
 /الفصل الثاني0200-0202جدول الدروس االسبوعي للدراسة االولية في قسم الهندسة البيئية للعام الدراسي 

 المرحلة الثانية المرحلة االولى 

 Bشعبة  Aشعبة   Bشعبة  Aشعبة  

 المادة الوقت المادة الوقت  مدرس المادة الوقت المادة الوقت اليوم

 االحد

8:30-01:30 

 اللغة االنكليزية

 )الكتروني(

(yyh2pfs) 

 أ.م. نغم

 

 

8:30-01:30 

 

 علم االحياء المجهرية

 )الكتروني(

(jvokrsh) 

 د.نهله

 

8.30-10.30 

 علم السكون والمقاومة

 )حضوري(

 د. حسين جبار

8.30-11.30 
 ثرمودايناميك 

  )حضوري( د. محمد

01:30-12:30 

 الرياضيات

 )الكتروني(

(sj2t6dr) 

 د منى

 

 

01:30-12:30 

 

 

 اللغة االنكليزية

 )الكتروني(

(2rjlhia) 

 أ.م. نغم

 

 

10:30-02:30 

 ثرمودايناميك 

 )حضوري( 

  د. محمد

 

11:30-02:30 

علم السكون 

 والمقاومة

 )حضوري(

 د. حسين جبار

12.30-2.30 

 علم االحياء المجهرية

 )الكتروني(

(6l4epfm) 

 د.نهله

12.30-2.30 

 الرياضيات

 )الكتروني(

(am34voy) 

 د منى

 

12:30-2:30 

 مختبرالجيولوجيا البيئيه

 )حضوري(

ا.حسين )د منى فائق, 

(مجيد  

12:30-2:30 

مختبرالجيولوجيا 

 البيئيه

 )حضوري(

)د منى فائق, ا.حسين 

 مجيد(

 
 Bشعبة  Aشعبة 

 Bشعبة  Aشعبة  

 االثنين

8.30-9.30 

 حاسبات

 )الكتروني(

(iddoemm) 

 د منى

8:30-10:30 

 اللغة العربية

 )الكتروني(

(i6yvz50) 

 م.م. ايمان

 
8.30-10.30 

  (II)الرياضيات

 )حضوري(

محسن د.حيدر  

03:1393:1 

علم السكون 

 والمقاومة

 )حضوري(

 د. حسين جبار

9.30-00.30 

 الرياضيات

 )الكتروني(

(sj2t6dr) 

 د.منى

10:30-11:30 

 

 

 حاسبات

 )الكتروني(

(r4u3yke) 

 د منى

 

10.30-01.30 

 علم السكون والمقاومة

 )حضوري(

 د. حسين جبار

9.30-01.30 

 ثرمودايناميك 

)حضوري( د. 

 محمد
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10:30-12:30 

 العربيةاللغة 

 )الكتروني( 

(bclpcsn) 

 م.م. ايمان

11:30-12:30 

 الرياضيات 

 )الكتروني(

(am34voy) 

  د.منى

 

11.30-02.30 
 ثرمودايناميك 

 )حضوري( د. محمد
10:30-12:30 

 (II)الرياضيات

 )حضوري(

محسن د.حيدر  

 
 Bشعبة  Aشعبة 

 
 Bشعبة  Aشعبة 

 الثالثاء

013:1-03:1 

 الكيمياء عضوية

 )حضوري(

 د. خالد

8:30-11:30 

 الرسم هندسي

 )حضوري(

 ا.نبراس, م.ست فرح, 

 ا. حسين

 

 

8.30-10.30 

 مختبر حاسبات

حضوري    

 د. محمد،م.م. زينب ،  

 م.م. فائق، م.م. رشا

8:30-9:30 
 (II)الرياضيات 

 )حضوري(

د. حيدرمحسن   

00:30-2:30 

 الرسم هندسي

 )حضوري(

 ا.نبراس, م.ست فرح,

 ا. حسين

 

11:30-1:30 

 الكيمياء عضوية

 )حضوري(

 د. خالد

 

10:30-11.30 
 )حضوري( (II)الرياضيات

 محسن د.حيدر
9:30-11.30 

 علم البيئه 

 )حضوري(

 د حسين جبار

    

 

11:30-1:30 

 علم البيئه 

 )حضوري(

 د حسين جبار

11:30-1:30 

 مختبر حاسبات

 حضوري

د. محمد،م.م. زينب ،  

 م.م. فائق، م.م. رشا

 Bشعبة  Aشعبة   Bشعبة  Aشعبة  

 االربعاء

8.30-10.30 

 الورشة

 )حضوري(

 م.م.فائق

 

8.30-10.30 

 

 الورشة

 )حضوري(

 م.م.فائق

 

8.30-10.30 

 هيدرولوجي

 )الكتروني(

 (w56kzk7)  

  د. مهند

8.30-01.30 

 اللغةاالنكليزية

  )الكتروني(
(rtcupnc) 

 منغست 

10:30-12:30 

 كيمياء تحليلية

 حضوري() 

 د جذوه

 

 

10:30-12:30 

 

 مختبر حاسبات

 )حضوري(

د. منى، م.م. فائق، م.م. 

 رشا

 

003:1-013:1  

االحصاء الهندسي 

 )الكتروني ( 

 (id6ilbf)  

 د. خالد

023:1-013:1 

 هيدرولوجي

 )الكتروني(

(52r4kgt) 

 د. مهند
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12:30-2:30 

 مختبر حاسبات

 )حضوري(

د. منى، م.م. فائق، م.م. 

 رشا

 

 

12:30-2:30 

 

 

 كيمياء تحليلية

 ) حضوري(

 د جذوه

 

11:30-1:30 

 اللغة االنكليزية

  )الكتروني(

(fruizun)   

 ا.م. نغم

03:1-023:1  

االحصاء الهندسي 

 )الكتروني ( 

(a4gdgeu)  

 د. خالد

 

 Bشعبة  Aشعبة   Bشعبة  Aشعبة  

 الخميس

8.30-01.30 

  مختبر االحياء المجهرية

  )حضوري(

 م.م. هديل د,نهله,

8.30-01.30 

 عضويهمختبر كيمياء 

 (حضوري)

 د.خالد, ا. احمد عصام
 30 30- 301 30 

 الجيولوجيا البيئيه

 )الكتروني(

(ou2hycs) 

 )د منى فائق(

 

30 30-10:30 

حقوق الديمقراطية و

  )الكتروني( االنسان

(3z7u7on) 

 مهاست 

10:30-12:30 

 مختبر كيمياء تحليلية  

 ) حضوري(

 ا. احمد عصامد.جذوه, 

 

10:30-12:30 

 

مختبر االحياء 

  المجهرية

  )حضوري(

 د,نهله, م.م. هديل

 301 30-1 32 30 

حقوق الديمقراطية و

  )الكتروني( االنسان

(3z7u7on) 

 مهاست 

10330-003:1 

 حاسبات 

)الكتروني( 

(ugfycas) 

 د. محمد

12:30-2:30 

 عضويهمختبر كيمياء 

 (حضوري)

 د.خالد, ا. احمد عصام

12:30-2:30 

 

 مختبر كيمياء تحليلية  

 ) حضوري(

 د.جذوه, م.م. هديل
 03:1-023:1  

 حاسبات )الكتروني(

(zotttqf) 

 د. محمد 

300 30-03:1 

 الجيولوجيا البيئيه 

 )الكتروني(

(4a55bwc) 

 )د منى فائق(
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 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة

 مدرس المادة المادة الوقت  مدرس المادة المادة الوقت اليوم

 االحد

8.30-01.30 
 )الكتروني(تحليالت عددية

(ipj3k7t) 
 د.زينب )حضوري( معالجة مياه صناعية 10:30-0:30  د.شهالء

10:30-02:30 
 )الكتروني(نفايات صلبة

(h4b2q5c) 
جذوةد.   10:30-12:30 

 مختبر انظمة سيطره

 )حضوري
 د حيدر, ا فائق

نغم ا.م. اللغة االنكليزيه )الكتروني(  12:30-2:30  
 12:30-2:30 

 اسالة الماء والمجاريمختبر

 )حضوري(
, ا احمد عصامد.عبير  

 ) (bvqdp63)  

    

 االثنين

30 30-10330 
 سالمه صناعيه)الكتروني(

(352tpry) 
 د.زينب )حضوري( معالجة مياه صناعية 9:30-8:30  د حسين مجيد

10:30-01:30 
 )الكتروني(تحليالت عددية

(ipj3k7t) 
 د.عبير )حضوري( اسالة الماء والمجاري 01:30-9:30  د.شهالء

 د. حسين مجيد تلوث هواء )حضوري( 01:30-12:30    

    12:30-2:30 
 نظم المعلومات الجغرافيهمختبر 

 (حضوري)
 د مهند, ست زينب, ست رشا

       

 
  

 الثالثاء

 د. حسين مجيد تلوث هواء )حضوري( 01:30-8:30  د. احمد  انتقال مادة )حضوري( 0:30-9:30

  د.عبير )حضوري( اسالة الماء والمجاري 01:30-01:30   د.اياد )حضوري( تلوث تربة 9:30-11:30

 د. حيدر محسن انظمة السيطرة البيئية )حضوري( 2:30-01:30   د.اياد )حضوري( تلوث تربة 11:30-12:30

     د شهالء نفايات خطره )حضوري( 12:30-2:30

   

 االربعاء

 01:30-8:30  د. احمد  انتقال مادة)حضوري( 8:30-01:30
 )الكتروني(  تلوث مياه جوفية

(rs3n4w2) 
 د.زياد

  تصميم مشروع بيئي 02:30-01:30  د.زياد تحليالت هندسية )حضوري( 10:30-12:30

     د. حيدر موائع )حضوري( 12:30-1:30



 /الفصل الثاني0200-0202جدول الدروس االسبوعي للدراسة االولية في قسم الهندسة البيئية للعام الدراسي 

       

    

 الخميس

 01:30-8:30  د.زياد تحليالت هندسية )حضوري( 8.30-9.30

 االدارة البيئية

  ) االلكتروني(

(oa7gwiu) 

مهندد.  

 مختبر موائع)حضوري( 9:30-11:30
 م. زينب ، ، م. د. حيدر

 ست همسة 
 01:30-12:30 

 نظم المعلومات الجغرافيه

 )الكتروني( 

(ezdevmz) 

 

 د مهند

 2:30-12:30  د. حيدر موائع )حضوري( 00:30-0:30
 اللغة االنكليزية

 (nsfwzzi) )الكتروني(
نغما.م.   

 


