
 األهليةجامعه المعقل 
 كليه الهندسة   

 2022-2021السنة الدراسية األولى /المسائي  قسم هندسة النفط  

                 
 االربعاءالثالثاء، االحد، الدوام الحضوري: 

1, 2, 3:  Groups            

 3رقم  بنايةالفيزياء: مختبر 
 1رقم  األخرى: بنايةالقاعات والمختبرات 

 رئيس القسم

 م.د. ندى صباح سلمان

 مقرر

 طالب م.م. سجى عبد الحسين

رقم  4.30 -2.30 اليوم
 القاعة

رقم  6.30-4.30 اسم التدريسي
 القاعة

 اسم التدريسي 8.30 -6.30 اسم التدريسي

   فلحي عبد الحسن ا.د.  G. Physics -(2) م.د. صائب عبدهللا  Calculus 1-(3) السبت

 G. Physics lab (1) االحد

G. Geology (2) 
Calculus 1 - (3) 

 م.فيزياء
 12ق

 20ق

 م.م. عباس احمد
 أ.د. بدر البدران

 م.د. صائب عبدهللا

G. Physics lab  (2) 

G. Geology (1) 

G. Chemistry (3) 

 م.فيزياء
 12ق

 18ق

 م.م. عباس احمد
 البدرانأ.د. بدر 

 ا.م.د. محمد االسدي

  

 G. Physics - (1) االثنين
English-1 (2) 
Human Rights (3) 

 الحسن عبد فلحي .د.ا 
 م.م. هبة مهدي

 م.م. عال عبدالواحد

Human Rights (2) 
Calculus 1-(1) 
English-1 (3) 

 م.م. عال عبدالواحد 
 م.د. صائب عبدهللا

 م.م. هبة مهدي

 G. Physics -(3) 
Calculus 1-(2) 
English-1 (1) 

 فلحي عبدالحسن ا.د.
 م.د. صائب عبدهللا

 م.م. هبة مهدي
 

 G. Chemistry (1) الثالثاء
Calculus 1 - (2) 
G. Physics lab (3) 

 18ق

 20ق
 م.فيزياء

 د. محمد االسديم.ا.
 م.د. صائب عبدهللا

 م.م. عباس احمد

G. Geology (3) 

G. Chemistry (2) 
Calculus 1 - (1) 

 22ق

 18ق

 20ق

 أ.د. بدر البدران
 ا.د. محمد االسدي
 م.د. صائب عبدهللا

  

 األربعاء
 

-------- 
األربعاء 

 القادم

G. Chemistry lab(1) 
G. Geology lab(2) 

 

G. Computer Lab(3) 

------------------------ 

G. Chemistry lab(3) 
G. Geology lab(1) 

G. Computer Lab(2) 

 م.كيمياء

+22ق

 21ق

 م.
 حاسبات

 م.م. سجى عبدالحسين 
م.م. منة هللا محمد + 

 م.م. فاطمة علي

.م. عباس احمدم  

G. Chemistry lab(2) 

G. Geology lab(3) 

 

G. Computer Lab(1) 

------------------------ 

 م.كيمياء
+22ق

 21ق
 م.

 حاسبات

 م.م. سجى عبدالحسين
م.م. منة هللا محمد + 

 م.م. فاطمة علي

 م.م. عباس احمد

  

 Human Rights - (1) الخميس

G. Computer (2) 
 (ساعة واحد(
G. Computer (3) 

 (ساعة واحد(

 عال عبدالواحدم.م.  

 م.م. عباس احمد
 

 م.م. عباس احمد

G. Computer (1) 
 (ساعة واحد(
 
 

 Arabic language م.م. عباس احمد 
- (1+2+3) 
 

 م.د. حسين فالح
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