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  قسم الهندسة المدنية

 تدريسي المادة المرحلة الثالثة تدريسي المادة المرحلة الثانية  تدريسي المادة المرحلة االولى  التاريخ اليوم
المرحلة 
 الرابعة

  م.مروة قدوري  ميكانيك الموائع  22/3/2021 االثنين 

 نظام سنوي 

 التحليالت العددية   م.ليث امجد الفيزياء 23/3/2021 الثالثاء

م.م. هديل عبد  
 الهادي 

  م.م. ابتهال حمادة  IIاللغة االنكليزية   24/3/2021 االربعاء 

 اللغة العربية 25/3/2021 الخميس

م.د. مهند عبد  
 الجبار 

 م.م. همام ثامر IIIاللغة االنكليزية  

  م.محمد فاضل  IIIالرياضيات   28/3/2021 االحد

 م.د. رائد عبد هللا  هندسة المرور  م. هديل رياض  Iالرياضيات  29/3/2021 االثنين 

  م.م. مصطفى نزار  IIIالحاسبات   31/3/2021 االربعاء 

 م.د. علي عويد  هندسة البيئة  م. دعاء توفيق  Iالحاسبات  1/4/2021 الخميس



 

 

 

  قسم هندسة العمارة 

 تدريسي المادة  المرحلة الثالثة تدريسي المادة  المرحلة الثانية   تدريسي المادة المرحلة االولى   التاريخ  اليوم
المرحلة 

  لخامسةا
 تدريسي المادة

      م. أحمد محمد تاريخ عمارة  م. أحمد حماد  رياضيات   3/  22  األثنين 

  عمارة عراقية   م. أحمد محمد Vاللغة اإلنكليزية       3/  23  الثالثاء
م.م. مصطفى  

  صباح

   م.م. صفاء ياسين  IIIتركيب مباني  م. محمد فاضل  Iالحاسوب   3/  24  األربعاء 

  

  م.د. معن سحاب   تاريخ العمارة     3/  25  الخميس

   م.م. صفاء ياسين  Iتركيب مباني  م.م. صفاء ياسين   Iتركيب مباني   3/  26  الجمعة

       3/  27  السبت

 م. قتيبة مخلف   الحقوق والديمقراطية   3/  28  األحد
اللغة 
  IIIاإلنكليزية

   م. أحمد حماد

 مبادئ تخطيط      3/  29  األثنين 
أ.م.د. ميسون 

 محي

    م. محمد فاضل   اللغة اإلنكليزية  3/  30  الثالثاء

 م. محمد فاضل    V الحاسوب  م.م. صفاء أبراهيم    IIIالحاسوب    3/  31  األربعاء 

  اللغة العربية  4/  01  الخميس
م.د. مهند عبد  

  الجبار 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

  قسم الهندسة الكهروميكانيكية 

  تدريسي المادة   المرحلة الثالثة   تدريسي المادة   المرحلة الثانية   تدريسي المادة   المرحلة االولى  التاريخ   اليوم
المرحلة 
  الرابعة

      م.م هديل عبد الهادي  Iرياضيات    22/3/2021  االثنين 

المرحلة  
تتبع النظام  

  السنوي 

  م.م عبد هللا جميل  Iالكترونيك      23/3/2021  الثالثاء
أنظمة القدرة والحماية    

  الكهربائية 
  م.م يونس سعود 

      م.م ناطق عباس  Iديناميك الحرارة  24/3/2021  االربعاء 

  م.م ناطق عباس   تحليالت هندسية   م.م مها رحمن   Iالرياضيات الهندسية      25/3/2021  الخميس

      م.م مروة مجيد   Iفيزياء هندسية    28/3/2021  االحد

  االحتراق و التلوث   م.م يونس سعود   اللغة االنكليزية     29/3/2021  االثنين 
أ.م.د رياض  

  عزاوي

      م.م احمد هادي  حاسبات   30/3/2021  الثالثاء

    م.د مهند عبد الجبار  اللغة العربية     31/3/2021  االربعاء 



 

 

 

 

 

  المالحظات :

 . يبدأ االمتحان في الساعة التاسعة صباحا .1
 .على الطالب شحن أجهزة الهاتف او الحاسوب المحمول وتوفير االنترنت بشكل مستمر اثناء فترة االمتحان  .2
 . ألداء االمتحان ويتحمل الطالب مسؤولية التسجيل بحيث يكتب اسمه الرباعي باللغة العربية  Google Classroomتعتمد منصة   .3
 . تحانية في حال حدوث طارئعلى الطالب التواصل مع المقررية  او اللجنة االم .4
 .على الطالب لبس الزي الجامعي اثناء االمتحان الحتمال االتصال به فيدويا من قبل اللجنة االمتحانية  .5
 PDFد بصيغة على الطالب رفع اجابته قبل انتهاء وقت االمتحان بربع ساعة لضمان وصولها في حالة ضعف خدمة االنترنت وبتصوير واضح لألوراق وبملف واح  .6

 ويقوم بتسميه الملف باسم الطالب الثالثي.
 يتحمل الطالب مسؤولية تحميل الملف مع استخدام برامج لتصغير حجم الملف.  .7
  يمنع منعاً باتاً كتابة اسم الطالب داخل دفتر االمتحان فقط يذكر في تسمية الملف كما ذكر سابقاً. .8

  
  اللجنة االمتحانية                                                                                                                       


