
 جامعة الموصل/ كلية الهندسة 

 
 

 

 

 

 

 قسم هندسة البيئة - الدروس االلكترونيةجدول 

 meetاوبرنامج  zoomوسيلة التواصل برنامج   /المستوى االول 

 الرابط االلكتروني للمادة رمز الصف المدرس المادة الوقت االيام

 االحد
01:-0:3 احمد بشير  د.طالل  حاسوب    4g65jdj https://meet.google.com/dvw-amot-acy 

:03-4:0  dgznhv3 https://meet.google.com/zvu-gxqf-ias د.احمد فؤاد  فيزياء  

 االثنين

:01-:03  
رسم  

 هندسي 
 7k6hdhu https://us04web.zoom.us/j/2688441112 د.احمد علي 

1:0-3:0  اوتوكاد  
ايمن وليد .د  

 محمدهشام 
mmihkou https://us04web.zoom.us/j/7779491691 

4:0-6:0  1 رياضيات    gxuhqe5 97600https://zoom.us/j/41124 د.تحسين  

:04-:06  2 رياضيات    qed4eqx https://zoom.us/j/7716043001 ميادة حازم  

 الثالثاء

:01-:02  tx2ozjd https://meet.google.com/xpn-fnfg-zoa د.موفق سلمان  كيمياء  

:03-4:0  
الهندسة  

 الكهربائية 

ابراهيم اسماعيل  

 عبدالحميد   
bkiclyc https://meet.google.com/uwg-evvn-fgo 

4:0-6:0  
ثرموداينمك  

 البيئة 
 vw56k3h https://meet.google.com/pyj-ixcp-iux د.معن 

 االربعاء

1:0-3:0  
ميكانيك  

 السكون 

د.عمر محمد عبد  

 الكريم 
g3vlwyp https://us04web.zoom.us/j/2134952712 

1:0-3:0  
ميكانيك  

 الحركي
نجم حسن  يوسف  2dwvcdm 4751768331https://zoom.us/j/ 

4:0-6:0  
جيولوجيا  

 البيئة 
 bklwl42 https://zoom.us/j/4085262971 د.محمد ظافر 

6:0-7:0  
تقنيات  

 المعلومات  
 nryyujj ptj-qocm-https://meet.google.com/emd احمد طه  

 الخميس

:02-3:0  nm3ttcs https://meet.google.com/civ-ssia-gvf د.سمير  انكليزي  

3:0-4:0  
اللغة  

 العربية  
  24ubr2f د.ايناس عطوان 

4:0-5:0  
اخالقيات  

 المهنة 
سعيد  محمد احمد  mnu6use https://us04web.zoom.us/j/8920505689 

5:0-6:0  
حقوق  

 وحريات 
  h3f4eyi رشا سهيل

  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
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 zoom وسيلة التواصل برنامج /المرحلة الدراسية الثانية

 المدرس المادة الوقت االيام
  وسيلة

 التواصل  
روني للمادةالرابط االلكت  

 االحد

01:-02:  
مساحة 

 عملي 

احمد ياسين+وعد+ 

يوسف +محمد 

 عبدالهادي

Zoom https://us04web.zoom.us/j/7178242621 

03:2-

03:3  
 Zoom https://us04web.zoom.us/j/9485155040 أ.عبدالمحسن احصاء

3:30-

4:30 
 Zoom https://us04web.zoom.us/j/8720985936 نادية افرام رياضيات

:05-:06  Zoom https://us04web.zoom.us/j/9731465058 احمد ياسين  برمجة  

 االثنين

:01-:02  

مواد 

 انشائية

 عملي 

 Zoom https://us04web.zoom.us/j/9711962796 محمد هشام 

30:2-

03:3  
 Zoom   سالم يوسف  .د مقاومة

ps://us04web.zoom.us/j/4155316466htt 
 

:04-:05  Zoom https://us04web.zoom.us/j/8720985936 نادية افرام رياضيات 

 الثالثاء

:01-:02  Zoom https://us04web.zoom.us/j/8920505689 محمد احمد سعيد   مساحة  

30:2-

03:3  

برمجة 

 عملي 
 Zoom https://us04web.zoom.us/j/9731465058 احمد ياسين 

:04-:05  Zoom عبدالعليم  د.ليث موائع  
https://us04web.zoom.us/j/6510988205 

 االربعاء

001:-

02:  

نوعية 

مياه 

 عملي

 + نادية افرام +وعد

سالم  محمد  
Zoom https://us04web.zoom.us/j/7178242621 

03:2-

03:3  
سف سالم يو .د مقاومة  Zoom 

ps://us04web.zoom.us/j/4155316466htt 
 

:04-:05  
نوعية 

 مياه 

ميادة حازم+حنان 

 اسماعيل
Zoom 

https://zoom.us/j/7716043001 
 

 الخميس

:01-:02  
مواد 

 انشائية
 Zoom https://us04web.zoom.us/j/9711962796 محمد هشام 

30:2-

03:3  

موائع 

 عملي 
+محمدسالم+يوسف حنان   Zoom https://us04web.zoom.us/j/7779455284 

:004-

:005  
امنادية افر رياضيات  Zoom https://us04web.zoom.us/j/8720985936 
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 zoom وسيلة التواصل برنامج  / المرحلة الدراسية الثالثة

 المدرس المادة الوقت االيام
  وسيلة

 التواصل  
 الرابط االلكتروني للمادة

 االحد

1:00-2:0  
خرسانة 

 مسلحة 
 Zoom https://us04web.zoom.us/j/3876256222 رنا برهان

2:30-3:30  
تطبيقات 

 الهيدروليك 
 Zoom https://us04web.zoom.us/j/4594381726 د. عمارثامر

4:0-5:0  
النفايات 

الصلبة 

 والخطرة

 Zoom د. انس فخري 
https://us04web.zoom.us/j/7434432939 

 

 االثنين

1:00-2:0  
السيطرة 

على تلوث 

 الهواء

 Zoom https://us04web.zoom.us/j/2072760227 د.محمد سالم شهاب  

2:30-3:30  
تربة عملي 

   

 د.ايمن وليد

 د.محمدظافر
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7779491691 

 

4:00-5:0  
هندسة  

 االسالة

 مصعب عبدالجبار

هاشم  عبير  
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5093047557 

 

 الثالثاء

1:0-2:00  
تطبيقات 

 الهيدروليك 
 Zoom https://us04web.zoom.us/j/4594381726 د. عمارثامر

2:30-3:30  

ميكانيك 

تربة 

وهندسة  

 االسس

 ايمن وليدد.

 د.محمد ظافر
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7779491691 

 

4:00-5:0  Zoom د.صالح  هيدرولوجي   
6169206819https://us04web.zoom.us/j/ 

 االربعاء

1:00-2:0  
تحليالت 

 هندسية 
 Zoom https://us04web.zoom.us/j/9104114195 د. انور

2:30-3:30  
خرسانة 

 مسلحة 
 Zoom https://us04web.zoom.us/j/3876256222 رنا برهان

4:00-5:00  
النفايات 

الصلبة 

 والخطرة

 Zoom د. انس فخري 
https://us04web.zoom.us/j/7434432939 

 

 الخميس

1:00-2:00  
السيطرة 

على تلوث 

 الهواء

.محمد سالم شهاب  د  Zoom https://us04web.zomm.us/j/2072760227 

2:30-3:30  

ميكانيك 

تربة 

وهندسة  

 االسس

 د.ايمن وليد

ظافرد.محمد   
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7779491691 

 

4:00-5:00  
هندسه  

 االسالة  

 مصعب عبدالجبار

 عبير هاشم 
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5093047557 
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 zoom وسيلة التواصل برنامج /المرحلة الدراسية الرابعة

مادةال الوقت االيام  المدرس 
  وسيلة

 التواصل  
 الرابط االلكتروني للمادة

 االحد

3:0-4:0  Zoom https://zoom.us/j/4858760454  عبدالوهابقيثار  تخمين  

5:0-6:0  
معالجة 

مياه 

 فضالت

 Zoom https://us04web.zoom.us/j/4594381726 د. عمار ثامر

9:0-10:0  
إدارة  

واقتصاد 

 هندسي 

محمد احمد 

 د.حامدادريس  
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8920505689 
 

 االثنين

3:0-4:0  Zoom https://us04web.zoom.us/j/6510988205 د.ليث عبدالعليم  شبكات   

5:0-6:0  
معالجة 

فضالت 

 صناعيه

 د.حامد ادريس 

 د.محمد سالم شهاب 
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9425341995 

 

9:0-10:0  
تلوث 

 تربة

 د. انس فخري

من وليدد.اي  
Zoom https://us04web.zoom.us/j/7779491691 

 الثالثاء

3:0-5:0  
معالجة 

مياه 

 فضالت

 Zoom https://us04web.zoom.us/j/4594381726 د. عمار ثامر

7:0-8:0  Zoom https://zoom.us/j/4858760454 أ.قيثار  تخمين  

9:0-10:0  
تصاميم 

 انشائية
 Zoom د. سالم يوسف 

ps://us04web.zoom.us/j/4155316466htt 

 

 االربعاء

2:0 -3:0 ث عبد العليم د. لي شبكات    Zoom https://us04web.zoom.us/j/6510988205 

0:4-00:5  
مواضيع 

بيئية 

 مختارة

محمدد.عمر    Zoom https://us04web.zoom.us/j/2134952712 

9:0-010:  
إدارة  

واقتصاد 

 هندسي 

 محمد احمد سعيد 

ادريس  د.حامد  
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8920505689 
 

 الخميس

3:0-4:00   Zoom مشروع تخرج  

5:00-6:0  
معالجة 

فضالت 

 صناعيه

 د.حامد ادريس 

 د.محمد سالم شهاب 
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9425341995 

 

9:0-10:0  
تصاميم 

 انشائية
 Zoom د. سالم يوسف 

ps://us04web.zoom.us/j/4155316466htt 
 

 

 ة ال يوجد دراسات عليا في قسم هندسة البيئ
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