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  م2222-2222للعام الجامعي  (ديكورجدول المحاضرات االسبوعي لمسم الهندسة )

الثانيللفصل الدراسي   

 مستوى اول اليوم

 السبت

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من
2تطبيمات الحاسوب مج  22 8   معمل الحاسوب  

(1مرسم ) ظل ومنظور 4 12   

 االحذ

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

3تطبيمات الحاسوب مج  12 8   معمل الحاسوب  

(2مرسم ) رسم حر وتشكيل 3 12   

 االثنين

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

2تاريخ فن  10 8    

(2اللغة العربية )  12 10 2كبرى     

2تصميم معماري  4 22 (1مرسم )    

 الثالثاء
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

 األربعاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من
2نظريات عمارة  10 8 (2كبرى )    

2تاريخ عمارة 12 10 ( 2كبرى)    

(2انجليزي ) 2 12 ( 2كبرى) *   

 الخميس
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

2تصميم معماري  12 8 (1مرسم )    
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م2222- 2222 للعام الجامعي (ديكورجدول المحاضرات االسبوعي لمسم الهندسة )  

الثانيللفصل الدراسي   

 مستوى ثاني اليوم

 السبت

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

(3-2ق) تصوير ضوئي 12 9   

(6-2ق) ورش عمل فني 3 12   

 االحذ
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

(6-2ق) تاريخ اثاث 12 10   

 االثنين

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

2تصميم داخلي  11 8 (2مرسم)    

(2مرسم) نظرية الوان 3 11   

 الثالثاء

 أستاذ المقرر القاعة الدراسيالمقرر  الي-الوقت من
دي ماكس( 3تطبيمات الحاسوب )  11 8   معمل حاسوب 

3تاريخ عمارة  2 12 (2كبرى )    

 األربعاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

     

 الخميس

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

أ3مرسم  خامات اثاث 10 8   

2نظريات تصميم داخلي  12 10 (5-2ق)    

2تصميم داخلي  3 12 (2مرسم )    
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م2222-2222للعام الجامعي  (ديكورجدول المحاضرات االسبوعي لمسم الهندسة )  

الثانيللفصل الدراسي   

 مستوى ثالث اليوم

 السبت

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

أ(3مرسم ) تنسيك موالع 12 8   

     

 االحذ

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

   الثمافة الوطنية 10 8

   *ثمافة اسالمية 12 10

2تنفيذية  4 12 (2مرسم )    

 االثنين

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

4تصميم داخلي  12 8 أ(3مرسم)    

ب(3مرسم ) الية تشريح جسم االنسان 3 11   

 الثالثاء
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

 األربعاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من
4تصميم داخلي  4 12 أ(3مرسم )    

(2-2ق) التصاد بناء 11 11   

 الخميس

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

(2كبرى ) تحكم بيئي 10 8   

2تصميم اثاث  2 10 أ(3مرسم )    
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م2222-2222 للعام الجامعي  (ديكورجدول المحاضرات االسبوعي لمسم الهندسة )  

الثانيللفصل الدراسي   

 مستوى رابع اليوم

 السبت
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

 االحذ

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

(4-2ق) ادراة مشاريع 2 12   

 االثنين

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

(3-2ق) * نظم االدارة والتسويك 11 8   

6تصميم داخلي  3 12 أ(3مرسم )    

     

 الثالثاء
 أستاذ المقرر القاعة الدراسي المقرر الي-الوقت من

     

 األربعاء
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

6تصميم داخلي  11 8 أ(3مرسم)    

 الخميس
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

2تصميم اثاث  2 10 أ(3مرسم)    
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م2222-2222للعام الجامعي  (عمارةجدول المحاضرات االسبوعي لمسم الهندسة )  

الثانيللفصل الدراسي   

 مستوى اول اليىم

 السبث
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

(1)مرسم  ظل ومنظور 12 8   

 االحذ

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

 رسم حر وتشكيل 12 9
(2مرسم )  

 

2تطبيمات الحاسوب مج  4 12   معمل الحاسوب 

 االثنين

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من
2تصميم معماري 12 8 (1مرسم )    

(2اللغة العربية )  2 12 (1)كبرى    

 الثالثاء
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

 األربعاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من
2نظريات عمارة  10 8 (1)كبرى    

2تاريخ عمارة 12 10 (1)كبرى    

(2انجليزي ) 2 12 (1)كبرى *   

 الخويس
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

2تصميم معماري  4 12 (1مرسم )    
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م2222-2222للعام الجامعي  (عمارةجدول المحاضرات االسبوعي لمسم الهندسة )  

الثانيللفصل الدراسي   

 مستوى ثاني اليىم

 السبث

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

3-2ق  تصوير ضوئي 12 9   

3انشاء مباني  4 12 5-2ق     

 االحذ

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

2تصميم معماري  12 8 (1مرسم)    

     

 االثنين

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

3نظريات عمارة  10 8 2ق)    

(2مرسم) نظرية الوان 3 11   

 الثالثاء

 أستاذ المقرر القاعة الدراسيالمقرر  الي-الوقت من

   مساحه 12 8

3تاريخ عمارة  2 12 (2كبرى)    

 األربعاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

1خرسانة  12 8 (7-2ق)    

2تصميم معماري  4 12 (1مرسم)    

 الخويس
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من
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م2222- 2222 للعام الجامعي (عمارةجدول المحاضرات االسبوعي لمسم الهندسة )  

الثانيللفصل الدراسي   

 مستوى ثالث اليىم

 السبث

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من
     

(4-2ق) معدنية 12 8   

ب(3مرسم )  تنسيك موالع 4 12   

 االحذ

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

   الثمافة الوطنية 10 8

   *ثمافة اسالمية 12 10

ب(3مرسم )  تخطيط مدن 1 4 22   

 االثنين

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

5تصميم معماري  12 8 ب(3مرسم )     

     

 الثالثاء
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

 األربعاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من
5تصميم معماري  12 8 ( 2مرسم )    

   التصاد بناء 12 11

 الخويس

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من
(2كبرى ) تحكم بيئي 10 8   

كهربائيةصحية و  12 10 (2كبرى )    
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م2222-2222 للعام الجامعي (عمارةجدول المحاضرات االسبوعي لمسم الهندسة )  

الثانيللفصل الدراسي   

 مستوى رابع اليىم

 السبث
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

7جصوين هعواري  12 8 ب(3مرسم )    
 

 االحذ

 المقررأستاذ  القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

أ (3مرسم )  تنفيذية 12 8   

(4-2) ق ادراة مشاريع 2 22   

 االثنين

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     
(4-2ق ) الليمي 2 22   

     

 الثالثاء
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

 
  

   

 األربعاء

 أستاذ المقرر القاعة الدراسيالمقرر  الي-الوقت من

7تصميم معماري  12 8 ب(3مرسم )     

3-2ق ) كويات وهىاصفات 2 12   

   حفاظ 4 22

 الخويس
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من
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م 2221/2222للعام الجامعي  جدول المحاضرات االسبوعي لقسم الهندسة )مدني(  

للفصل الدراسي الثاني   

 مستوى اول اليوم

 السبت

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

2-2ق  مواد بناء  12 8   

6-2ق  ورش هندسية 3 12   

 االحذ

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

(2رياضيات ) 11 8 2-2ق     

(1كبري) ثقافة اسالمية 2  12   

(1كبري) اللغة العربية 2 12 االثنين   

 الثالثبء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

8 12 * (1)مسبحة  3-2 ق    

(2اللغة العربية )  2 12 (1كبري)    

 األربعبء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

1-2ق  ميكانيكا هندسية 10 8   

(2انجليزي ) 12 10 5-2ق  *   

 الخميس

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من
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م2221/2222االسبوعي لقسم الهندسة )مدني( للعام الجامعيجدول المحاضرات   

للفصل الدراسي الثاني   

 مستوى ثاني اليوم

 السبث

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

     

 
 االحذ

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

1-2ق  ميكانيكا موائع 11 8   

(4رياضيات ) 2 11 2-2ق  *   

 االثنين

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

4-2ق  خواص واختبارات الخرسانة ن 10 8   

4-2ق   خواص واختبارات الخرسانة م  12  10   

 الثالثبء
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

(1تحليل انشاءات ) 11 8 2-2ق     

 األربعبء
 

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

(4انجليزي ) 10 8 3-2ق  *   

5-2ق  مقاومة مواد  4 12   

 الخميس
 الي-الوقت من أستاذ المقرر القاعة الي-الوقت من
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م2221/2222جدول المحاضرات االسبوعي لقسم الهندسة )مدني( للعام الجامعي  

للفصل الدراسي الثاني   

 مستوى ثالث اليوم

 السبث

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

مبئية تمنشئب 11 8 1-2ق    

(2) مسلحة خرسانة 4 12 1-2ق     

 االحذ
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

ومرور طرق هندسة 12 8 4-2ق     

 االثنين

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

( 2)هنذسة االسبسبت  11 8 2-2ق     

(1كبري) الثقبفة الوطنية 4 2   

 الثالثبء
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

 
  

   

 األربعبء
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

   طرق عددية 11 8

 الخميس
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

4-2ق  احصاء هندسية 11 8   
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  م2221/2222جدول المحاضرات االسبوعي لقسم الهندسة )مدني( للعام الجامعي

للفصل الدراسي الثاني   

 مستوى رابع اليوم

 السبث
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

3-2ق هندسة المياه العادمة 2 11  
 

 االحذ
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

 االثنين

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

   مشروع التخرج  

 الثالثبء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

جسور هنذسه 12 8 4-2ق     

(3خرسانة ) 4 12 4-2ق     

 األربعبء
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

4-2ق  اقتصاد هندسي  10 8  
 

 الخميس
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

 



   

7-2-2022 

 عمٌد الكلٌة
   د/ ابراهٌم سٌالن

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 كلية الهنذسة
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  م2021/2022للعام الجامعً  (معداتجدول المحاضرات االسبوعً لمسم الهندسة )

  للفصل الدراسً الثانً

 مستوى اول اليوم

 السبت

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

الطبٌة تصنٌف المعدات 11 8 7-2ق     

عملً (1دوائر كهربائٌة ) 1 11 المعداتمعمل     

 االحذ

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

(2رٌاضٌات ) 11 8 2-2ق  *   

  كبرى  *ثمافة اسالمٌة 2 12

 االثنين

 أستاذ المقرر القاعة الدراسيالمقرر  الي-الوقت من

(1دوائر كهربائٌة ) نظري 11  8 3-2ق     

(2اللغة العربٌة )  2 12   كبرى  

 الثالثاء
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

 األربعاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

1-2ق  مٌكانٌكا هندسٌة 10 8   

(2انجلٌزي ) 12 10 5-2ق  *   

 الخميس
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

  مبنى الطبٌة  بٌولوجً نظري 21 8
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م2021/2022للعام الجامعً  (معداتجدول المحاضرات االسبوعً لمسم الهندسة )  
 للفصل الدراسً الثانً

 مستوى ثانً اليوم

 السبت

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

     

 االحذ

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

1-2ق  مٌكانٌكا موائع 11 8   

(4رٌاضٌات ) 2 11 2-2ق  *   

 االثنين
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

( 2برمجة ) 12 8   معمل الحاسوب 

 

 الثالثاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

(1االلكترونٌات ) 11 8 1-2ق     

2+1مج  ( عمل1ًااللكترونٌات ) 1 11   معمل االلكترونٌات  

 األربعاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

(4انجلٌزي ) 10 8 3-2ق  *   

4-2ق  ثٌرمودٌنامٌكا 2 10   

 
 الخميس

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

3-2ق  مٌكانٌكا حٌوٌة 11 8  
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  م2021/2022للعام الجامعً (معداتجدول المحاضرات االسبوعً لمسم الهندسة )
 للفصل الدراسً الثانً

 مستوى ثالث اليوم

 السبت

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

   5-2ق  هندسة سرٌرٌة 11 8

( 1) نظريمعالجات و متحكمات  1 11    7-2ق  

(1) عملًمعالجات و متحكمات  3 1   معمل المعدات 

 االحذ

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

1مج ( عمل2ً) طبٌةجهزة ا 10 8   معمل الطبٌة  

2مج ( عمل2ً) طبٌةجهزة ا 12 10   معمل الطبٌة  

 االثنين

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

(1االجهزة الطبٌة ) 11 8    1-2ق  صٌانة 

(2اجهزة طبٌة ) 2 11   معمل االلكترونٌات 

2كبرى  الثمافة الوطنٌة 4 2   

 الثالثاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

  معمل المعدات نظم التصوٌر الطبً 11 8

نظري معالجة االشارات الحٌوٌة  2 22   معمل المعدات 

  معمل المعدات معالجة االشارات الحٌوٌة عملً 3 2

 األربعاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

( نظري1هندسة االنظمة الرلمٌة ) 10 8  
  معمل الحاسوب

( عمل1ًهندسة االنظمة الرلمٌة ) 12 10  

 

 الخميس

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من
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  م2020/2021للعام الجامعً  (معداتجدول المحاضرات االسبوعً لمسم الهندسة )

 للفصل الدراسً الثانً

 مستوى رابع اليوم

 السبت

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

6-2ق  تصمٌم و تطوٌر االجهزة الطبٌة 11 8   

1-2ق  الهندسة البٌئٌة 2 11   

 االحذ
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

 االثنين
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

3-2ق  * نظم االدارة والتسوٌك 11 8   

 الثالثاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

   المعدات معمل تصمٌم و تطوٌر االجهزة عملً 10 8

1-2ق  اعضاء و اطراف صناعٌة 2 11   

 األربعاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

2-2ق  اجهزه مختبرات طبٌه 22 8   

2-2ق  السالمة المهنٌة 1 11   

 الخميس
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

 


