
 0202-0202للعام الدراسي  البيئيفي قسم التخطيط السنوية ومواد الفصل األول )الكورسية(  األولى للموادبيانات الصفوف االلكترونية للمرحلة 

 اسم المادة
طبيعة 

 المادة
 أستاذ المادة

اليوم 

 االسبوعي

توقيت 

 المحاضرة
 معلومات المحاضرة

 وحركة التحضر

 المجتمع
    د زينب التغلبي  كورسية

Yotube  

Meet https://meet.google.com/rnu-kuog-ovx?pli=1&authuser=0 

الرياضيات 

 للمخططين
    اياد ثائر  م.م سنوية

Yotube https://www.youtube.com/channel/UCoT5KiIkGNtHvUZoT1brqqQ/videos 

Meet https://meet.google.com/tsx-jmfh-qjn 

 كورسية مبادئ علم البيئة
د.صابرين+ صادق 

 ثامر
   

Yotube https://www.youtube.com/channel/UCM3GruR5EintdqjWQ__o1Ag 

Meet udo-mxom-https://meet.google.com/qgf 

مبادئ التخطيط 

 العمراني
    م.انصاف سنوية

Yotube https://www.youtube.com/channel/UCsqzT4whJDU07qWtQTDST6w 

Meet ran-prcz-https://meet.google.com/aup 

 ةاإلنكليزي اللغة

 للمخططين
    م.م هشام المعمار سنوية

Yotube 
GO1CMw9vYJkRg8rD386ZQ-https://www.youtube.com/channel/UC 

Meet https://meet.google.com/landing?hs=197&pli=1&authuser=1 

    م.احسان علي سنوية برامجيات اساسية
Yotube  

Meet  

 اساسية مهارات

 التخطيط لعملية
    م.فاطمة  سنوية

Yotube orcw5jCIi8PsNJQ-https://m.youtube.com/channel/UC7iEbFy 

Meet iwv-enbp-https://meet.google.com/hxu 

 سنوية اللغة العربية
ا.م.د شيماء عبد 

 الحسين
   

Yotube gVyDl0KPFg-https://www.youtube.com/channel/UCaQSHrDx1Qon 

Meet  

 و األنسـان حقـوق

 الديمقراطية
 سنوية

م.م حسن عبيد عبد 

 السادة
   

Yotube https://www.youtube.com/channel/UCfVOoc2VJKNe5FSrXZ3qR8w 

Meet hej-mxvp-https://meet.google.com/omo 

الرسم واالظهار 

 )نظري(
    م.نقاء سنوية

Yotube  

Meet  

التخطيط  مبادئ

 المستدام
    م.د تقى رعد سنوية

Yotube 4RpDGaOw-https://www.youtube.com/channel/UCvw4j8DMRbp9dY 

Meet qvn-uaom-https://meet.google.com/cdh 

 .لمدمجمالحظة/ تم تخصيص يوم االربعاء من كل أسبوع لتغطية المواد ذات الطابع العملي والتطبيقي في المرحلة االولى استنادا لمبدأ التعليم ا -

-  

 م.د احمد شمخي الخفاجي

 رئيس قسم التخطيط البيئي

https://www.youtube.com/channel/UCoT5KiIkGNtHvUZoT1brqqQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCM3GruR5EintdqjWQ__o1Ag
https://meet.google.com/qgf-mxom-udo
https://www.youtube.com/channel/UCsqzT4whJDU07qWtQTDST6w
https://meet.google.com/aup-prcz-ran
https://www.youtube.com/channel/UC-GO1CMw9vYJkRg8rD386ZQ
https://meet.google.com/landing?hs=197&pli=1&authuser=1
https://m.youtube.com/channel/UC7iEbFy-orcw5jCIi8PsNJQ
https://meet.google.com/hxu-enbp-iwv
https://www.youtube.com/channel/UCaQSHrDx1Qon-gVyDl0KPFg
https://www.youtube.com/channel/UCfVOoc2VJKNe5FSrXZ3qR8w
https://meet.google.com/omo-mxvp-hej
https://www.youtube.com/channel/UCvw4j8DMRbp9dY-4RpDGaOw
https://meet.google.com/cdh-uaom-qvn


 0202-0202للعام الدراسي  البيئيللمواد السنوية ومواد الفصل األول )الكورسية( في قسم التخطيط  الثانيةبيانات الصفوف االلكترونية للمرحلة 

 اسم المادة
طبيعة 

 المادة
 أستاذ المادة

اليوم 

 االسبوعي

توقيت 

 المحاضرة
 معلومات المحاضرة

مشروع تخطيط بيئي 

 )نظري(
    م.د تقى رعد  سنوية

Yotube https://www.youtube.com/channel/UC0AIgHuwYLFDo-DjyMZmV4g 

Meet  

GIS I م. زينب ديكان  سنوية نظري    
Yotube  

Meet  

    م.د صابرين لطيف سنوية التلوث البيئي )نظري(
Yotube https://www.youtube.com/channel/UCgnlBMfa5CcwIVcGsSrBxCA?view_as=subscriber 

Meet https://meet.google.com/xjx-qsvb-vph 

 سنوية استشعار عن بعد
ا.م.د احمد 

 السلطاني
   

Yotube https://youtube.com/channel/UCwi-YqYjwSQvyMIvdjtAdkg 

Meet meet.google.com/vxq-mekn-vzn 

    ا.م.د سهاد  كورسي فكر تخطيطي
Yotube https://www.youtube.com/channel/UC0AIgHuwYLFDo-DjyMZmV4g 

Meet https://meet.google.com/tmp-kdvx-rao 

    ا.م.د علي القريشي سنوية البيئي االقتصاد 
Yotube https://www.youtube.com/channel/UC3jN04ZYP4ZaV2WJAX_fFJA 

Meet https://meet.google.com/fax-tshp-uds?pli=1&authuser=0 

مهارات بحثية 

 واحصاء
    م.م حسين سمير  سنوية

Yotube https://www.youtube.com/channel/UC2gLfQgB3bGPLRyrdrpAz2Q 

Meet https://meet.google.com/eet-oigf-dyh 

    م.د بيداء عبد الحسين  سنوية Iتخطيط بيئي 
Yotube https://www.youtube.com/channel/UCMlmlMLqftggC-rtYx1Ke5w 

Meet https://us02web.zoom.us/j/5767273919?pwd=azh3N0RGNm9WdmhjT1gzbW11b2x4UT09 

      
  

  

المساحة للمخططين 

 )نظري(
    ا.م عبد الكريم سنوية

Yotube  

Meet  

 .استنادا لمبدأ التعليم المدمج الثانيةاالربعاء من كل أسبوع لتغطية المواد ذات الطابع العملي والتطبيقي في المرحلة ي االحد ومالحظة/ تم تخصيص يوم -

 

 

 م.د احمد شمخي الخفاجي 

 البيئيرئيس قسم التخطيط 

 0202-0202للعام الدراسي  البيئيللمواد السنوية ومواد الفصل األول )الكورسية( في قسم التخطيط  الثالثةبيانات الصفوف االلكترونية للمرحلة 



 اسم المادة
طبيعة 

 المادة
 أستاذ المادة

اليوم 

 االسبوعي

توقيت 

 المحاضرة
 معلومات المحاضرة

 سنوية تخطيط النقل
م.د بيداء 

  الحسين
   

Yotube https://www.youtube.com/channel/UCMlmlMLqftggC-rtYx1Ke5w 

Meet psx-fzpk-https://meet.google.com/ima 

 البيئيالتخطيط 

II 
 سنوية

م.د بيداء 

 الحسين
   

Yotube  

Meet psx-fzpk-https://meet.google.com/ima 

التقييم االثر 

 البيئي )نظري(
 سنوية

 ا.م.د سامر الجشعمي 

م.د صابرين م.د زينب 

 التغلبي

   
Yotube https://www.youtube.com/channel/UCgnlBMfa5CcwIVcGsSrBxCA?view_as=subscriber 

Meet https://meet.google.com/xjx-qsvb-vph 

GIS II سنوية نظري 
ا.م.د احمد 

 السلطاني
   

Yotube YqYjwSQvyMIvdjtAdkg-https://youtube.com/channel/UCwi 

Meet  

هندسة 

 جيوتقنية 
    م.م ثائر اياد  

Yotube  

Meet https://meet.google.com/tsx-jmfh-qjn 

طرق وأساليب 

 التخطيط االقليمي
 سنوية

ا.م.د نصير عبد 

 الرزاق
   

Yotube https://www.youtube.com/channel/UCThhb7ZUYhJIV0hkCGtMZPw 

Meet https://meet.google.com/osi-zigi-dfm 

تخطيط البنى 

 االرتكازية
    م.حيدر كامل سنوية

Yotube https://www.youtube.com/channel/UCnlqGhyqxsXRF8z5eRROIHg 

Meet kzj-agpe-https://meet.google.com/qpc 

تخطيط 

استعماالت 

 االرض

 سنوية
م.د محمود 

 حسين
   

Yotube https://www.youtube.com/channel/UCI21_QEf0lV0SfFgeDazpgA 

Meet kxs-qsyv-https://meet.google.com/iro 

البيئة الحضرية 

 والريفية
    د زينب التغلبي م. كورسية

Yotube http://elearning5.uokufa.edu.iq/ppl/course/view.php?id=394 

Meet vfg-exmz-https://meet.google.com/idy 

تخطيط وادارة 

 موارد المياه 
    ا.م زينب ديكان  كورسية 

Yotube  

Meet  

    م. احمد فائق  كورسية  المناخ والبيئة 
Yotube http://elearning5.uokufa.edu.iq/ppl/course/view.php?id=387 

Meet https://meet.google.com/tdc-vtrz-rxx 

 .من كل أسبوع لتغطية المواد ذات الطابع العملي والتطبيقي في المرحلة الثالثة استنادا لمبدأ التعليم المدمج االربعاءمالحظة/ تم تخصيص يوم  -

-  

 م.د احمد شمخي الخفاجي

http://elearning5.uokufa.edu.iq/ppl/course/view.php?id=387
https://meet.google.com/tdc-vtrz-rxx


 رئيس قسم التخطيط البيئي

 

 0202-0202للعام الدراسي  البيئيللمواد السنوية ومواد الفصل األول )الكورسية( في قسم التخطيط  الرابعةبيانات الصفوف االلكترونية للمرحلة 

 أستاذ المادة طبيعة المادة اسم المادة
اليوم 

 االسبوعي

توقيت 

 المحاضرة
 معلومات المحاضرة

    ا.م.د حسن جبار سنوية تخطيط المواقع الصناعية
Yotube  

Meet iqs-vkci-http://meet.google.com/rte 

تخطيط وادارة موارد 

 المياه 
    ا.م.د علي القريشي كورسية

Yotube  

Meet ysa-riwb-https://meet.google.com/bxb 

    م.صهيب+م.م بشار كورسية دراسة جدوى وإدارة مشاريع
Yotube https://www.youtube.com/channel/UCLARawvmrc2iPAz2KnT3fEw 

Meet yeu-ucbq-http://meet.google.com/rhp 

والتصميم البيئي التخطيط 

 المستدام
 سنوية

احمد شمخي / م.د م.د 

 امير الفحام 
   

Yotube  

Meet  

    م.د امير الفحام كورسية  فضاءات عامة ومفتوحة 
Yotube  

Meet  

   الثالثاء األستاذ المشرف سنوية بحث تخرج
Yotube  

Meet  

 dfm-zigi-https://meet.google.com/osi     ا.م.د نصير   التخطيط والتنمية االقليمية 

 qjn-jmfh-https://meet.google.com/tsx     م.م ثائر   تحليل جيوتقني 

 االحد من كل أسبوع لتغطية المواد ذات الطابع العملي والتطبيقي في المرحلة الرابعة استنادا لمبدأ التعليم المدمج. مالحظة/ تم تخصيص يوم -

 

 م.د احمد شمخي الخفاجي 

 رئيس قسم التخطيط البيئي


