
2022-2021الصباحي /   السنة الدراسية الثانية        

10.30- 8.30اليوم
رقم 

القاعة
12.30-10.30اسم التدريسي

رقم 

القاعة
2.30- 12.30اسم التدريسي

رقم 

القاعة
اسم التدريسي

السبت

Thermodynamics.(1)

Statics & Dynamics (2)

Calculus III.(3)

عبد الستار حامد. م.م

فلحي عبدالحسن. د.ا

صائب عبدهللا. د.م

Thermodynamics.(2)

Statics & Dynamics (1)

عبد الستار حامد. م.م

فلحي عبد الحسن.د.ا
Thermodynamics.(3)عبد الستار حامد. م.م

االحد 

--------

االحد القادم

Petroleum Geology  LAB 

(A,B)

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

Petroleum Geology  

LAB(C,D)

12ق

منة هللا محمد. م.م15ق

فاطمة علي. م.م

Reservoir Rock Prop. 

LAB  (A,B)

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

Reservoir Rock Prop. 

LAB (C,D)

كرار كاظم. م.م15ق

االثنين
Reservoir Rock Prop. (1)

Fluid Mechanics I (2)

12ق

15ق

حسين علي باقر. د.م

. م.م+ندى صباح.د.م

ايه علي

Reservoir Rock Prop.(2)

Fluid Mechanics I (1)

12ق

15ق

حسين علي باقر. د.م

. م.م+ندى صباح.د.م

ايه علي

Fluid Mechanics I (3)15ق
+ ندى صباح.د.م

ايه علي. م.م

الثالثاء
Petroleum Geology (1) 

Reservoir Rock Prop. (3) 

12ق

15ق

منة هللا محمد. م.م

حسين علي باقر. د.م

Petroleum Geology (3)  

 10:30 fluid mechanics (1)

11:30 fluid mechanics (2)

12ق

15ق

منة هللا محمد. م.م

. م.م+ندى صباح.د.م

ايه علي

Petroleum Geology (2) 

fluid mechanics (3) 

(ساعة واحدة)

12ق

15ق

منة هللا محمد. م.م

. م.م+ندى صباح.د.م

ايه علي

األربعاء
Statics & Dynamics (1)

Calculus III.( 2)

فلحي عبد الحسن. د.ا

صائب عبدهللا. د.م

Technical Rep.Writ. 

(1+2)

Statics & Dynamics (3)

كرار كاظم. م.م

فلحي عبد الحسن. د.ا

Technical Rep. Writ.(3)

Calculus III.(1)

كرار كاظم. م.م

صائب عبدهللا.د.م

الخميس

Calculus III.(1)

Statics & Dynamics (2)

Thermodynamics.(3)

صائب عبدهللا. د.م

فلحي عبد الحسن. د.ا

عبد الستار حامد. م.م

Thermodynamics.(1)

Calculus III.(2)

Statics & Dynamics (3)

عبد الستار حامد. م.م

صائب عبدهللا. د.م

فلحي عبدالحسن. د.ا

Thermodynamics. (2)

Calculus III. (3)

عبد الستار حامد. م.م

صائب عبدهللا. د.م

جامعة المعقل

كلية الهندسة

قسم هندسة النفط



 Practical groups: A,B,C,D

Theoretical groups:1,2 ,3

االحد،االثنين،الثالثاء: الدوام الحضوري

1القاعات الدراسية في البناية 

رئيس القسم

ندى صباح سلمان. د.م

مقرر القسم

سجى عبد الحسين طالب. م.م


