جامعة تكريت  /كلية الهندسة  /قسم هندسة البيئة  /جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي ( / )2021 – 2020الدراسة الصباحية
اليوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الوقت

المرحلة األولى
المادة

الرابط والكود

09:30 – 08:30

ميكانيك هندسي( Iن)

10:30 – 09:30

ميكانيك هندسي( Iن)

11:30 – 10:30

ميكانيك هندسي( Iت)

kxiicyu

12:30 – 11:30

رياضيات ( Iن)

https://meet.google.com/lookup/baatup
5kz3

01:30 – 12:30

رياضيات ( Iن)

09:30 – 08:30

اللغة العربية

https://meet.google.com/fqskr5thpj

10:30 – 09:30

اللغة العربية

11:30 – 10:30

فيزياء بيئية

jskp37v
https://meet.google.com/lookup/fqskr5t
hpj

12:30 – 11:30

فيزياء بيئية

09:30 – 08:30
10:30 – 09:30
11:30 – 10:30
12:30 – 11:30

كيمياء بيئية (ع)
كيمياء بيئية (ع)
الورش الهندسية (ع)
الورش الهندسية (ع)

حضور في الجامعة
مختبر البيئة والتلوث/قسم هندسة البيئة
حضور في الجامعة
مجمع الورش الهندسية

01:30 – 12:30

علم الحاسوب (ع)

02:30 – 01:30

علم الحاسوب (ع)

حضور في الجامعة
مختبر الحاسوب/قسم هندسة البيئة

09:30 – 08:30

رياضيات ( Iن)

https://meet.google.com/lookup/baatup
5kz3

10:30 – 09:30

رياضيات ( Iت)

11:30 – 10:30

كيمياء بيئية (ن)

12:30 – 11:30

كيمياء بيئية (ن)

01:30 – 12:30

علم الحاسوب (ن)

09:30 – 08:30

رسم هندسي ( Iن)

10:30 – 09:30

رسم هندسي ( Iع)

11:30 – 10:30

رسم هندسي ( Iع)

https://meet.google.com/lookup/gzssj6s
brp

zxfegbx

nzuzon7

zxfegbx
https://meet.google.com/lookup/b32i3y
z65i
wutomoj
https://meet.google.com/hggos7z6xy
lbg4fsj

الخميس

حضور في الجامعة
كلية الهندسة/مرسم قسم الهندسة الكهربائية
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اليوم

األحد

الوقت

المرحلة الثانية
المادة

الرابط والكود

09:30 – 08:30

الديناميكا الحرارية

https://meet.google.com/
lookup/fdwbhex6ai

10:30 – 09:30

الديناميكا الحرارية

11:30 – 10:30

رياضيات ( IIIن)

12:30 – 11:30

رياضيات ( IIIن)

01:30 – 12:30

كيمياء تحليلية (ن)

02:30 – 01:30

كيمياء تحليلية (ن)

09:30 – 08:30
10:30 – 09:30
11:30 – 10:30
12:30 – 11:30
01:30 – 12:30
02:30 – 01:30

كيمياء تحليلية (ع)
كيمياء تحليلية (ع)
ميكانيك موائع ( Iع)
ميكانيك موائع ( Iع)
مساحة هندسية (ع)
مساحة هندسية (ع)

09:30 – 08:30

رياضيات ( IIIن)

10:30 – 09:30

رياضيات ( IIIت)

11:30 – 10:30

ميكانيك موائع ( Iن)

12:30 – 11:30

ميكانيك موائع ( Iن)

01:30 – 12:30

مساحة هندسية (ن)

02:30 – 01:30

مساحة هندسية (ن)

09:30 – 08:30

احصاء هندسي (ن)

10:30 – 09:30

احصاء هندسي (ن)

11:30 – 10:30

احصاء هندسي (ت)

12:30 – 11:30

ميكانيك موائع ( Iت)

01:30 – 12:30

ميكانيك موائع ( Iت)

09:30 – 08:30

الهندسة الوصفية

10:30 – 09:30

الهندسة الوصفية

uyaabxp

11:30 – 10:30

اللغة اإلنكليزية II

https://meet.google.com/
uuf-pkvg-yij

12:30 – 11:30

اللغة اإلنكليزية II

3cmiuct

4pjmu4x
https://meet.google.com/
giaabhe6fq
imm3j5e
https://meet.google.com/
lookup/bo6xhymegb?aut
huser=1&hs=179
nlr6qyq

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

حضور في الجامعة
حضور في الجامعة
حضور في الجامعة
https://meet.google.com/
giaabhe6fq
imm3j5e
https://meet.google.com/
lookup/hvepomluxq
5dgjjgv
https://meet.google.com/
c4gflligu2
3ewot6f
https://meet.google.com/
ypj-bkcqtms?authuser=0
nspiuew
https://meet.google.com/
qnm-oqam-orq
5dgjjgv
https://meet.google.com/
lookup/bbt67llqzg
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اليوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الوقت

المرحلة الثالثة
المادة

الرابط والكود

09:30 – 08:30

التحليالت الهندسية (ن)

10:30 – 09:30

التحليالت الهندسية (ن)

https://meet.google.co
?m/lookup/h7cr2goieq
hs=179

11:30 – 10:30

التحليالت الهندسية (ت)

12:30 – 11:30

السيطرة على تلوث الهواء (ن)

01:30 – 12:30

السيطرة على تلوث الهواء (ن)

09:30 – 08:30

السيطرة على تلوث الهواء (ن)

10:30 – 09:30

السيطرة على تلوث الهواء (ت)

11:30 – 10:30

تلوث التربة والمياه الجوفية (ن)

12:30 – 11:30

تلوث التربة والمياه الجوفية (ن)

https://meet.google.co
m/lookup/fxplrhnook
6fjs2id

01:30 – 12:30

منهجية البحث العلمي

https://meet.google.co
m/lookup/hjczevh23h

02:30 – 01:30

منهجية البحث العلمي

09:30 – 08:30

أنظمة معالجة مياه الفضالت ( Iن)

10:30 – 09:30

أنظمة معالجة مياه الفضالت ( Iن)

https://meet.google.co
m/lookup/chpcwnpwa3

11:30 – 10:30

أنظمة معالجة مياه الفضالت ( Iت)

12:30 – 11:30

هندسة نوعية المياه ( Iن)

01:30 – 12:30

هندسة نوعية المياه ( Iن)

fuddqer
https://meet.google.co
m/lookup/dzzlxrixlz

02:30 – 01:30

هندسة نوعية المياه ( Iت)

y6su4kg

09:30 – 08:30

تلوث التربة والمياه الجوفية (ع)

10:30 – 09:30

تلوث التربة والمياه الجوفية (ع)

11:30 – 10:30

نفايات صلبة وتلوث اشعاعي( Iن)

nldl36l
https://meet.google.co
m/lookup/dyzvfjmaxc
4flxqvf
https://meet.google.co
m/lookup/dyzvfjmaxc
4flxqvf

n3iotyq

حضور في الجامعة
https://meet.google.co
m/lookup/dkth3uzjlm

12:30 – 11:30

نفايات صلبة وتلوث اشعاعي( Iن)

01:30 – 12:30

نفايات صلبة وتلوث اشعاعي( Iت)

rhikmvw

09:30 – 08:30

اللغة اإلنكليزية

https://meet.google.co
m/uuf-pkvg-yij

10:30 – 09:30

اللغة اإلنكليزية

11:30 – 10:30

هيدروليك محطات المعالجة (ن)

12:30 – 11:30

هيدروليك محطات المعالجة (ن)

3cmiuct
https://meet.google.co
m/lookup/diq777aqht

01:30 – 12:30

هيدروليك محطات المعالجة (ت)

tg55aq2
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اليوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الوقت

المرحلة الرابعة
المادة

الرابط والكود

09:30 – 08:30

معالجة الخبث

https://meet.google.com/l
ookup/ghe2e5mpsp

10:30 – 09:30

معالجة الخبث

11:30 – 10:30

مواضيع بيئية منتخبة

12:30 – 11:30

مواضيع بيئية منتخبة

09:30 – 08:30

إدارة المشاريع (ت)

https://meet.google.com/l
ookup/dju6rd4vz4

10:30 – 09:30

إدارة المشاريع (ت)

cojozml

11:30 – 10:30
12:30 – 11:30

المشروع الهندسي
المشروع الهندسي

09:30 – 08:30

األنظمة المبسطة (ن)

10:30 – 09:30

األنظمة المبسطة (ن)

https://meet.google.com/l
ookup/fgpacashdx

11:30 – 10:30

األنظمة المبسطة (ت)

77h6g3v

12:30 – 11:30

التحليالت العددية (ن)

01:30 – 12:30

التحليالت العددية (ن)

https://meet.google.com/
cyf2y7edbc

02:30 – 01:30

التحليالت العددية (ت)

yja34kh

09:30 – 08:30

إعادة استخدام المياة

https://meet.google.com/l
ookup/baatup5kz3

10:30 – 09:30

إعادة استخدام المياة

11:30 – 10:30

إدارة المشاريع (ن)

12:30 – 11:30

إدارة المشاريع (ن)

09:30 – 08:30

مخلفات صناعية (ع)

حضور في الجامعة

11:30 – 10:30

مخلفات صناعية (ن)

https://meet.google.com/l
ookup/bymb53nciv

12:30 – 11:30

مخلفات صناعية (ن)

w63halu
https://meet.google.com/i
rb-avuv-yyu
5gkine2

qwusmnk
https://meet.google.com/l
ookup/dju6rd4vz4
cojozml

xork2a3

