
 

 

 

 

 

 

 االلولية -قسم الهندسة المدنية  -(  Google Classroomالمنصة االلكترونية ) 

 نوع الدراسة المرحلة القسم المادة اسم التدريسي ت
 Googleرمز منصة 

Classroom 

 7ql6rsd صباحي/مسائي االولى المدني ميكانيك هندسي  م.د أنور صباح محمد محمود الدوري + م.م زينة جمال ياسين 1

 م.د لمياء نجاح سنودي بكر الطائي 2
الجيلوجيا 

 الهندسية
 xk25h43 صباحي/مسائي االولى المدني

 v7zq7s2 صباحي/مسائي االولى المدني مواد انشاء م.م سوسن عبدهللا حسن عبد الجبوري + م.م. منى زياد + م.م. حيدر تركي 3

4 
. منى زياد + م.م. دعاء محمود عبدهللا م.م سوسن عبدهللا حسن عبد الجبوري + م.م

 + م.م صبا مؤيد
 zfzzcmv صباحي/مسائي االولى المدني مختبر مواد انشاء

5 
م.د عبدالرحمن عياده ابراهيم شالل + م.م زياد اسماعيل هالل الشنداح + م.م بسمة 

 عبدالموجود 
 wzjh4gk صباحي/مسائي االولى المدني رسم هندسي

6 
فراس حازم جاسم محمد عرب التكريتي + م.د محمد خيرهللا + م.م انفال  م.م

 منصور
 h37qfk5 صباحي/مسائي االولى المدني رياضيات

 fv2xsz4 صباحي االولى المدني حاسبات م.م وسام ذياب خلف حسين الجبوري  + م.م صبى مؤيد 7

 ceqbmuj مسائي االولى المدني حاسبات م.م. فارس جهاد محل 8

9 
م.د اكرم حسن عبد علي الطائي + م.م نعيم محمد علي الحنتوش + م.م. دعاء 

 محمود عبدهللا  
 fd4pdhb صباحي الثانية المدني حاسبات

 م. رقية عبد حسين جمعة التكريتي + م.م حذيفة فرمان اسماعيل  10
الموائع + مختبر 

 الموائع
 pey2lae صباحي/مسائي الثانية المدني

11 
سعد محمود رؤوف احمد الجبوري + م.د حسام عبدهللا دحام + م.م حذيفة فرمان  م.د

 اسماعيل
 l6vj6vq صباحي/مسائي الثانية المدني مقاومة مواد

12 
ا.م.د خالد حمود مضحي + م.د عبدالرحمن عياده ابراهيم شالل + م.م زياد اسماعيل 

 هالل الشنداح + م.م زينة جمال ياسين
 4cqu2hj صباحي/مسائي الثانية المدني انشاء مباني

13 
م.د عبدالرحمن عياده ابراهيم شالل + م.م زياد اسماعيل هالل الشنداح + م.م زينة 

 جمال ياسين
 3ahqxx7 صباحي/مسائي الثانية المدني رسم انشائي

 p2uylv صباحي/مسائي الثانية المدني المساحة م.د محمد عبدهللا عبد + م.م بسمة عبدالموجود 14



 qb62ydy صباحي/مسائي الثانية المدني رياضيات م.د محمود غازي جسام حسان االحبابي + م.م زينة جمال ياسين 15

 م. سمية عاصم حميد + م.م دعاء محمود عبدهللا   16
تكنلوجيا 

 الخرسانة
 trrhmo3 صباحي/مسائي الثانية المدني

 م.م. صبا مؤيد محمود + م.م منى زياد  17
مختبرتكنلوجيا  

 الخرسانة
 trrhmo3 صباحي/مسائي الثانية المدني

 hyvanjv صباحي الثالثة المدني ميكانيك التربة ا.م.د احمد عبد الحميد احمد يونس العبيدي + م.م وسام ذياب خلف حسين الجبوري  18

 fgflyap صباحي/مسائي الثالثة المدني مختبرالتربة  م.د لمياء نجاح سنودي بكر الطائي + م.م سرى سعد حسون 19

 xgh2xwe صباحي الثالثة المدني هندسة مرور م. اسراء صالح حسين خضير التكريتي 20

 fesvknj مسائي الثالثة المدني هندسة مرور م.م. فارس جهاد محل 21

 7ph6kih صباحي الثالثة المدني خرسانة مسلحة ا.م.د. حسن جاسم محمد حميد البدري + م.د عمر فاروق ابراهيم 22

 twv547k صباحي/مسائي الثالثة المدني تحليالت هندسية ا.م.د عدنان جايد زيدان مخلف التكريتي + م.د محمد خيرهللا  23

 j5wr5sp صباحي/مسائي الثالثة المدني ري وبزل م. محمد فائق ياس خضير التكريتي + م.م حذيفة فرمان + م.م سعد مولود صعب 24

 ميسون عبد هللا منصور سلمان المشهداني + م.م اوس سلوان نعمان م.د 25

االدارة االنشائية 

واالقتصاد 

 الهندسي

 wsqc24o صباحي/مسائي الثالثة المدني

 u65uiy3 صباحي/مسائي الثالثة المدني إنشاءات ا.د مازن برهان الدين + ا.م.د عاصم محمد لطيف 26

 ormbap3 صباحي الرابعة المدني هيدرولوجي الجبار جميل مهدي السامرائي م. أسماءعبد 27

 zr55k6b صباحي الرابعة المدني تصاميم حديد م.د سعد محمود رؤوف احمد الجبوري 28

 i6dwdum صباحي الرابعة المدني التخمين ا.م.د عبدالرحمن عدنان ابراهيم 29

 fhqpcyn صباحي الرابعة المدني هندسة اسس ا.م.د فاروق مجيد مهوس حمد الجبوري 30

 pmrfyq5 صباحي الرابعة المدني تصاميم خرسانية ا.د ميسر محمد جمعه خليفه آل عبدالعظيم + م.د حسام عبدهللا دحام 31

 ddqa2ok صباحي الرابعة المدني مختبر صحية م. خالد حميد + م.م صابرين حيدر عباس 32

 م. سمية عاصم حميد 33
منشاءات 

 هيدروليكية
 emwt5xa صباحي الرابعة المدني

 wqqohzg صباحي الرابعة المدني مختبر الطرق م.م شهد محمود خليل 34

 


