.25-10.15M2د.مألوفانشاءات

عاء
الرب

د.لبنىتربة نا M4 M2د.مألوفانشاءات

M1د.لبنىتربة ن
10.25-11.15

عاء
الرب

د.لبنىتربة نا M4 M2د.مألوفانشاءات 11.20-12.10

عاء
الرب

د.لبنىتربة نا M4 M2د.مألوفانشاءات
12.20-01.10M11د.عالادارة واقتصاد عاء

الرب
ا

01.15-02.05M11د.عالادارة واقتصاد عاء
الرب

ا

02.05-02.55
عاء

الرب
ا



كلیة المنصور الجامعة
قسم الھندسة المدنیة

المرحلة     ( الرابعة   ) 

الیام
ا

اعة
شعبة Bشعبة Aالس

جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي  2018-2019       الفصل االول

C شعبةD شعبة

م.م.علي خالدمسح كمي وطرق تشیدM7ھیدرولوجي

الیام
ا

اعة
شعبة Bشعبة Aالس

M4II د.عبدهللالخرسانة مسلحة

السبت

المادة التدریسيالقاعة

د.عال

C شعبةD شعبة
التدریسيالقاعة المادة القاعةالتدریسيالمادةالقاعةالتدریسيالمادة

M6د.احمد منسيھندسة المواصالتM1 08.30-09.20
09.25-10.15
د.احمد منسيھندسة المواصالتمختبر10.25-11.15
د.احمد منسيھندسة المواصالتمختبر11.20-12.10
12.20-01.10
01.15-02.05
02.05-02.55

M3م.م.علي خالدمسح كمي وطرق تشید

ھیدرولوجي

M5د.أمیرالھندسة الصحیة والبیئیة

M2ھیدرولوجي

M7م.م.علي خالدمسح كمي وطرق تشید

د.عال

M4II د.عبدهللالخرسانة مسلحة

السبت
M5م.م.حیدرتصمیم الحدیدM6ھیدرولوجي

M7م.م.آزادھندسة االسسM1

الحد
ا

د.احمد منسي

M5

M4II د.عبدهللالخرسانة مسلحةM7د.احمد منسيھندسة المواصالت

د.عال

د.عال

ھندسة المواصالت

م.م.حیدرتصمیم الحدید

M6د.احمد منسيھندسة المواصالتM1

M4II د.عبدهللالخرسانة مسلحة 08.30-09.20
09.25-10.15
د.احمد منسيھندسة المواصالتمختبر10.25-11.15
د.احمد منسيھندسة المواصالتمختبر11.20-12.10
12.20-01.10M3م.م.علي خالدمسح كمي وطرق تشید
د.احمد منسيھندسة المواصالتمختبر01.15-02.05
02.05-02.55

م.م.حیدرم.م.إسراءمسح كمي وطرق تشید M5تصمیم الحدید

M5د.أمیرالھندسة الصحیة والبیئیةM7م.م.آزادھندسة االسسM1

M4II د.عبدهللالخرسانة مسلحةM13

M2د.عالھیدرولوجي الحد
ا

الثنین
ا

م.م.حیدر

د.احمد منسي

M5

تصمیم الحدیدم.م.آزاد

م.م.حیدرتصمیم الحدید

ھندسة االسس

M6د.أمیرالھندسة الصحیة والبیئیة

د.عبدهللالخرسانة مسلحة M4IIھندسة المواصالت

M5

M4 08.30-09.20M6/د.أمیرالھندسة الصحیة والبیئیةM1د.عالھیدرولوجي
09.25-10.15M6/د.أمیرالھندسة الصحیة والبیئیة
10.25-11.15
11.20-12.10
12.20-01.10M3د.أمیرالھندسة الصحیة والبیئیة/مختبرد.احمد منسيھندسة المواصالت
د.احمد منسيھندسة المواصالتمختبر01.15-02.05
د.احمد منسيھندسة المواصالتمختبر02.05-02.55

م.م.إسراءمسح كمي وطرق تشید

M4II د.عبدهللالخرسانة مسلحة

M6م.م.آزادھندسة االسس

م.م.حیدر M5تصمیم الحدید

M1م.م.آزادھندسة االسسM5م.م.حیدرتصمیم الحدید

د.عبدهللام.م.آزادھندسة االسس

M3مسح كمي وطرق تشید

II الخرسانة مسلحة

م.م.إسراء

M4

M4II د.عبدهللالخرسانة مسلحة

M13 الثنین
ا

ثاء
الثال

M4

08.30-09.20M1م.م.إسراءمسح كمي وطرق تشید
د.أمیرالھندسة الصحیة والبیئیة/مختبر09.25-10.15
10.25-11.15
11.20-12.10M3م.م.علي خالدمسح كمي وطرق تشید
12.20-01.10M6م.م.إسراءمسح كمي وطرق تشید
01.15-02.05
02.05-02.55

M6م.م.آزادھندسة االسس
M5م.م.حیدرتصمیم الحدید

M5د.أمیرالھندسة الصحیة والبیئیة

M2

M4II د.عبدهللالخرسانة مسلحة

M5م.م.حیدرتصمیم الحدید

عاء
الرب

ا

M4

ثاء
د.عبدهللالخرسانة مسلحة IIالثال

م.م.آزادھندسة االسس

08.30-09.20M3د.عالھیدرولوجيM6/د.أمیرالھندسة الصحیة والبیئیةM4د.احمد منسيھندسة المواصالت
09.25-10.15M4د.أمیرالھندسة الصحیة والبیئیة/مختبرد.احمد منسيھندسة المواصالتM3د.عالھیدرولوجي
10.25-11.15M5د.عالھیدرولوجيM7د.احمد منسيھندسة المواصالت
د.احمد منسيھندسة المواصالتمختبرد.أمیرالھندسة الصحیة والبیئیة/مختبر11.20-12.10
12.20-01.10
01.15-02.05
02.05-02.55

M3

M6م.م.آزادھندسة االسس

M6د.احمد منسيھندسة المواصالت عاء
الرب

ا
د.أمیرالھندسة الصحیة والبیئیة/

M1م.م.آزادھندسة االسس


	ثاني 
	ثالث
	رابع 

