2020/2021-  القسم المدني-  الدراسة الصباحية-الفصل الدراسي االول-جدول الدروس األسبوعي

هيدرولوجي

https://meet.google.com/lookup/bllstkc5sj

اسم التدريسي

د عدنان جايد.م.أ

المرحلة الثالثة

google meet

اسم المادة

googleclassroom

Iتحليالت

https://meet.google.com/lookup/el7ivbutti?authuser=0&hs
179=

uvgflv6

32pzmwa

rel3fq7

https://meet.google.com/lookup/e6v3gm7z7f?a
uthuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/hlm5pjmwm3?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/gulx433wna

م سماهر جاسم.أ

الهندسة الصحية

د ميسون عبد هللا.م.أ

I إدارة مشاريع

7xtg4pw

zpbhtd7

msb2x4j

https://meet.google.com/lookup/dqxbyokmmj?a
uthuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/hxwfuwnlsq?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/c7tjbhqgdk?authuser=0&h
s=179

د عبد الرحمن عدنان.م.أ

طرق االنشاء

sbr7dku

https://meet.google.com/lookup/a4dusfb7kt?aut
huser=0&hs=179
7xgnzsv
https://meet.google.com/lookup/bxas6opei3?au
thuser=0&hs=179
fpjf3aq
https://meet.google.com/mtq-gdzg-cuc

 سمية. م+ ميسر دمحم جمعة.د.أ
عاصم

تصاميم خرسانية

د وسام. م+ فاروق مجيد.د.م.أ
ذياب

هندسة االساسات

 عدي عبد االله.م

طرق

7xgnzsv
https://meet.google.com/lookup/bxas6opei3?au
thuser=0&hs=179
fpjf3aq
https://meet.google.com/lookup/dqxbyokmmj?a
uthuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/hx5wzvup6h?authuser=0&hs=179
hyvanjv
https://meet.google.com/lookup/gp6xecy4sc?authuser=0&hs=179
hapr3mi
https://meet.google.com/lookup/hynr6hsbjo?authuser=0&hs=179
4ob5nfp

wlyqdyz
https://meet.google.com/lookup/a4dusfb7kt?aut
huser=0&hs=179

م هاشم غالب

https://meet.google.com/lookup/hx5wzvup6h?authuser=0&hs=179

د احمد عبد الحميد.م.أ

I تربة نظري

+ د عاصم دمحم.م.أ
 نعيم دمحم.م.م

I انشاءات

د احمد عبد الحميد.م.أ

د عبد الرحمن عدنان.م.أ

طرق االنشاء

م صفا. م+ وسام سمير.م

https://meet.google.com/lookup/f5c5usi6x2?authuser=0&h
s=179
https://meet.google.com/lookup/el7ivbutti?authuser=0&hs
179=

https://meet.google.com/lookup/hxwfuwnlsq?authuser=0&hs=179
I مرور عملي

I انشاء مباني

1:00-2:00 pm

 حيدر تركي. د.م

م تكنولوجيا
خرسانة

8:30-9:30 am
9:30-10:30 am

I موائع عملي

10:30-11:30 am

I مساحة عملي

11:30 – 12:30 pm

I مساحة عملي
تكنولوجيا
I الخرسانة

12:30-1:30 pm
1:30-2:30 pm
8:30-9:30 am
9:30-10:30 am
10:30-11:30 am

م مهند. م+ د فراس حازم.م
محسن

I رياضيات

م اسماء عبد الجبار.أ

I موائع

12:30-1:30 pm

د عبد الرحمن عيادة.م

I انشاء مباني

1:30-2:30 pm

م مهند. م+ د فراس حازم.م
محسن

I رياضيات

 صبا.م. م+د سعد محمود.م.أ
مؤيد

I مماومة مواد

11:30 – 12:30 pm

rel3fq7
https://meet.google.com/lookup/c7tjbhqgdk?authuser=0&h
s=179

ghw6tyc

mkzyy7j

zrso7gj
م شهد. م+  عدي عبد االله.م
محمود

طرق عملي

م صابرين. م+ م سماهر جاسم.أ
عباس

صحية عملي

https://meet.google.com/lookup/bllstkc5sj

د عدنان جايد.م.أ

Iتحليالت

32pzmwa

https://meet.google.com/lookup/hynr6hsbjo?authuser=0&hs=179

مشاريع التخرج

https://meet.google.com/lookup/civrqhlvv4?authuser=0&hs=179
i5pzykm

م صفا. م+ وسام سمير.م

هيدرولين

mkzyy7j

https://meet.google.com/lookup/gp6xecy4sc?authuser=0&hs=179
hapr3mi

لغة انكليزية

https://meet.google.com/lookup/civrqhlvv4?authuser=0&hs=179
i5pzykm

https://meet.google.com/lookup/bt5f5sqacc?aut
huser=0&hs=179
د وسام عامر.م+ د حسام عبد هللا.م
qasgbrc

تصاميم حديد

https://meet.google.com/lookup/f5c5usi6x2?authuser=0&h
s=179
bf2e62

+  حسن جاسم.د.م.أ
I خرسانة مسلحة
م سمية عاصم

4ob5nfp

https://meet.google.com/lookup/g3eltz6kzl?aut
huser=0&hs=179

Iمساحة نظري

11:00-12:00 pm

2:00-3:00 pm

wbcyfc7

bf2e627

هيدرولين

د عبد الرحمن عيادة.م

م شهد.م+ د دمحم عبد هللا.م
 بسمت عبد الموجود+محمود
ريم سهام+

I تربة نظري

تربة عملي

اليوم

9:00-10:00 am

12:00-1:00 pm

 صابرين+  حذيفة+اسماء

https://meet.google.com/lookup/cwsukzsdzh?authuser=0&
hs=179
+ د لمياء نجاح.م.أ
 ريم سهام.م.م+

هندسة االساسات

I موائع

الولت

10:00-11:00 am
د دمحم عبد هللا.م

م منى زياد. م+فادية سعدي.م.ا

+  حسن جاسم.د.م.أ
I خرسانة مسلحة
م سمية عاصم

تصاميم خرسانية

د وسام. م+ فاروق مجيد.د.م.أ
ذياب

اسم المادة

3:00-4:00 pm

hyvanjv
 سمية. م+ ميسر دمحم جمعة.د.أ
عاصم

م اسماء عبد الجبار.أ

المرحلة الثانية

zrso7gj

م هاشم غالب
https://meet.google.com/lookup/g3eltz6kzl?aut
huser=0&hs=179

I مرور نظري

ghw6tyc

اسم التدريسي

االحد

googleclassroom

االثنين

دمحم فائك.م+ ياسين علي صالح.أ

google meet

اسم المادة

https://meet.google.com/lookup/drhelvobqk?authuser=0&
hs=179

It ري وبزل

+ د عاصم دمحم.م.أ
 نعيم دمحم.م.م

I انشاءات

+د لمياء نجاح.م.أ
 سراب سهام.م.م

https://meet.google.com/lookup/hvdrxchni6?authuser=0&
hs=179
xt6wdfp

10:30-11:30 am

11:30 – 12:30 pm

kqhx4h4
+د لمياء نجاح.م.أ
 سراب سهام.م.م

8:30-9:30 am
9:30-10:30 am

األربعاء

https://meet.google.com/lookup/ekpcmun3kf?a
uthuser=0&hs=179

المرحلة الرابعة

الثالثاء

اسم التدريسي

12:30-1:30 pm
م عمر طاهر.م

I حاسبات
لغة انكليزية

1:30-2:30 pm
8:30-9:30 am
9:30-10:30 am

It ري وبزل

https://meet.google.com/lookup/hvdrxchni6?authuser=0&
د دمحم خير هللا. م+م عمر طاهر. مI حاسبات عملي
hs=179

لغة انكليزية

https://meet.google.com/lookup/drhelvobqk?authuser=0&
hs=179

11:30 – 12:30 pm

xt6wdfp

kqhx4h4

10:30-11:30 am

 صبا.م. م+د سعد محمود.م.أ
مؤيد

I مماومة مواد

12:30-1:30 pm
1:30-2:30 pm

الخميس

google meet
googleclassroom

