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

 اسم المادة
طبيعة 

 المادة
 أستاذ المادة

اليوم 

 االسبوعي
 معلومات المحاضرة توقيت المحاضرة

 وحركة التحضر

 المجتمع
 كورسية

كاظم ا.د وفاء 

 الشمري
 223:2 03:2 االحد

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

Meet emf-vqjz-https://meet.google.com/kth 

الرياضيات 

 للمخططين
 203:2 223:2 االحد اياد ثائر  م.م سنوية

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

Meet sma-xtww-https://meet.google.com/ahs 

 كورسية مبادئ علم البيئة
د.صابرين+ صادق 

 ثامر
 03:2 203:2 االحد

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

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

مبادئ التخطيط 

 العمراني
 10:30 8:30 االثنين م.انصاف+م.سامرة سنوية

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

Meet ran-prcz-ttps://meet.google.com/auph 

 ةاإلنكليزي اللغة

 للمخططين
 12:30 10:30 االثنين المعمارم.م هشام  سنوية

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

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

 اساسية مهارات

 التخطيط لعملية
 سنوية

م.فاطمة +اسراء 

 داخل
 203:2 03:2 الثالثاء

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
 03:2 203:2 الثالثاء

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

Meet meet.google.com/jmh-nyac-nih 

 و األنسـان حقـوق

 الديمقراطية
 سنوية

م.م حسن عبيد عبد 

 السادة
 223:2 03:2 الخميس

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

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

التخطيط  مبادئ

 المستدام
 23:2 223:2 الخميس تقى رعدم.د  سنوية

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

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

برامجيات 

 اساسية
 223:2 03:2 الثالثاء م.م احمد الغزالي سنوية

Yotube  

Meet bpc-ogdm-https://meet.google.com/agr 

رسم وإظهار 

 عمراني 
 3:2: 223:2 االربعاء م.م امير الجزائري سنوية

Yotube KOcJ7lHfgA-https://youtube.com/channel/UCe0HZqAPpppM 

Meet ypo-orao-http://meet.google.com/mys 
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 0202-0202للمواد السنوية ومواد الفصل األول )الكورسية( في قسم التخطيط اإلقليمي للعام الدراسي  الثانيةبيانات الصفوف االلكترونية للمرحلة 

 اسم المادة
طبيعة 

 المادة
 أستاذ المادة

اليوم 

 االسبوعي
 معلومات المحاضرة توقيت المحاضرة

 03:2 03:2 االثنين ا.م.د سهاد+م.سامرة سنوية )نظري(تخطيط قطاعي 
Yotube https://www.youtube.com/channel/UC0AIgHuwYLFDo-DjyMZmV4g 

Meet https://t.me/joinchat/IORztBib_QJ0LwF1ieOmQA 

GIS I 223:2 03:2 االثنين ا.م.د سراء سنوية نظري 
Yotube https://www.youtube.com/channel/UCcxTmSH9OLTPC3zr3K40-_A 

Meet https://meet.google.com/wpm-wpgs-tgm 

 23:2 223:2 االثنين م.د صابرين لطيف سنوية التلوث البيئي )نظري(
Yotube https://www.youtube.com/channel/UCgnlBMfa5CcwIVcGsSrBxCA 

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

 3:2: 23:2 االثنين ا.م.د احمد السلطاني سنوية استشعار عن بعد
Yotube https://youtube.com/channel/UCwi-YqYjwSQvyMIvdjtAdkg 

Meet meet.google.com/nyf-guuc-xaf 

 10:30 8:30 الثالثاء ا.م.د سهاد + ضفاف كورسي فكر تخطيطي
Yotube https://www.youtube.com/channel/UC0AIgHuwYLFDo-DjyMZmV4g 

Meet https://t.me/joinchat/IORztBhW6isgCehWd2sxug 

 12:30 10:30 الثالثاء ا.م.د علي القريشي سنوية االقتصاد االقليمي
Yotube https://www.youtube.com/channel/UC3jN04ZYP4ZaV2WJAX_fFJA 

Meet https://meet.google.com/xfo-xqrt-gew?pli=1&authuser=0 

 سنوية واحصاءمهارات بحثية 
م.م حسين+علي 

 الحجامي
 2:30 21:30 الثالثاء

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

Meet https://meet.google.com/kqv-xxwy-myt 

 سنوية Iالتخطيط اإلقليمي 
م.م احمد حسين+حسن 

 ازهر
 223:2 03:2 الخميس

Yotube https://www.youtube.com/channel/UCQr9FDOgsjaFCUMkXtFLm1A 

Meet https://meet.google.com/dwy-pxgn-fpz 

 سنوية تخطيط االسكان
ا.م.د نصير+م.م 

 انتصار
 203:2 223:2 الخميس

Yotube https://www.youtube.com/channel/UC2JboPP3ctl3Ixb0k75thvw 

Meet https://meet.google.com/oby-cvjk-rmj 

المساحة للمخططين 

 )نظري(
 سنوية

ا.م عبد 

 الكريم+د.مروان
 03:2 203:2 الخميس

Yotube https://www.youtube.com/channel/UCXilqEcVISTIrJzcM0vBEbw 

Meet https://meet.google.com/mex-wgvq-qfw 

 برامجيات للمخططين

 
 03:2 223:2 االحد  احسان عليا.م  سنوية

Yotube  

Meet https://meet.google.com/agr-ogdm-bpc 

 للمخططين المساحة

 (عملي)
 سنوية

ا.م عبد الكريم م.نبيل 

 م.كريم
 223:2 03:2 االربعاء

Yotube  

Meet https://meet.google.com/mex-wgvq-qfw 

GIS I 223:2 03:2 االحد  م.علي حميد سنوية عملي 
Yotube  

Meet https://meet.google.com/vdv-vysi-tuw 

 203:2 223:2 االربعاء د.مروان حسين سنوية التلوث البيئي )عملي(
Yotube  

Meet https://meet.google.com/xgb-ehix-suq 

 3:2: 223:2 االربعاء ا.م.د سهاد ، م.م حيدر  سنوية تخطيط قطاعي عملي
Yotube عروض 

Meet https://meet.google.com/mvk-kvhe-qhs 



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

 أستاذ المادة طبيعة المادة اسم المادة
اليوم 

 االسبوعي
 معلومات المحاضرة توقيت المحاضرة

 223:2 03:2 االحد م.د بيداء الحسيني  سنوية تخطيط النقل

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

Meet meet.google.com/mqy-zceg-vgv 

 سنوية IIالتخطيط اإلقليمي 
ا.د وفاء كاظم 

 الشمري
 203:2 223:2 االحد

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

Meet https://meet.google.com/kth-vqjz-emf 

التقييم البيئي 

االستراتيجي 

 )نظري(

 21:11 22:11 االثنين م.د بيداء + د. مروان  سنوية

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

Meet 
meet.google.com/mqy-zceg-vgv 

 

GIS II 2:30 21:11 االثنين ا.م.د احمد السلطاني سنوية نظري 
Yotube https://youtube.com/channel/UCwi-YqYjwSQvyMIvdjtAdkg 

Meet meet.google.com/igf-irup-tie 

الجغرافية الطبيعية 

 للمخططين
 223:2 03:2 الثالثاء ا.م.د سامر الجشعمي كورسية

Yotube https://www.youtube.com/channel/UCDOZ-j_9Sl_9On3W5eQoVfQ 

Meet https://meet.google.com/qxb-keck-ovm 

طرق وأساليب 

 التخطيط االقليمي
 سنوية

ا.م.د نصير عبد 

 الرزاق
 23:2 223:2 الثالثاء

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

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

تخطيط البنى 

 االرتكازية
 223:2 03:2 الخميس م.حيدر كامل سنوية

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

Meet https://meet.google.com/ssa-vjoh-uar 

تخطيط استعماالت 

 االرض
 203:2 223:2 الخميس م.د محمود حسين سنوية

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

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

البيئة الحضرية 

 والريفية
 03:2 203:2 الخميس م.م احمد حسين+منتظر كورسية

Yotube https://www.youtube.com/channel/UCQr9FDOgsjaFCUMkXtFLm1A 

Meet https://meet.google.com/msj-yixw-sjh 

التقييم البيئي 

االستراتيجي 

 )عملي(

 03:2 223:2 االربعاء م.د بيداء سنوية

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

Meet 
https://meet.google.com/yux-gttm-fxk  

GIS II 223:2 03:2 االربعاء م.م حيدر الجزائري سنوية عملي 
Yotube https://youtube.com/playlist?list=PL3yQGXZZp6zrOGR4WjM_WvGFSZ0ZTZotV 

Meet https://meet.google.com/pei-cdvc-czk 

 



 

 

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

 أستاذ المادة طبيعة المادة اسم المادة
اليوم 

 االسبوعي
 المحاضرةمعلومات  توقيت المحاضرة

 203:2 223:2 االثنين ا.م.د حسن جبار سنوية تخطيط المواقع الصناعية
Yotube  

Meet https://meet.google.com/uxj-rnyd-gkh 

 03:2 203:2 االثنين ا.م.د وفاء الشمري كورسية تخطيط المدن الجديدة
Yotube https://www.youtube.com/channel/UCbvZftqxqijzBNHrumVCWGg 

Meet https://meet.google.com/kth-vqjz-emf 

دراسة جدوى وإدارة 

 مشاريع
 10:30 8:30 الثالثاء م.صهيب+م.م بشار كورسية

Yotube https://www.youtube.com/channel/UCLARawvmrc2iPAz2KnT3fEw 

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

التخطيط والتنمية 

 المستدامة
 12:30 10:30 الثالثاء م.د سارة محمود سنوية

Yotube https://www.youtube.com/user/saramahmood86 

Meet https://meet.google.com/mzn-vuuc-zaw 

 223:2 03:2 االربعاء م.موحد همام سنوية التخطيط واإلدارة المحلية
Yotube https://m.youtube.com/channel/UCBjhspnRRP_i5c5eBmqUmXQ 

Meet meet.google.com/ajh-hhbk-cmb 

 سنوية المخططات الهيكلية
ا.م.د نصير البصري+م.م 

 بشار رشيد
 203:2 03:2 االحد

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

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

 - - 203:2 223:2 االربعاء األستاذ المشرف سنوية بحث تخرج

 

 

 

 ا.م.د نصير عبد الرزاق حسج

 رئيس قسم التخطيط اإلقليمي

 


