
 

 جامعة تكريت / كلية الهندسة / قسم هندسة البيئة
 ( / الدراسة المسائية / الفصل الدراسي األول 2022 –  2021) جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي 

 

 

 الوقت اليوم
 المرحلة األول 

ي 
ون  ات  رمز الصف األلكتر  رابط المحاض 

 مدرس المادة  المادة

 األحد

 اكتفاء صالح  )ت( Iميكانيك هندسي   02:00 – 03:00

ات   المحاض 
ونيا"   الكتر

https://meet.google.com/mrb-bnyw-dig 

 Iاللغة العربية   )ن(  Iميكانيك هندسي  03:00 – 04:00

 Iاللغة العربية   )ت( Iميكانيك هندسي   04:00 – 05:00

 معالي نرصت  )ت( Iرياضيات  05:00 – 06:00

 معالي نرصت  )ت( Iرياضيات  06:00 – 07:00

 االثني   

 د. سلوى هادي  علم البيئة  02:30 – 03:30

ات   المحاض 
ونيا"   الكتر

 د. سلوى هادي  علم البيئة  03:30 – 04:30

 محمد جاسم  برمجة الحاسوب )ع(  04:30 – 05:30

 محمد جاسم  برمجة الحاسوب )ع(  05:30 – 06:30

 الثالثاء 

 أحمد ياس  الكيمياء البيئية )ع(  02:30 – 03:30

ات   المحاض 
 حضوريا" 

 أحمد ياس  الكيمياء البيئية )ع(  03:30 – 04:30

 محاسن منال  الورش الهندسية )ع(  04:30 – 05:30

 منال محاسن  الورش الهندسية )ع(  05:30 – 06:30

 اكتفاء صالح  )ن( Iميكانيك هندسي   06:30 – 07:30

 اكتفاء صالح  )ن( Iميكانيك هندسي   07:30 – 08:30

 األربعاء 

 معالي نرصت  )ن(  Iرياضيات  02:30 – 03:30

ات   المحاض 
 حضوريا" 

 معالي نرصت  )ت(  Iرياضيات  03:30 – 04:30

 أحمد ياس  الكيمياء البيئية )ن(   04:30 – 05:30

 أحمد ياس  الكيمياء البيئية )ن(   05:30 – 06:30

 محمد جاسم  برمجة الحاسوب)ن(  06:30 – 07:30

 محمد جاسم  برمجة الحاسوب )ن(  07:30 – 08:30

 الخميس 

 )ن(  Iرسم هندسي  02:30 – 03:30
مثن  + محمد طه  د. محمد  

 + أفنان احسان

ات   المحاض 
 حضوريا" 

 )ع(  Iرسم هندسي  03:30 – 04:30
د. محمد مثن  + محمد طه  

 + أفنان احسان

 )ع(  Iرسم هندسي  04:30 – 05:30
د. محمد مثن  + محمد طه  

 + أفنان احسان
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 الوقت اليوم
رمز الصف   المرحلة الثانية 

ي 
ون   األلكتر

ات رابط   المحاض 
 مدرس المادة  المادة

 األحد

 أحمد شهاب  )ت(   Iميكانيك موائع  02:00 – 03:00

ات   المحاض 
ونيا"   الكتر

https://meet.google.com/jnb-xsbg-axj 

 أحمد شهاب  )ت(   Iميكانيك موائع  03:00 – 04:00

 د. ثامر خلف  الديناميكا الحرارية  04:00 – 05:00

 د. ثامر خلف  الديناميكا الحرارية  05:00 – 06:00

 معالي نرصت   )ت(  IIIالرياضيات  06:00 – 07:00

 عالء الدين أثت   اإلحصاء الهندسي )ت(  07:00 – 08:00

 االثني   

 د. وسام عامر  الهندسة الوصفية  02:30 – 03:30

ات   المحاض 
ونيا"   الكتر

 د. وسام عامر  الوصفية الهندسة  03:30 – 04:30

ية   04:30 – 05:30  أحمد صبحي  IIاللغة االنكلت  

ية   05:30 – 06:30  أحمد صبحي  IIاللغة االنكلت  

 الثالثاء 

 أحمد خليل +أفنان احسان  الكيمياء التحليلية )ع(  02:30 – 03:30

ات   المحاض 
 حضوريا" 

 خليل +أفنان احسان أحمد  الكيمياء التحليلية )ع(  03:30 – 04:30

 محمد هاشم  المساحة الهندسية )ن(  04:30 – 05:30

 محمد هاشم  المساحة الهندسية )ن(  05:30 – 06:30

 محمد هاشم + أحمد شهاب  المساحة الهندسية )ع(   06:30 – 07:30

 محمد هاشم + أحمد شهاب  المساحة الهندسية )ع(  07:30 – 08:30

 األربعاء 

 أحمد شهاب  )ن(  Iميكانيك موائع  02:30 – 03:30

ات   المحاض 
 حضوريا" 

 أحمد شهاب  )ن(  Iميكانيك موائع  03:30 – 04:30

 أحمد شهاب   )ع(  Iميكانيك موائع  04:30 – 05:30

 أحمد شهاب   )ع(  Iميكانيك موائع  05:30 – 06:30

 عالء الدين أثت   اإلحصاء الهندسي )ن(  06:30 – 07:30

 عالء الدين أثت   اإلحصاء الهندسي )ن(  07:30 – 08:30

 الخميس 

 معالي نرصت  )ن(  IIIالرياضيات  02:30 – 03:30

ات   المحاض 
 حضوريا" 

 معالي نرصت  )ن(  IIIالرياضيات  03:30 – 04:30

 معالي نرصت  )ن(  IIIالرياضيات  04:30 – 05:30

 احمد خليل  الكيمياء التحليلية )ن(  05:30 – 06:30
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 احمد خليل  الكيمياء التحليلية )ن(  06:30 – 07:30 

 

 

 

 

 

 

 الوقت اليوم
رمز الصف   المرحلة الثالثة 

ي 
ون   األلكتر

ات   رابط المحاض 
 مدرس المادة  المادة

 األحد

 د. محمد مثن   إدارة نوعية المياه )ن(  02:00 – 03:00

ات   المحاض 
 حضوريا" 

https://meet.google.com/xhi-hamv-kxa 

 د. محمد مثن   إدارة نوعية المياه )ن(  03:00 – 04:00

 محمد جاسم  تكنولوجيا الخرسانة )ع(  04:00 – 05:00

 محمد جاسم  تكنولوجيا الخرسانة )ع(  05:00 – 06:00

 االثني   

 د. وسام سمت   المعالجة )ن(  هيدروليك محطات  02:30 – 03:30

ات   المحاض 
 حضوريا" 

 د. وسام سمت   هيدروليك محطات المعالجة )ن(  03:30 – 04:30

 رند رافع  السيطرة عىل تلوث الهواء )ن(  04:30 – 05:30

 رند رافع  السيطرة عىل تلوث الهواء )ن(  05:30 – 06:30

 رند رافع  الهواء )ن( السيطرة عىل تلوث  06:30 – 07:30

 أحمد شهاب  تكنولوجيا الخرسانة )ن(  07:30 – 08:30

 الثالثاء 

 د. حني   أحمد  التحليالت الهندسية )ن(  02:30 – 03:30

ات   المحاض 
 حضوريا" 

 مسعود محسن  )ن( Iأنظمة معالجة مياه الفضالت  03:30 – 04:30

 مسعود محسن  )ن( Iالفضالت أنظمة معالجة مياه  04:30 – 05:30

 مسعود محسن  )ن( Iأنظمة معالجة مياه الفضالت  05:30 – 06:30

 خالد أحمد  إدارة النفايات الصلبة )ن(  06:30 – 07:30

 خالد أحمد  إدارة النفايات الصلبة )ن(  07:30 – 08:30

 األربعاء 

 د. حني   أحمد  التحليالت الهندسية  02:30 – 03:30

ات   المحاض 
ونيا"   الكتر

 د. حني   أحمد  التحليالت الهندسية  03:30 – 04:30

ي  04:30 – 05:30
 محمد هاشم  التحسس النان 

ي  05:30 – 06:30
 محمد هاشم   التحسس النان 

 خالد أحمد  )ت(  Iإدارة النفايات الصلبة  06:30 – 07:30

 الخميس 
ات   د. وسام سمت   المعالجة )ت( هيدروليك محطات  02:30 – 03:30 المحاض 

ونيا"   د. محمد مثن   إدارة نوعية المياه )ت(  03:30 – 04:30 الكتر
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 رند رافع  السيطرة عىل تلوث الهواء )ت(  04:30 – 05:30

 محمد جاسم  تكنولوجيا الخرسانة )ت(  05:30 – 06:30

 ابراهيم د. عزيز  منهجية البحث  06:30 – 07:30 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقت اليوم
رمز الصف   المرحلة الرابعة 

ي 
ون   األلكتر

ات   رابط المحاض 
 مدرس المادة  المادة

 األحد

 د. عادل كميت  انتقال الحرارة )ن(  02:00 – 03:00

ات   المحاض 
 حضوريا" 

https://meet.google.com/cjq-pamp-rvt   

 عادل كميت د.  انتقال الحرارة )ن(  03:00 – 04:00

05:00 – 04:00 
  Iإدارة ومعالجة المخلفات الصناعية 

 )ع(
 أحمد ياس 

06:00 – 05:00 
  Iإدارة ومعالجة المخلفات الصناعية 

 )ع(
 أحمد ياس 

07:00 – 06:00 
  Iإدارة ومعالجة المخلفات الصناعية 

 )ن(
 أحمد ياس 

08:00 – 07:00 
  Iالصناعية إدارة ومعالجة المخلفات 

 )ن(
 أحمد ياس 

 االثني   

 د. حني   أحمد  ادارة ومعالجة الخبث   02:30 – 03:30

ات   المحاض 
 حضوريا" 

 د. حني   أحمد  ادارة ومعالجة الخبث   03:30 – 04:30

 صابرين حيدر   شبكات المياه والرصف الصحي )ن(  04:30 – 05:30

 صابرين حيدر   والرصف الصحي )ن( شبكات المياه   05:30 – 06:30

وع هندسي  06:30 – 07:30  --- مشر

وع هندسي  07:30 – 08:30  --- مشر

 الثالثاء 

 د. سلوى هادي  األنظمة المبسطة لمياه الرصف )ن(  02:30 – 03:30

ات   المحاض 
 حضوريا" 

 د. سلوى هادي  األنظمة المبسطة لمياه الرصف )ن(  03:30 – 04:30

 أوس سلوان اإلدارة الهندسية )ن(  04:30 – 05:30

 أوس سلوان اإلدارة الهندسية )ن(  05:30 – 06:30

 د. سلوى أحمد  األنظمة المبسطة لمياه الرصف )ت( 02:30 – 03:30 األربعاء 
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 د. سلوى أحمد  األنظمة المبسطة لمياه الرصف )ت( 03:30 – 04:30

ات   المحاض 
ونيا"   الكتر

ية   04:30 – 05:30  أحمد صبحي  IVاللغة اإلنكلت  

ية   05:30 – 06:30  أحمد صبحي  IVاللغة اإلنكلت  

 أوس سلوان اإلدارة الهندسية )ت(  06:30 – 07:30

 الخميس 

 د. حني   أحمد  ادارة ومعالجة الخبث)ت(  02:30 – 03:30

ات   المحاض 
ونيا"   الكتر

 د. عادل كميت  الحرارة )ت( انتقال  03:30 – 04:30

وع هندسي  04:30 – 05:30   --- مشر

  صابرين حيدر   شبكات المياه والرصف الصحي )ت( 05:30 – 06:30 

 



 

 الهندسة الكيمياويةجامعة تكريت / كلية الهندسة / قسم 

 المسائيةالدراسة  -( 0202/0200سي )جدول الدروس االسبوعي للعام الدرا

 

 

 

 

 

 الوقت اليوم
 مسائي - المرحلة االولى

 المالحظات ورمز الصف االلكتروني
 مدرس المادة المادة

 االحد

 رياضيات 23:82 – 23:82
 حضوري  م. صفا وليد

 رياضيات 22:82 – 23:82

 2مبادئ 22:82 -22:82
 حضوري م.د.خليل عيدان

 2مبادئ 20:82 – 22:82

 هندسي ميكانيك 22:82 – 20:82
 حضوري ا.م.صباح مهدي

 ميكانيك هندسي 20:82 – 22:82

 االثنين

 ا.م.د.اسراء طالب مختبر عضوية 23:82 – 23:82

 م.محمد مزهر
 حضوري في مختبر الكيمياء العضوية

 مختبر عضوية 22:82 – 23:82

 رسم هندسي 22:82 -22:82
 م.م.صباح محمد

 م.م.رنا نجاح
 رسم هندسي 20:82 – 22:82 الرسمحضوري في مختبر 

 رسم هندسي 22:82 – 20:82

22:82 – 20:82    

 الثالثاء

 رياضيات 23:82 – 23:82
 حضوري م.صفا وليد

 رياضيات 22:82 – 23:82

 مبادئ 22:82 -22:82
 حضوري م.د.خليل عيدان

 مبادئ 20:82 – 22:82

 ورش 22:82 – 20:82
 في مختبر الورش حضوري م.م. نصر

 ورش 20:82 – 22:82

 االربعاء

 لغة عربية 23:82 – 23:82
 م.م. فارس عيسى

https://meet.google.com/gtx-

tqqh-med 

 لغة عربية 22:82 – 23:82

 كيمياء عضوية 22:82 -22:82

 كيمياء عضوية 20:82 – 22:82 م. محمد مزهر

 كيمياء عضوية 22:82 – 20:82

22:82 – 20:82    

 الخميس

 حقوق انسان 23:82 – 23:82
 م.م. احمد حسين

https://meet.google.com/gtx-

tqqh-med 

 حقوق انسان 22:82 – 23:82

 حاسبات 22:82 -22:82
 م.م.نور نبيل

 حاسبات 20:82 – 22:82

ا.م.د.غسان حمد  مختبر حاسبات 22:82 – 20:82

 عبدالله

 نبيلم.م.نور 
 مختبر حاسبات 20:82 – 22:82



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقت اليوم
 مسائي - الثانيةالمرحلة 

 المالحظات ورمز الصف االلكتروني
 مدرس المادة المادة

 االحد

 مبادئ 23:82 – 23:82
 حضوري ا.م.د.صفاء محمد

 مبادئ 22:82 – 23:82

 جريان موائع 22:82 -22:82
 حضوري ا.م.د.برهان صادق

 جريان موائع 20:82 – 22:82

 رياضيات 22:82 – 20:82
 حضوري م.م. رنا نجاح

 رياضيات 20:82 – 22:82

 االثنين

 جريان موائع 23:82 – 23:82
 حضوري ا.م.د.برهان صادق

 جريان موائع 22:82 – 23:82

 رياضيات 22:82 -22:82
 حضوري م.م. رنا نجاح

 رياضيات 20:82 – 22:82

 فيزياوية 22:82 – 20:82
 حضوري ا.د.احمد سعيد 

 فيزياوية 20:82 – 22:82

 الثالثاء

 مبادئ 23:82 – 23:82
 حضوري ا.م.د.صفاء محمد

 مبادئ 22:82 – 23:82

 فيزياوية 22:82 -22:82
 حضوري ا.د.احمد سعيد 

 فيزياوية 20:82 – 22:82

 ا.م.د.اسراء طالب  مختبر فيزياوية 22:82 – 20:82

 م.محمد مزهر عفتان
 حضوري مختبر الكيمياء الفيزياوية

 مختبر فيزياوية 20:82 – 22:82

 االربعاء

 خواص مواد 23:82 – 23:82
 ا.م.د. نجيب

https://meet.google.com/goa-

qane-nqj 
 خواص مواد 22:82 – 23:82

 تلوث 22:82 -22:82
 م.د. رشا خالد

 تلوث 20:82 – 22:82

20:82 – 22:82    
22:82 – 20:82    

 الخميس

 لغة انكليزية 23:82 – 23:82
 م.م. احمد صبحي

https://meet.google.com/goa-

qane-nqj 23:82 – 22:82 انكليزية 

22:82- 22:82    

22:82 – 20:82    

20:82 – 22:82    

22:82 – 20:82    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقت اليوم
 مسائي - الثالثةالمرحلة 

 المالحظات ورمز الصف االلكتروني
 مدرس المادة المادة

 االحد

 انتقال حرارة 23:82 – 23:82
 حضوري ا.م.د.حارث نوري

 انتقال حرارة 22:82 – 23:82

 ديناميك حرارة 22:82 -22:82
 حضوري غسان حمدا.م.د. 

 ديناميك حرارة 20:82 – 22:82

 انتقال مادة 22:82 – 20:82
 حضوري م.د.صهيب شويش

 انتقال مادة 20:82 – 22:82

 االثنين

 تحليالت هندسية 23:82 – 23:82
 حضوري ا.م.د. سعد ناهي

 تحليالت هندسية 22:82 – 23:82

 انتقال حرارة 22:82 -22:82
 حضوري ا.م.د.حارث نوري

 انتقال حرارة 20:82 – 22:82

 ديناميك حرارة 22:82 – 20:82
 حضوري ا.م.د. غسان حمد

 ديناميك حرارة 20:82 – 22:82

 الثالثاء

 تحليالت هندسية 23:82 – 23:82
 حضوري ا.م.د. سعد ناهي

 تحليالت هندسية 22:82 – 23:82

 انتقال مادة 22:82 -22:82
 حضوري م.د.صهيب شويش

 انتقال مادة 20:82 – 22:82

 مختبر طرق عددية 22:82 – 20:82
 حضوري مختبر الحاسبات م.م.عمر سعيد

 مختبر طرق عددية 20:82 – 22:82

 االربعاء

 طرق عددية 23:82 – 23:82
 م.م.عمر سعيد

https://meet.google.com/dtw-

tdqe-uym 

 طرق عددية 22:82 – 23:82

 احصاء هندسي 22:82 -22:82
 م.د. مروة نوري

 احصاء هندسي 20:82 – 22:82

20:82 – 22:82  
 

22:82 – 20:82  

 الخميس

 عمليات صناعية 23:82 – 23:82

 م.د. رشا خالد
https://meet.google.com/dtw-

tdqe-uym 
 عمليات صناعية 22:82 – 23:82

 عمليات صناعية 22:82 -22:82

22:82 – 20:82    

20:82 – 22:82    

22:82 – 20:82    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقت اليوم
 مسائي -ة الرابعالمرحلة 

 المالحظات ورمز الصف االلكتروني
 مدرس المادة المادة

 االحد

 تصميم مفاعالت 23:82 – 23:82
 حضوري ا.د.صبا عدنان

 تصميم مفاعالت 22:82 – 23:82

ا.د. ايسر طالب  تكرير نفط 22:82 -22:82

 جارالله
 حضوري

 تكرير نفط 20:82 – 22:82

 سيطرة عمليات 22:82 – 20:82
 حضوري ثائر عدنان م.د.

 سيطرة عمليات 20:82 – 22:82

 االثنين

 سيطرة عمليات 23:82 – 23:82
 حضوري م.د. ثائر عدنان

 سيطرة عمليات 22:82 – 23:82

22:82- 22:82  
 حضوري 

22:82 – 20:82  

ا.د. ايسر طالب  تكرير نفط 22:82 – 20:82

 جارالله
 حضوري

 نفط تكرير 20:82 – 22:82

 الثالثاء

 وحدات صناعية 23:82 – 23:82
 حضوري ا.م.شيماء علي

 وحدات صناعية 22:82 – 23:82

 ا.د.ايسر طالب مختبر نفط 22:82 -22:82

 ا.م.شيماء علي
 حضوري في مختبر النفط

 مختبر نفط 20:82 – 22:82

 ا.د.ايسر طالب مختبر نفط 22:82 – 20:82

 ا.م.شيماء علي
 في مختبر النفط حضوري

 مختبر نفط 20:82 – 22:82

 االربعاء

 تصميم معدات 23:82 – 23:82
 م.د.حيدر اكرم

https://meet.google.com/iqq-

srzw-tdu 

23:82 – 22:82  

 وحدات صناعية 22:82 -22:82
 ا.م.شيماء علي

22:82 – 20:82  

 مشروع تخرج 22:82 – 20:82
 

22:82 – 20:82  

 الخميس

 تصميم معدات  23:82 – 23:82
 م.د.حيدر اكرم

https://meet.google.com/iqq-

srzw-tdu 
23:82 – 22:82  

22:82- 22:82 
  مشروع تخرج

22:82 – 20:82 

20:82 – 22:82    

22:82 – 20:82    



 

 

 

وم
لي

ا
 

 الساعة 
  ولى المرحلة اال

 (  Meet)  االلكترونية رابط المحاضرات
 االستاذ المادة 

حد 
أل
ا

 

 أ. د.  عطاهللا حسين   1رياضيات 3:30 - 2:30

https://meet.google.com/lookup/br54busqdm 

3:30 – 4:30 = = 

   م. هاشم شكرأ.  1هندسه وصفية 5:30 – 4:30

  حقوق انسان  6:30 – 5:30

6:30 – 7:30 = = 

ن 
ني

ألث
ا

 

 أ. د.  فياض محمد عبد  علم الحاسوب  3:30 - 2:30

3:30 – 4:30 = = 

  هندسة كهربائية  5:30 – 4:30

5:30 – 6:30 = = 

6:30 – 7:30   

ء
ثا
ال

لث
ا

 

 علي  عبد فارس م. م.   1 مهارات ورش 3:30 - 2:30

3:30 – 4:30 = = 

4:30 – 5:30 = = 

  مختبرات  6:30 – 5:30

6:30 – 7:30 =  

7:30 – 8:30 =  

ء 
عا

رب
أل
ا

 

 + م. م. نصر محمود احمد + م. عبدالقادرشكر م. هاشمأ.    1رسم هندسي 3:30 - 2:30

3:30 – 4:30 = = 

4:30 – 5:30 = = 

 صباح مهدي. مأ.  1فيزياء 6:30 – 5:30

6:30 – 7:30 = = 
7:30 – 8:30   

س 
مي

خ
ال

 

   أ. د.  عطاهللا حسين  1رياضيات 3:30 - 2:30

3:30 – 4:30 = = 

 م. م. عبد فارس  1عمليات تصنيع 5:30 – 4:30

5:30 – 6:30 = = 

6:30 – 7:30   

https://meet.google.com/lookup/br54busqdm


 

 

 

 وذات اللون االسود حضوريةذات اللون االحمر تكون الكترونية : المواد   مالحظة

 

 

 

 

 

وم
لي

ا
 

 الساعة 
 المرحلة الثانية

 (  Meet)  االلكترونية رابط المحاضرات

 االستاذ المادة 

حد 
أل
ا

 

 جاسم  أ. م. د. رائد رشاد 3الرياضيات  3:30 - 2:30

https://meet.google.com/lookup/fj2psolhgn 

3:30 – 4:30 = = 

 خلف د. حميد جاسم م.  1مبادئ ديناميك حرارة 5:30 – 4:30

 علوان  سعود. غزوان دم.  1علم الحركة 6:30 – 5:30

6:30 – 7:30   

ن 
ني

ألث
ا

 

 م. د. لطيف عيادة ايراهيم  تطبيقات حاسوب   3:30 - 2:30

3:30 – 4:30 = = 

 عليوي اسماعيل أ. م. د. محمد   مبادئ ميكانيكا الموائع  5:30 – 4:30

 م. احمد خنفاسم.  ديمقراطية  6:30 – 5:30

 مناور عناد م. سليمان 1مقاومة مواد  7:30 – 6:30

ء
ثا
ال

لث
ا

 

 عليوي اسماعيل أ. م. د. محمد   ميكانيكا الموائع مبادئ  3:30 - 2:30

3:30 – 4:30 = = 

 جاسم  أ. م. د. رائد رشاد 3الرياضيات  5:30 – 4:30

5:30 – 6:30 = = 

 خلف د. حميد جاسم م.  1مبادئ ديناميك حرارة 7:30 – 6:30

7:30 – 8:30 = = 

ء 
عا

رب
أل
ا

 

 م. م. يسرى عبدهللا م. م. اسيل ناظم +  م. اشرف عبدهللا +                1رسم ميكانيكي  3:30 - 2:30

3:30 – 4:30 = = 

4:30 – 5:30 = = 

  مختبرات  6:30 – 5:30

6:30 – 7:30 =  



 

 

 وذات اللون االسود حضوريةذات اللون االحمر تكون الكترونية : المواد   مالحظة
 

7:30 – 8:30 =  

س 
مي

خ
ال

 

 علوان  سعود. غزوان دم.  1علم الحركة 3:30 - 2:30

3:30 – 4:30 = = 

 مناور عناد م. سليمان 1مقاومة مواد  5:30 – 4:30

5:30 – 6:30 = = 

 احمد   م. د. سعد رمضان هندسة المعادن  7:30 – 6:30

7:30 – 8:30 = = 

وم
لي

ا
 

 الساعة 
 المرحلة الثالث 

 (  Meet)  االلكترونية رابط المحاضرات

 االستاذ المادة 

حد 
أل
ا

 

  برهيم ثامر نزالأم. د. أ.  تحليالت هندسية   3:30 - 2:30

https://meet.google.com/lookup/gcuze6e25y 

3:30 – 4:30 = = 

 احمد  أ. م. د. تضامن  1انتقال حرارة 5:30 – 4:30

5:30 – 6:30 = = 

 رشيد  م. د. عامر مصطفى 1نظرية مكائن 7:30 – 6:30

7:30 – 8:30 = = 

ن 
ني

ألث
ا

 

 م. د. حازم خليل خلف   1تصميم مكائن 3:30 - 2:30

3:30 – 4:30 = = 

 خلف ابراهيم حمادة   أ. م. د.  1مكائن احتراق داخلي 5:30 – 4:30

5:30 – 6:30 = = 

 احمد  محمد صالحد.  م. 2عمليات تصنيع 7:30 – 6:30

7:30 – 8:30 = = 

ء
ثا
ال

لث
ا

 

   كيطان م. د. علي احمد االنضغاطية موائعا الميكانيك 3:30 - 2:30

3:30 – 4:30 = = 

  مختبرات  5:30 – 4:30

5:30 – 6:30 =  

6:30 – 7:30 =  

https://meet.google.com/lookup/gcuze6e25y


 

 

 

وذات اللون االسود حضوريةذات اللون االحمر تكون الكترونية : المواد   مالحظة

 

ء 
عا

رب
أل
ا

 

  برهيم ثامر نزالأم. د. أ. تحليالت هندسية   3:30 - 2:30

3:30 – 4:30 = = 

 م. د. حازم خليل خلف   1تصميم مكائن 5:30 – 4:30

   كيطان م. د. علي احمد االنضغاطية موائعا الميكانيك 6:30 – 5:30

 خلف ابراهيم حمادة   أ. م. د.  1مكائن احتراق داخلي 7:30 – 6:30

 رشيد  م. د. عامر مصطفى 1نظرية مكائن 8:30 – 7:30

س 
مي

خ
ال

 

 جاسم أ. د. عطاهللا حسين حصاء هندسي ا 3:30 - 2:30

3:30 – 4:30 = = 

 احمد  م. د. محمد صالح 2عمليات تصنيع 5:30 – 4:30

 ياسين احمد أ. م. د. تضامن  1انتقال حرارة 6:30 – 5:30

 احمد صبحي عبدهللا .م لغة انكليزية 7:30 – 6:30

7:30 – 8:30 = = 

وم
لي

ا
 

 الساعة 
 المرحلة الرابعة 

 (  Meet)  االلكترونية رابط المحاضرات

 االستاذ المادة 

حد 
أل
ا

 

 باشعادل محمود  أ. ات قياسالسيطرة وال 3:30 - 2:30

https://meet.google.com/lookup/g2oytkwsc2 

3:30 – 4:30 = = 

 الكميت أ. د. عادل عبدالرزاق  قدرةالمحطات  5:30 – 4:30

5:30 – 6:30 = = 

 محسن  أ. د. ابراهيم علي منظومات المكائن تصميم  7:30 – 6:30

7:30 – 8:30 = = 

ن 
ني

ألث
ا

 

 عثمان أ. م. د. تحسين طه  اهتزازات  3:30 - 2:30

3:30 – 4:30 = = 

  مختبرات  5:30 – 4:30

5:30 – 6:30 =  

6:30 – 7:30 =  

https://meet.google.com/lookup/g2oytkwsc2


 

 

 

وذات اللون االسود حضوريةذات اللون االحمر تكون الكترونية : المواد   مالحظة

7:30 – 8:30   

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 ا. د. مكي حاج زيدان   ج تكييف وتثلي 3:30 - 2:30

3:30 – 4:30 = = 

  ا. م. د. نجيب سلمان مواد هندسية  5:30 – 4:30

5:30 – 6:30 = = 

  مشاريع 7:30 – 6:30

7:30 – 8:30 =  

ء 
عا

رب
أل
ا

 

  مكائن كهربائية 3:30 - 2:30

3:30 – 4:30 = = 

 محسن  أ. د. ابراهيم علي منظومات المكائن تصميم  5:30 – 4:30

5:30 – 6:30 = = 

 ا. د. مكي حاج زيدان   ج تكييف وتثلي 7:30 – 6:30

7:30 – 8:30   

س 
مي

خ
ال

 

  م. مهند لطيف ة هندسة صناعي  3:30 - 2:30

3:30 – 4:30 = = 

 باشأ. عادل محمود  ات قياسالسيطرة وال 5:30 – 4:30

 الكميت أ. د. عادل عبدالرزاق  قدرةالمحطات  6:30 – 5:30

6:30 – 7:30   



 جامعة تكريت – كلية الهندسة – قسم الهندسة الكهربائية

2022-2021 / العام الدراسي األول / الفصل الدراسي مسائيجدول الدروس االسبوعي / المرحلة االولى   
 

 المرحلة االولى
 اليوم وقت المحاضرة

 اسم المادة مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة االلكتروني

Uhttps://meet.google.com/lookup/bx7ohjlejp 

 

 4:00- 2:00 فيزياء الكترونية م.م. دمحم سعيد دوام حضوري

 7:00-4:00 رسم هندسي م. دمحم مهنا + م.م. مهند لطيف دوام حضوري األحد

 9:00-7:00 مختبر كهربائية ورقمية م. لجين صباح + م.م. عمر عبدالصمد دوام حضوري

 5:00- 2:00 رياضيات أ.م. شاهر فليح دوام حضوري
 االثنين

 8:00- 5:00 كهربائية م. لجين صباح دوام حضوري

 4:00- 2:00 ورش هندسية م. سليمان عناد + م.م. قيس خليل دوام حضوري

 6:00- 4:00 تقنية رقمية م.م. عمر عبدالصمد دوام حضوري الثالثاء

 8:00- 6:00 علم الحاسبات م.م. جالل نزار دوام حضوري

 5:00- 2:00 ميكانيك هندسي م.م. أوس ناجي 

 6:00- 5:00 رياضيات أ.م. شاهر فليح  األربعاء

 7:00- 6:00 كهربائية م. لجين صباح 

 4:00- 2:00 اللغة العربية م.م. فارس 

م.م. جالل نزار   الخميس  6:00- 4:00 مختبر حاسبات

م.م. دمحم سعيد    7:00- 6:00 فيزياء الكترونية

 

 

 جامعة تكريت – كلية الهندسة – قسم الهندسة الكهربائية

2022-2021الفصل الدراسي األول / العام الدراسي  / الثانيةمسائيجدول الدروس االسبوعي  / المرحلة   
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 المرحلة الثانية
 اليوم وقت المحاضرة

 اسم المادة مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة االلكتروني

https://meet.google.com/lookup/fww57ploud 

 

 4:00- 2:00 ديمقراطية م.م. أحمد حسين 

 5:00- 4:00 شبكات كهربائية أ.م.د. منير طه  األحد

 6:00- 5:00 رياضيات م.م. عبدالمطلب عبدالوهاب 

 4:00- 2:00 اللغة االنكليزية م.م. عبدالرحمن عبدهللا 

 5:00- 4:00 مجاالت م.م. قيس خليل  االثنين

 6:00- 5:00 الكترونيك م.م. عمر نافع 

 4:00- 2:00 مختبر حاسبات م.م. سوسن ضياء دوام حضوري

 6:00- 4:00 الكترونيك م.م. عمر نافع دوام حضوري الثالثاء

 8:00- 6:00 مكائن كهربائية أ.م.د. ثامر حسن دوام حضوري

 5:00- 2:00 رياضيات م.م. عبدالمطلب عبدالوهاب دوام حضوري
 األربعاء

 8:00- 5:00 شبكات كهربائية أ.م.د. منير طه دوام حضوري

 4:00- 2:00 برمجة الحاسبات م.م. سوسن ضياء دوام حضوري

 6:00- 4:00 مختبر الكترونيك ومكائن م.م. عمر نافع + م.م. ليث فاضل دوام حضوري الخميس

 8:00- 6:00 مجاالت م.م. قيس خليل دوام حضوري

 

 

 جامعة تكريت – كلية الهندسة – قسم الهندسة الكهربائية

2022-2021الفصل الدراسي األول / العام الدراسي  / الثالثةمسائيجدول الدروس االسبوعي / المرحلة   
 

 اليوم وقت المحاضرة المرحلة الثالثة

https://meet.google.com/lookup/fww57ploud�
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 اسم المادة مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة االلكتروني

https://meet.google.com/lookup/d7np2ys2sw 

 

 3:00-2:00 الكترونيك م.م. ريمان عيسى 

 األحد
 4:00-3:00 مكائن كهربائية م.م. ليث فاضل 

 5:00-4:00 تحليالت هندسية م.م. عبدالمطلب عبدالوهاب 

 7:00-5:00 اللغة االنكليزية م.م. عبدالرحمن عبدهللا 

 5:00- 2:00 اتصاالت أ.م.د. إبراهيم خليل دوام حضوري
 االثنين

 8:00- 5:00 تحليالت هندسية م.م. عبدالمطلب عبدالوهاب دوام حضوري

 4:00- 2:00 مختبر الكترونيك واتصاالت م.م. عمر نافع + م.م. ريمان عيسى دوام حضوري

 6:00- 4:00 الكترونيك م.م. ريمان عيسى دوام حضوري الثالثاء

 8:00- 6:00 قدرة كهربائية أ.م.د. أركان أحمد دوام حضوري

 4:00- 2:00 هندسة الحاسبات م.م. جالل نزار دوام حضوري

 6:00- 4:00 مكائن كهربائية م.م. ليث فاضل دوام حضوري األربعاء

 8:00- 6:00 مختبر حاسبات ومكائن م.م. جالل نزار + م.م. ليث فاضل دوام حضوري

 4:00- 2:00 قياسات كهربائية م.م. عمار عبدالجواد 

 الخميس
 5:00- 4:00 اتصاالت أ.م.د. إبراهيم خليل 

 6:00- 5:00 قدرة كهربائية أ.م.د. أركان أحمد 

 7:00- 6:00 هندسة الحاسبات م.م. جالل نزار 

 جامعة تكريت – كلية الهندسة – قسم الهندسة الكهربائية

2022-2021الفصل الدراسي األول / العام الدراسي  / الرابعةمسائيجدول الدروس االسبوعي  / المرحلة   
 

 المرحلة الرابعة
 اليوم وقت المحاضرة

 اسم المادة مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة االلكتروني
https://meet.google.com/lookup/dxjg7mkf3g دوام حضوري 

م.م. عمار عبدالجواد + م.م. رؤيا  مختبر الكترونيك قدرة+   األحد 4:00- 2:00
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 اتصاالت جعفر 

 6:00- 4:00 نظم قدرة أ.م.د. عبدالستار حسن دوام حضوري

 8:00- 6:00 الكترونيك م.د. سعد مشحن دوام حضوري

 4:00- 2:00 هندسة السيطرة أ.د. خلف سلوم دوام حضوري

 6:00- 4:00 مختبر هندسة السيطرة أ.د. خلف سلوم دوام حضوري االثنين

 8:00- 6:00 مشروع تخرج  دوام حضوري

 4:00- 2:00 اتصاالت أ.م.د. إبراهيم خليل دوام حضوري

 6:00- 4:00 الكترونيك القدرة أ.م.د. أركان أحمد دوام حضوري الثالثاء

 8:00- 6:00 مشروع تخرج  دوام حضوري

 3:00- 2:00 هندسة السيطرة أ.د. خلف سلوم 

 4:00- 3:00 الكترونيك م.د. سعد مشحن  األربعاء

 7:00- 4:00 شبكات الحاسبات م.م. رؤيا جعفر 

 3:00- 2:00 اتصاالت أ.م.د. إبراهيم خليل 

 4:00- 3:00 الكترونيك القدرة أ.م.د. أركان أحمد  الخميس

 5:00- 4:00 نظم قدرة أ.م.د. عبدالستار حسن 
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 0200 – 0202         الاولامفصل ادلرايس  –         امثانية مسايئ املرحةلجدول روابط احملارضات الامكرتونية / 

االلكتروني  رابط المحاضرة  اسم المادة مدرس المادة رمز الصف 
  الولت

 الٌوم نوع الدراسة

 

https://meet.google.com/amk-trzh-uxd 

 

 حاسبات =

 
 م. عمر طاهر+ م.د دمحم خٌر هللا

 Iحاسبات 
 عصرا 2::2-0::0

ً
ون

تر
لك

ا
 

 االحد

 لغة انكلٌزٌة  =

sxidfwh 
 لغة انكلٌزٌة م.م عبدالرحمن

 مساءا 2::2-0::0

 =  Iموائع 

 
 أ.م. اسماء + م.م حذٌفة فرمان

 I موائع
 مساءا 2::2-8::0

 حاسبات =

 
 م. عمر طاهر+ م.د دمحم خٌر هللا

 حاسبات

 

 عصرا 2:::-2::0

ً
ون

تر
لك

ا
 

 االثنٌن

 عصرا 2::2-0:::

 انشاء مبانً =

 

د. عبد الرحمن عٌادة + م.م زٌنة 
 جمال

 
 انشاء مبانً

 مساءا 2::2-5::0

 مساءا 2::2-0::5

 =  Iموائع 

 
 أ.م. اسماء + م.م حذٌفة فرمان

 مساءا I 0::2-7::2 موائع

م.م رٌم سهام + شهد محمود+  -
 )م( فارس جهاد

I عملً مساحة  عصرا 2::2-0::0 

ي
ور

ض
ح

 

 الثالثاء

 

- 
 م. رلٌه عبد + صابرٌن عباس

 مساءا I 0::2-0::2 موائعمختبر 

- 

 
م.م دعاء محمود + ست شٌالن+ 

 ست لٌلى
 م.ت. خرسانة

 مساءا 2::2-8::0

- 
 فراس + م.د. مهند ناطكم.د 

 
 عصرا I 0::2-0::2 رٌاضٌات

ي
ور

ض
ح

 

 االربعاء

- 
 أ.م.د عمر فاروق

 مساءا I 0::2-0::2مماومة مواد 

 جامعة جكريث 

الهندسة الكلية   
المدني القسم   

نكحرونية اننظريةجدول انمحاضرات اال  

  انمسائي -كافة انمراحم -انمرحهة :
2022 - 2021 االول  انفصم اندراسي  

 
 

https://meet.google.com/amk-trzh-uxd


 

 

 

- 
 أ.م فادٌة سعدي + م.د حٌدر

 مساءا I 0::2-8::2الخرسانة  تكنولوجٌا

- 
 م.د فراس + م.د. مهند ناطك

 
 عصرا I 0::2-0::2 رٌاضٌات

ي
ور

ض
ح

 

 

 الخمٌس
- 

 أ.م.د عمر فاروق
 

 مساءا I 0::2-0::2مماومة مواد 

- 
 أ.م.د. دمحم عبد هللا

 مساحة 
 مساءا 2::2-8::0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 0200 – 0202         الاولامفصل ادلرايس  –         مسايئ امثامثة املرحةلجدول روابط احملارضات الامكرتونية / 

االلكترونً رابط المحاضرة  ولت المحاضرة اسم المادة مدرس المادة رمز الصف  

 

 نوع الدراسة
 الٌوم

 
 

https://meet.google.com/cde-pfbx-zfr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عصرا 03:2-03:2 تحلٌالت هندسٌة م.د دمحم خٌر هللا -

ي
ور

ض
ح

 

 االحد
- 

 أ.م.د مٌسون عبد هللا
 ادارة مشارٌع

 
 مساءا 03:2-03:2

- 
أ.م  +غازي د محمود أ.م.

 اسراء صالح

 مساءا I 03:2-03:2 نظري تربة

- 
أ.د مازن برهان الدٌن + م.د 

 مهند محسن
 

 Iانشاءات 
 عصرا 03:2-03:2

ي
ور

ض
ح

 

 االثنٌن

 مساءا 03:2-03:2 تحلٌالت هندسٌة م.د دمحم خٌر هللا -

- 
 انفالأ.م.د سعد + م.م 

 
  Iخرسانة مسلحة 

 مساءا 03:2-03:2

- 
أ.م  +غازي د محمود أ.م.

 اسراء صالح
 I نظري تربة

 مساءا 03:2-03:2

ا.م.د. لمٌاء نجاح+ م.م. رٌم  -
 سهام+م.م مازن

 Iعملً تربة
 عصرا 03:2-03:2

ي
ور

ض
ح

 

 - الثالثاء
أ.د مازن برهان الدٌن + م.د 

 مهند محسن
 

  Iانشاءات 
 مساءا 03:2-03:2

- 
 أ.م.د سعد + م.م انفال

 
  Iخرسانة مسلحة 

 مساءا 03:2-03:2

 مرور =

ka34eyk 
 أ ٌاسٌن علً+ م. دمحم فائك

 ري و بزل
 عصرا 03:2-03:2

ً
ون

تر
لك

ا
 

 االربعاء

https://meet.google.com/cde-pfbx-zfr


 

 

 ري و بزل =

7icooyf 
 م.د هاشم غالب

 مرور
 مساءا 03:2-03:2

 

 أ ٌاسٌن علً+ م. دمحم فائك
 بزلري و 

 عصرا 03:2-03:2

ً
ون

تر
لك

ا
 

 

 

 

 الخمٌس

 

م.م شهد محمود + م. فارس  
 جهاد
 

 مرورمختبر 
 مساءا 03:2-03:2

 انكلٌزي = 

7xnx2ct 
 م.م. عبدالرحمن

 مساءا 03:2-03:2 انكلٌزي

 مساءا 03:2-03:2 مرور م.د هاشم غالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 0200 – 0202         الاولامفصل ادلرايس  –         مسايئامرابعة  املرحةلجدول روابط احملارضات الامكرتونية / 

االلكتروني  رابط المحاضرة  وقت المحاضرة اسم المادة مدرس المادة رمز الصف   
 

 اليوم

 

 

https://meet.google.com/yag-hqtc-fun 

 

 عصرا 2::0-2::0 تصامٌم حدٌد جاسم حسن. د.م.أ -

ي
ور

ض
ح

 

 مساءا 2::0-2::0 ةهٌدرولٌكمنشاءات  وسام سمٌر+ م.م صفا د.م. - االحد

 مساءا 2::8-2::0 طرق االنشاء أ.م.د عبد الرحمن عدنان -

 عصرا 2::0-2::0 طرق انشاء أ.م.د عبد الرحمن عدنان -

ي
ور

ض
ح

 

 االثنين
- 

م. أ.أ.د. مٌسر دمحم جمعة+ 

 فادٌة سعدي
 تصامٌم خرسانٌة

 مساءا 2::2-0::0

- 
أ.م.د. فاروق مجٌد+ م.د 

 وسام ذٌاب
 هندسة االساسات

 مساءا 2::2-8::0

م.م شهد محمود+ م. فارس  -
 جهاد

  22::9-2::8 مخحبر طرق

- 
م. أ.أ.د. مٌسر دمحم جمعة+ 

 فادٌة سعدي
 تصامٌم خرسانٌة

 عصرا 03:2-03:2
 

ي
ور

ض
ح

 

 - الثالثاء
أ.م.د. فاروق مجٌد+ م.د 

 وسام ذٌاب
 هندسة االساسات

 مساءا 03:2-03:2

- 
أ.م سماهر جاسم + م.م 

 صفا ابراهٌم
 مختبر الصحٌة

 مساءا 03:2-03:2

 مشروع التخرج

 

03:2-023:2    

 الهندسة الصحٌة أ.م سماهر جاسم 
 عصرا 03:2-03:2

 

ً
ون

تر
لك

ا
 

 االربعاء

 

 

 

rm73zt7 
 م.د. مهند ناطك 

 
 طرق

 مساءا 03:2-03:2

https://meet.google.com/yag-hqtc-fun


 

 

 م.م عبدالرحمن 
 لغة انكلٌزٌة

 عصرا 03:2-03:2
 

ً
ون

تر
لك

ا
 

 

 الخمٌس

انكلٌزي = 

komhvqj 
 ةهٌدرولٌكمنشاءات  وسام سمٌر+ م.م صفا د.م.

 مساءا 03:2-03:2

zflr4hb  منشات

 هٌدرولٌكٌة = 
  

 مساءا 03:2-03:2

 

 

 
 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌك منصة التعلٌم االلكترونً ) -

 . ( فً ولت المحاضرة  Google Meetلم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح  للدخول الى )-

 


