
google meetالمرحلة الرابعةgoogle meetالمرحلة الثالثةgoogle meetالمرحلة الثانية

 googleclassroomاسم المادة googleclassroomاسم المادة googleclassroomاسم المادة

9:00-10:00 am
https://meet.google.com/lookup/el7ivbutti?authuser=0&hs

=179
https://meet.google.com/lookup/bllstkc5sj

https://meet.google.com/lookup/ekpcmun3kf?a

uthuser=0&hs=179

10:00-11:00 amrel3fq732pzmwauvgflv6

11:00-12:00 pmد دمحم عبد هللا.مhttps://meet.google.com/lookup/gulx433wnahttps://meet.google.com/lookup/hlm5pjmwm3?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/e6v3gm7z7f?a

uthuser=0&hs=179

12:00-1:00 pmmsb2x4jzpbhtd77xtg4pw

1:00-2:00 pm
https://meet.google.com/lookup/c7tjbhqgdk?authuser=0&h

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

https://meet.google.com/lookup/dqxbyokmmj?a

uthuser=0&hs=179

2:00-3:00 pmzrso7gjghw6tycsbr7dku

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

hyvanjv

8:30-9:30 amhttps://meet.google.com/lookup/gp6xecy4sc?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/a4dusfb7kt?aut

huser=0&hs=179

9:30-10:30 amhapr3mi7xgnzsv

10:30-11:30 am موائع عمليIصابرين+ حذيفة + اسماءhttps://meet.google.com/lookup/hynr6hsbjo?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/bxas6opei3?au

thuser=0&hs=179

11:30 – 12:30 pm مساحة عمليI 4ob5nfpfpjf3aq

12:30-1:30 pmhttps://meet.google.com/lookup/hx5wzvup6h?authuser=0&hs=179https://meet.google.com/mtq-gdzg-cuc

1:30-2:30 pmhyvanjvwlyqdyz

8:30-9:30 am
https://meet.google.com/lookup/cwsukzsdzh?authuser=0&

hs=179

https://meet.google.com/lookup/a4dusfb7kt?aut

huser=0&hs=179

9:30-10:30 amwbcyfc77xgnzsv

10:30-11:30 am
https://meet.google.com/lookup/f5c5usi6x2?authuser=0&h

s=179

https://meet.google.com/lookup/bxas6opei3?au

thuser=0&hs=179

11:30 – 12:30 pmbf2e627fpjf3aq

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

=179
د عبد الرحمن عدنان.م.أطرق االنشاء

https://meet.google.com/lookup/dqxbyokmmj?a

uthuser=0&hs=179

rel3fq7

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

s=179

https://meet.google.com/lookup/g3eltz6kzl?aut

huser=0&hs=179

zrso7gjmkzyy7j

8:30-9:30 am
https://meet.google.com/lookup/f5c5usi6x2?authuser=0&h

s=179
https://meet.google.com/lookup/bllstkc5sj

9:30-10:30 ambf2e6232pzmwa

10:30-11:30 am
https://meet.google.com/lookup/drhelvobqk?authuser=0&

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

11:30 – 12:30 pmkqhx4h4 4ob5nfp

12:30-1:30 pm
https://meet.google.com/lookup/hvdrxchni6?authuser=0&

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

1:30-2:30 pmحاسبات Iطاهر عمر م.م xt6wdfpi5pzykm

8:30-9:30 amhttps://meet.google.com/lookup/gp6xecy4sc?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/g3eltz6kzl?aut

huser=0&hs=179

9:30-10:30 amhapr3mimkzyy7j

10:30-11:30 amعملي حاسبات Iد دمحم خير هللا.م +طاهر عمر م.م
https://meet.google.com/lookup/hvdrxchni6?authuser=0&

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

11:30 – 12:30 pmxt6wdfpi5pzykm

12:30-1:30 pm
https://meet.google.com/lookup/drhelvobqk?authuser=0&

hs=179

https://meet.google.com/lookup/bt5f5sqacc?aut

huser=0&hs=179

1:30-2:30 pmkqhx4h4qasgbrc

ghw6tyc

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

Iرياضيات 

Iانشاء مباني 

I رياضيات

Iمماومة مواد 

حيدر تركي. د. م
سمية . م+ ميسر دمحم جمعة. د.أ

عاصم

م مهند .م+ د فراس حازم .م

محسن

د وسام .م+ فاروق مجيد. د.م.أ

ذياب

صحية عمليIخرسانة مسلحة 
م صابرين .م+ م سماهر جاسم .أ

عباس

+ د لمياء نجاح.م.أ

سراب سهام. م.م
مشاريع التخرج

م صفا.م+ وسام سمير. م

م هاشم غالبI مرور عملي
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Iموائع 

 Iمساحة نظري

تكنولوجيا 

Iالخرسانة 

طرق

دمحم فائك.م+ياسين علي صالح .أد عدنان جايد.م.أم اسماء عبد الجبار.أ

اسم التدريسياسم التدريسياسم التدريسيالولتاليوم

د وسام .م+ فاروق مجيد. د.م.أ

ذياب

م شهد .م+د دمحم عبد هللا .م

بسمت عبد الموجود + محمود

ريم سهام+ Iمساحة عملي 

م سماهر جاسم.أ

د عبد الرحمن عدنان.م.أد عبد الرحمن عيادة.م

عدي عبد االله. م

اء
الث

الث
ن
ني
الث

ا
اء
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ر
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ا

م مهند .م+ د فراس حازم .م

محسن
طرق عمليد عدنان جايد.م.أ

م شهد .م+ عدي عبد االله . م

محمود

صبا . م.م+ د سعد محمود.م.أ

مؤيد

+ حسن جاسم . د.م.أ

م سمية عاصم

It ري وبزل

تصاميم خرسانية

تصاميم خرسانية

هندسة االساسات

هندسة االساسات

هيدرولين

+ د عاصم دمحم .م.أ

نعيم دمحم. م.م

تربة عملي
+ د لمياء نجاح .م.أ

ريم سهام. م.م+

د احمد عبد الحميد.م.أIتربة نظري 

س
مي

خ
ال

لغة انكليزية
+ د عاصم دمحم .م.أ

نعيم دمحم. م.م
م صفا.م+ وسام سمير. م

+ د لمياء نجاح.م.أ

سراب سهام. م.م
لغة انكليزية

د وسام عامر.م+د حسام عبد هللا .متصاميم حديد

It ري وبزل

هيدرولين

Iمماومة مواد 
صبا . م.م+ د سعد محمود.م.أ

مؤيد
لغة انكليزية

Iانشاءات 

 Iتحليالت

Iإدارة مشاريع 

I مرور نظري

Iخرسانة مسلحة 

Iانشاءات 

Iانشاء مباني 

م اسماء عبد الجبار.أIموائع 

طرق االنشاء

د ميسون عبد هللا.م.أ الهندسة الصحية

م هاشم غالب

د عبد الرحمن عيادة.م

م تكنولوجيا 

خرسانة
م منى زياد.م+ فادية سعدي.م.ا

+ حسن جاسم . د.م.أ

م سمية عاصم

12:30-1:30 pm

1:30-2:30 pm

حد
ال
ا

3:00-4:00 pm تربة نظريIد احمد عبد الحميد.م.أ

تحليالتI  هيدرولوجي

سمية . م+ ميسر دمحم جمعة. د.أ

عاصم

https://meet.google.com/mtq-gdzg-cuc

