
 

 

 

 

 المعهد التقني كربالء 

 

 السنة الدراسية : الثانية 

 9191-9102العام الدراسي :             القسم : التقنيات المدنية 
 

 

ي 
 جدول الفصل الدراسي الثان 

 التدريسي  المادة   الىقث  اليىم 

 االحد

ي  2:00-11:00
 الرسم المدن 

ي 
 م.م.مروة هان 

 )زينب +احمد علي +هبه(

  2المساحة  2:00 - 5:00
 م.م. دمحم حسي     
 ) نعيمة+سجى +كمال(

 االثني   

 2تطبيقات الحاسبة 2:00-11:00
 أ.م.د.سحر 

+سجى (  )نعيمة +احمد علي

بة )ع( 2:00 - 4:00  ميكانيك التر
 م.م.مروة عادل 

+اسعد (  )زينب + +احمد زكي

 الثالثاء

بة )ن( 11:00 - 1:00  عادل م.م. مروة  ميكانيك التر

ي  4:00  - 1:00
 الرسم المدن 

ي 
 م.م.مروة هان 

+اسعد+ هبة (  )زينب +احمد زكي

ية    5:00 - 4:00  م.م.شهد صالح   اللغة اإلنكلت  

 األربعاء

 تقنية الخرسانة )ع(  1:00 -11:00
 أ.م.د.عصام دمحم 

+هبة(  )سجى +احمد علي

 م.م.علي مكي  المكائن االنشائية  3:00- 1:00   

 أ.م.د.عصام دمحم علي  تقنية الخرسانة)ن(  5:00 - 3:00

 الخميس
 م.عبد الخض  عزيز  المسح الكمي  2:00 - 11:00

ي والبناء المصنع 00: 4:00-2 
 أ.م.د.علي هادي المبان 

  

                      

 أ.م.د.علي هادي عظيم                                                    م.م.كاظم رحيم عباس                  

 مقرر القسم                                                                  رئيس القسم                        



 السنة الدراسية : االولى    المعهد التقني كربالء         

 القسم : التقنيات المدنية 
 

 9191-9102العام الدراسي :           

 

 

 

ي 
 جدول الفصل الدراسي الثان 

 التدريسي  اسم المقرر الدراسي  الوقت اليوم

 االحد

11:00-1:00 
حقوق االنسان 
 والديمقراطية

 م م سعاد عبد الكاظم

 )ن+ع( مواد االنشاء 5:00 – 1:00
 أ.م.د.عصام دمحم علي 

) + احمد علي  )زينب + احمد زكي

 االثني   

 م.م.علي مكي دمحم حسن  الرياضيات 2:00 - 11:00

  1تطبيقات الحاسبة  5:00 - 2:00
 م.م.كاظم رحيم عباس
 )احمد علي +نعيمة+هبه(

 الثالثاء

11:00 – 2:00 
 الميكانيك الهندسي 

 
 م.م.دمحم حسي   عبد الخالق

ية 3:00 – 2:00  م م شهد صالح اللغة االنكلت  

 األربعاء

11:00 – 3:00 
 1المساحة 
 )ن+ع(

ي 
 م م مروه هان 

 )كمال +اسعد+نعيمة(

 مواد الخرسانة )ن+ع( 6:00 – 3:00
 م.م مروه عادل

)  )اسعد+احمد زكي +احمد علي

الخمي
 س

 الرسم الهندسي  5:00 – 11:00
 م م كاظم رحيم
+نعيمة+  احمد )كمال +سجى

)  علي

 

                                                                                                                    

 م.م.كاظم رحيم عباس                                                   أ.م.د.علي هادي عظيم                    

 مقرر القسم                                                                  رئيس القسم                       


