
الحاسوب وعلوم الهندسة كلية

 المادة مدرسالقاعةالمادة المادة مدرسالقاعةالمادة المادة مدرسالقاعةالمادةالزمن

9  الى 8 من

10 الى 9 من

11 الى 10من

12 الى 11 من

1 الى 12 من

2 الى 1 من

9 الى 8 من

10 الى 9 من

11 الى10 من

12 الى 11 من

1 الى  12 من

2 الى  1 من

 3 الى 2 من

9 الى 8 من

10 الى 9 من

11 الى 10 من

12 الى  11 من

1 الى 12 من

2 الى 1 من

3 الى 2 من

9 الى 8 من

10 الى 9 من

11 الى 10 من

12 الى 11 من

1 الى 12 من

9 الى 8 من

10 الى 9 من

11 الى 10 من

12 الى 11 من

1 الى 12من

2 الى 1 من 

11 الى 10 من

12 الى 11 من

1 الى 12 من

2 الى 1 من

الكلية عميد

 2016 - 2015 المعماري للقسم الثاني الدراسي الفصل محاضرات جدول

األكاديمي المسؤول

الفقية حمود/ د9 قاسالمية ثقافه

المشرعي عمر/ م3 معمل2D اآللي بالحاسب رسم

الكوكباني نادية/د4 م1 معماري تصميم

عريج ابو عبدالغني/م15 ممباني انشاء

الرضي أحمد/ أ9قانجليزي

ناشر خليل/ د15معمراني تخطيط

15 م

15 م (5) معماري تصميم

ناشر خليل/ د 15م(5) معماري تصميم

 الثالثاء

فضائل تقية/د1ق

التركي عبدالوهاب/ د15 ممواقع تنسيق

الحضري التصميم نظرية

 االثنين

ناشر خليل/ د اجــــــــــــــــــــــــــــــــازة اجــــــــــــــــــــــــــــــــازة الخميس

 ثالث مستـــــــــوى

الشوافي وليد/ م15 م3 معماري تصميم

الشوافي وليد/م

األحد

 نادية/د 4 م1 معماري تصميم

 السبت

عريج ابو عبدالغني/ ممحلية عمارة

عريج ابو عبدالغني/م6 م( 2) تنفيذية رسومات

الكوكباني نادية/ د 4 م

 
وم
ـــ
لـي
 ثاني مستــــــــــوى أول مستـــــــــــوىا

الشميري اسماعيل/د15 م

التركي عبدالوهاب/ د15 م

 االربعاء

4 م1 عمارة نظرية

الشقيري عادل6 م + 4 موصفية هندسية
الشراعي نجيب/د15 م(2) خرسانة

عمارة تاريخ

اجــــــــــــــــــــــــــــــــازة

الشرعبي فاطمة/م4 م 2 حر رسم

(2) عربي

الشوافي وليد/م

6 مصحية تركيبات

الكوكباني نادية/د

6 م3 معماري تصميم

المشرعي عمر/ ممكتبةوضوء صوت

1/3/2016

المعماري القسم رئيس     

الشراعي نجيب/دمكتبهانشاءات نظرية

الشراعي نجيب/د15 متمارين (2) خرسانة

اجــــــــــــــــــــــــــــــــازة

التركي عبدالوهاب/د4 مومنظور  ظل

الهاللي هشام/م9ق( عملي)انشاءات نظرية

بناء مواد
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