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2|Page

المواد المكلف بتدريسها:
اسم المادة
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برنامج AutoCAD
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الهندسي
طرق االنشاء
إدارة المشاريع

القسم

المرحلة

العام الدراسي

االولى
الثالثة
الرابعة
الخامسة

الهندسة المدنية

2019-2018

الهندسة المعمارية
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2019-2018
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Major factors contributing to the construction waste generation in building projects of
Iraq.
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