
           بغذاد جاهعت

            للبناث التربيت كليت

 0202-0202 الذراصي العام/ االصبوعي الذروس جذول

صباحي االوليت الذراصت/(االقتصاد المنزلي )  قضن        

االولى الورحلت  

االلكتروني الصف رهز التذريضي اصن   نوع 
 الوحاضرة

 الوادة اصن
 الذراصيت

 ث اليوم الوقج

kfk6oon يَظز و.و.ظافز عهي  علم االحٌاء العام 

أ+ب /  

 1 االحد 12:30 – 1:30

Qfvhm2w اجهشج يُشنيح  َظزي و.ايًاٌ عهي  

 أ+ب
9:30 – 8:30  

 

 

 االثنٌن

 

 

 

2 

 

 

 

okxexck عهى انكيًياء انعاو  َظزي و.و.وئاو عثذانىاحذ

أ+ب /  
10:30 – 9:30 

am3bgka يثادئ التصاد  َظزي و.وفاء جاطى

أ+ب  /نييُش  
12:30 - 10:30 

sh34rat انهغح االَكهيشيح َظزي و.د.وفاء صاحة  /

 أ+ب
1:30 – 12:30 

qvf43ib عهى انُفض  َظزي أ.د.اَتصار كًال

أ+ب / انتزتىي  
10:30 – 8:30  

 

 انثالثاء

 

 

3 
hyperjc أ + ب حاطىب َظزي و.و.ايُاص اطًاعيم  

 

11:30 - 10:30 

xfp3cfv انهغح انعزتيح    َظزي و.و.تغزيذ سكي

 أ+ب
12:30 –11:30 

 4 االربعاء الٌوجد    

rwack6b اطاطياخ تغذيح  َظزي أ.فاطًح فائك

 أ+ب
10:30 – 8:30  

 

 انخًيض

 

 

5 
Jfhn4nx عهى االحصاء  َظزي و.يؤيذ حًيذ

أ+ب / انتزتىي  
11:30  10:30 

dm3ifzz / اطض تزتيح /  َظزي

 أ+ب
1;30 – 11:30 

 



                   بغذاد عتجاه

                   للبناث التربيت كليت

 0202-0202 الذراصي العام/ االصبوعي الذروس جذول

صباحي االوليت الذراصت(/االقتصاد المنزلي )  قضن  

الثانية الورحلت  

االلكتروني الصف رهز التذريضي اصن   نوع 
 الوحاضرة

الذراصيت الوادة اصن  ث اليوم الوقج 

 glh7mmt  يَظز و.اشزاق جهاد +  أ احٌاء مجهرٌة   

 ب

 االحد 8:30 -  10:30 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 ewdbsg2 عهى َفض انًُى أ+  َظزي أ.د.عفزاء اتزاهيى 

 ب
 12:30 –10:30 

 5cypvc3  انًُهج وانكتاب  َظزي أ.و.د.احًذ هاشى

بأ+   انًذرطي    

 2:00 – 12:30 

 t6hahb تحضيز اغذيح   َظزي أ.و.يها يحًذ َافع

 أ+ب
 10:30 – 8:30  

 االثنٌن

 

2 

qx77fe7  أ+ب تزتيح طفم  َظزي  أ.د.اشىاق طايي     10:30 – 8:30  

 

 انثالثاء

 

 

3 

 Mk5755q  أ+ب  كيًياء اغذيح  َظزي أ.و.وداد فاضم    12:30 -10:30 

 wyulbye  أ+ب انهغح انعزتيح  َظزي و.تيذاء يحًذ   1:30- 12:30 

 tj225gb  أ+ب حاطىب  َظزي و.و.ايُاص اطًاعيم   9:30 – 8:30  

االرتعاءا  

 

4  72vwuct  انهغح االَكهيشيح  َظزي و.فاطًح خضيز  

 أ+ب
 10:30 – 9:30 

74v2bbz 

 

 أ.و.د.طزاب اكزو

 و.د.َجاج حظيٍ

  8:30 – 9:30 انتزتيح انفُيح / أ+ب َظزي

 

 الخمٌس

 

 

5 Xlipw7 حمىق االَظاٌ َظزي و.و. اوص اكزو 

أ+ب وانذيًمزاطيح   
11:30  - 9:30 

ekistu7 ٌانتعهيى انثاَىي  َظزي أ.و.د.يها ياس

واالرشاد انتزتىي  

أ+ب     

1;30 – 11:30 

 



جامعة بغداد                      بغذاد جاهعت  

       للبناث التربيت كليت

 0202-0202 الذراصي العام/ االصبوعي الذروس جذول

صباحي االوليت الذراصت/ (االقتصاد المنزلي )   ضنق  

لثالثةا الورحلت  

 الصف رهز
 االلكتروني

التذريضي اصن نوع  

 المحاضرة

اسم المادة 

 الدراسية
 ت اليوم الوقج

Nauq32y خزعل شهباء.أ  نظري اسرة مالبس نظري 

ب+أ/   

9:30  - 8:30  

 االحد

 

1 
22osdl2 حسٌن نادٌة.م.أ /  ظزيَ طفم تغذيح َظزي 

ب+أ  

2:00 – 1:00 

 

b3i4qqc 

 

محسن سهام.م  

 منزل ادارة َظزي

 ٌدوٌة / وصناعات

 نظري  أ+ب

9:30 – 8:30  

 االثُيٍ

 

2 

Ntgh27s مازن مها.د.م.أ  تدرٌس طرائق نظري 

 نظري / أ+ب
1:30 - 11:30 

wabxjzp فاضل بشرى.أ نظري /  منسوجات نظري 

 أ+ب
9:30 – 8:30  

 انثالثاء

 

3 
zmiidvr حسٌن نور. م.م  طفولة رعاٌة نظري 

 نظري / أ+ب

2:00 – 12:30 

7yorpkd كمال انتصار.د.أ النفسً  االرشاد نظري 

 نظري / أ+ب
10:30 – 8:30  

 االربعاء

 

4 
fd6nntw نظري اغذٌة حفظ نظري و.تاهزج يحًىد 

ب+أ/   
12:30 - 10:30 

7xdk6vb طالب اٌناس.م  اللغة االنكلٌزٌة نظري 

/ أ+بنظري   
9:30 – 8:30  

 

 الخويش

 

 

5 

7huys4w سعد علٌاء.م.أ نظري /  علمٌة ندوة نظري 

 أ+ب
10:30-  9:30 

nwn2pbh ابراهٌم عفراء.د.أ  عائلٌة عالقات نظري 

 نظري / أ+ب
12;30-  10:30 

sckogje 

 

حمٌد مرتضى. د    تربوٌة تقنٌات نظري 
 نظري أ+ب

2:00 - 12:30 

 

 



 

          بغداد معةجا

           للبنات التربية كلية

 0202-0202 الدراسي العام/ االسبوعي الدروس جدول

صباحي االولية الدراسة( /االقتصاد المنزلي )   قسم  

لرابعةا المرحلة  

الصف  رمز 

 االلكتروني
التدريسي اسم المادة اسم  نوع المحاضرة   ت اليوم الوقت 

shmlzfk سامً اشواق.د.أ ة حضانات ادار نظري 

أ+ب    
9:30  - 8:30  

 

 االحد

 

 

 

1 
b6ehdcy محسن سهام.م   منزل تصمٌم نظري 

ب+أ  
10:30 – 9:30 

Ofb7lem رحٌم خلود.د.أ   وتقوٌم قٌاس نظري 

 أ+ب
2:00 - 12:30 

caukmd5 جاسم وفاء.م   التخرج بحث نظري 

أ+ب   
9:30 – 8:30  

 

 االثنين

 

 

 

 

2 
Yu73k4s  

مازن مها.د.م.أ  

رينظ  العملٌة التربٌة 

أ+ب    
10:30 – 9:30 

fhyc72q حسٌن نادٌة.م.أ   عالجٌة تغذٌة نظري 

 أ+ب
2:00 – 12:30 

 الثالثاء الٌوجد    

 

3 

7brvp27  

محمود باهرة.م  

 غذائٌة تجارب نظري

 نظري / أ+ب
10:30 - 8:30  

 

 االربعاء

 

 

 

 

4 bz7m75t اسماعٌل ابتهال.م.أ  صناعات نظري 

أ+ب  غذائٌة   
12:30 - 10:30 

jlwkc27 

 

غازي مروة.د.م.أ  

 

 االنكلٌزٌة اللغة نظري

أ+ب    
1:30 – 12:30 

  الٌوجد    

 الخميس

 

5 

 

 



 جاهعت بغذاد             

             كليت التربيت للبناث

 0202-0202العام الذراصي /جذول الذروس االصبوعي 

الذراصت االوليت صباحي/ (االقتصاد المنزلي )   قضن  

 الورحلت االولى

الصف االلكتروني  رابط رهز الصف  

 االلكتروني 
نوع  اصن التذريضي 

 الوحاضرة
اصن الوادة 

 الذراصيت
 ث اليوم الوقج

https://meet.google.com/looku
p/d5byqa4bqh 

Mieeedq  أ.و.ابتهال اسًاعيم

 أ.و.عهياء سعد
 و.و.وئاو عبدانىاحد

عهى انكيًياء  عًهي

أ   / انعاو  
10:30  - 8:30   

 

 

 

 االحد

 

 

 

 

 

 

1 

https://meet.google.com/looku
p/cikmuahypu  

inwqwq و.اشزاق جهاد 
 و.هانت عبد انًُعى

 و.و.ظافز عهي

عهى االحياء  عًهي

ب انعاو/  
10:30 – 8:30 

https://meet.google.com/looku
p/d5byqa4bqh 

Mieeedq  أ.و.ابتهال اسًاعيم

أ.و.عهياء سعد 

 و.و.وئاو عبدانىاحد

عهى انكيًياء  عًهي

بانعاو/   
12:30 –10:30 

https://meet.google.com/looku
p/cikmuahypu  

 

inwqwq  و.اشزاق جهاد

و.هانت عبد انًُعى 

 و.و.ظافز عهي

ء عهى االحيا عًهي

 انعاو / أ
12:30 –10:30 

https://meet.google.com/looku
p/bpgg2wpeec?hs=179 

r6nm2pn و.ايًاٌ عهي 

ىو.وفاء جاس  

وادواث  اجهزة عًهي

أيُزل /   
 10:30 – 8:30  

 

 

 

 

 االربعاء

 

 

 

 

 

4 

https://meet.google.com/looku
p/fihac4jq6s 

 vjqr2uf و.يسزي شاكز 

 و.و.شيًاء خهيم

 و.و. رشا عهي

  و.و. َاديٍ يحًد

 1اسس خياطت  عًهي

 ب
10:30 – 8:30 

https://meet.google.com/looku
p/bpgg2wpeec?hs=179 

r6nm2pn و.ايًاٌ عهي 

 و.وفاء جاسى

اجهزة وادواث  عًهي

/ ب يُزل    
12:30 - 10:30 

https://meet.google.com/looku
p/fihac4jq6s 

vjqr2uf و.يسزي شاكز 

 و.و.شيًاء خهيم

 و.و. رشا عهي

 و.و. َاديٍ يحًد

 1اسس خياطت  عًهي

 أ
12:30 - 10:30 
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د              اجاهعت بغذ  

                كليت التربيت للبناث

 0202-0202العام الذراصي /جذول الذروس االصبوعي 

الذراصت االوليت صباحي( /االقتصاد المنزلي )  قضن   

لثانيةالورحلت ا  

االلكترونيرابط الصف  نوع  اصن التذريضي رهز الصف 

 الوحاضرة

 ت اليوم الوقج اصن الوادة 

 1 االحد  اليوجد          

https://meet.google.com/exk-

gpqa-izu    

fc6d7t 6   فائق فاطمة.أ  

محمود باهرة.م  

نافع محمد مها.م.أ  

   اغذية تحضير  عملي

 أ
 12:30 -10:30  

 

 

 االثنين

 

 

 

2 
https://meet.google.com/lookup/

ava7trzdgv   

nad3rxx خزعل شهباء.أ 

شاكر يسرى.م  

   2 خياطة اسس  عملي

 ب
12:30 - 10:30 

https://meet.google.com/exk-

gpqa-izu    

fc6d7t6     فائق فاطمة.أ  

محمود باهرة.م  

نافع محمد مها.م.أ  

 

 عملي

   اغذية تحضير 

 ب
2:00 – 12:30 

https://meet.google.com/lookup/

ava7trzdgv    

nad3rxx خزعل شهباء.أ 

شاكر يسرى.م  

   2 خياطة اسس عملي

 أ
2:00 – 12:30 

اليوجد            3 الثالثاء 

https://meet.google.com/lookup/

fhquc7prw7  

f2cpyqw فاضل وداد.م.أ 

دسع علياء.م.أ  

عبدالواحد وئام.م.م  

ب   اغذية كيمياء عملي  12:30 - 10:30  

 

 

 

 االربعاء

 

 

 

 

4 

https://meet.google.com/lookup/

e5lzdkf7cb    

2hopcty جهاد اشراق.م  

المنعم عبد هالة.م  

علي ظافر.م.م  

    مجهرية احياء عًهي

 أ
12:30 -10:30 

https://meet.google.com/lookup/

fhquc7prw7    

f2cpyqw فاضل وداد.م.أ 

سعد علياء.م.أ  

عبدالواحد وئام.م.م  

     اغذية كيمياء عملي

 أ

 

2:00 - 12:30 

https://meet.google.com/lookup/

e5lzdkf7cb    

  

2hopcty جهاد اشراق.م  

المنعم عبد هالة.م  

علي ظافر.م.م  

  مجهرية احياء عملي

 ب
2:00 - 12:30 

 5 الخميس اليوجد     
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 جاهعت بغذاد         

            كليت التربيت للبناث

 0202-0202العام الذراصي /جذول الذروس االصبوعي 

الذراصت االوليت صباحي/ (االقتصاد المنزلي )   قضن  

لثالثةالورحلت ا  

 

االلكترونيرابط الصف  نوع  اصن التذريضي رهز الصف 

 المحاضرة

 ت اليوم الوقج اصن الوادة

https://meet.google.com/lookup/d

b42ecqnot  

zdjihr خزعل شهباء.أ 

شاكر يسرى.م  
 اسرة مالبس عملي

 عملي / أ
11:30 – 9:30  

 

 

 االحد

 

 

 

1 

https://meet.google.com/lookup/c

45kj5yiuf   

dekknpk يحًىد باهزة.و 

يها يحًد .و.أ  

 و.و. ظافز عهي

  اغذية حفظ عملي

 عملي / ب

11:30 –9:30 

https://meet.google.com/lookup/d

b42ecqnot  

zdjihr خزعل شهباء.أ 

شاكر يسرى.م  
 اسرة مالبس عملي

 عملي / ب
1:30 - 11:30 

https://meet.google.com/lookup/c

45kj5yiuf     

dekknpk محمود باهرة.م 

محمد      مها.م.أ

  م.م. ظافر علي 

  اغذيت حفظ عًهي

 عًهي / أ

1:00 – 11:30 

https://meet.google.com/lookup/d

kj3zljim3?authuser=0&amp;hs=179  

Uivfm4e محسن سهام.م 

محمد نادين.م.م  
 منزل ادارة  عًهي

يدوية  وصناعات

عملي أ+ب /  

11:30 – 9:30  

 االثنين

 

2 

  https://meet.google.com/pip-

anvg-nvh  

 sj7p6gl فاضل بشرى.أ 

 شيماء خليل.م.م

علي رشا.م.م  

عملي  منسوجات  عملي

 / أ+ب
11:30 – 9:30  

 الثالثاء

 

3 

https://meet.google.com/lookup/c

q6btxgl4p  

N46z4ig فاضل بشرى.أ  

خليل شيماء. م.م  

  قوالب  عملي

 عملي / ب

1:30 –11:30 

https://meet.google.com/lookup/ff

c5wb5as5     

azyozzm علي ايمان.م  

جاسم وفاء.م  

 طفل تغذية  عملي

 عملي / أ+ب
 4 االربعاء 12:30 - 2:00

  

 

  

 

اليوجد         5 الخميس 
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بغداد    جامعة  

      للبنات التربية كلية

 0202-0202 الدراسي العام/ االسبوعي الدروس جدول

صباحي االولية الدراسة/ (االقتصاد المنزلي )   قسم  

لرابعةا المرحلة  

الصف االلكتروني رابط الصف رمز  التدريسي اسم  نوع  

 المحاضرة

المادة اسم    اليوم الوقت 

https://meet.google.com/looku

p/efcy3lj3ur?authuser=0&amp;

hs=179 

Cb2sbjx محسن سهام.م 

محمد نادين.م.م  
 منزل تصميم عملي

أ+ب   
 1 االحد 10:30– 12:30

https://meet.google.com/looku

p/hpknkpkzmv 
f7q3ea7 

 

حسين  نادية.م.أ

المنعم عبد هالة.م  

  عالجية تغذية عملي

أ+ب   
 2 االثنين 10:30 - 12:30

https://meet.google.com/looku

P/ff2qcxhz6  

qgpyuk6 ابراهيم عفراء.د.أ 

حسين نور.م.م  
ادارة  عملي

حضانات    

 ب

10:30 – 8:30  

 

 

 الثالثاء

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

https://meet.google.com/looku
p/c7kfnrc2ty?hs=179     

njxxf7g محمدنافع م.مها.أ 

جهاد اشراق.م  

علي ايمان.م  

 تجارب عملي

أ   غذائية  
10:30 –8:30 

https://meet.google.com/looku

p/corgosfcg4 

xyxij6y سامي اشواق.د.أ 

حسين نور.م.م  
ادارة  عملي

 حضانات   أ

12:30 - 10:30 

https://meet.google.com/looku

p/c7kfnrc2ty?hs=179 

 

njxxf7g محمدنافع م.مها.أ 

جهاد اشراق.م  

علي ايمان.م  

 تجارب عملي

ب   غذائية  

12:30 - 10:30 

https://classroom.google.com/c

/MTcxTQ0NTg5MDI0?cjc=Yu73k

4s 

Yu73k4s مازن مها.د.م.أ  التربية عملي 

   العملية

 أ+ب

2:00 - 12:30 

 4 االربعاء اليوجد     

https://meet.google.com/looku

p/g3zdlkvt4v    

jdgmra5 اسماعيل ابتهال.م.أ 

فاضل وداد.م.أ  

جاسم وفاء.م  

 صناعات عملي

أ   غذائية  
10:30-  8:30  

 الخويش

 

 

 

 

5 

https://meet.google.com/looku

p/ahddu5ttj7?authuser=1&hs=1
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vu5gx24 

 فاضل بشرى.أ

 خليل شيماء.م.م

علي رشا.م.م  

محمد نادين.م.م  

متقدمة خياطة عملي  

 ب

10;30-  8:30 

https://meet.google.com/lookup/efcy3lj3ur?authuser=0&amp;hs=179
https://meet.google.com/lookup/efcy3lj3ur?authuser=0&amp;hs=179
https://meet.google.com/lookup/efcy3lj3ur?authuser=0&amp;hs=179
https://meet.google.com/lookup/hpknkpkzmv
https://meet.google.com/lookup/hpknkpkzmv
https://meet.google.com/lookuP/ff2qcxhz6
https://meet.google.com/lookuP/ff2qcxhz6
https://meet.google.com/lookup/c7kfnrc2ty?hs=179
https://meet.google.com/lookup/c7kfnrc2ty?hs=179
https://meet.google.com/lookup/corgosfcg4
https://meet.google.com/lookup/corgosfcg4
https://meet.google.com/lookup/c7kfnrc2ty?hs=179
https://meet.google.com/lookup/c7kfnrc2ty?hs=179
https://classroom.google.com/c/MTcxTQ0NTg5MDI0?cjc=Yu73k4s
https://classroom.google.com/c/MTcxTQ0NTg5MDI0?cjc=Yu73k4s
https://classroom.google.com/c/MTcxTQ0NTg5MDI0?cjc=Yu73k4s
https://meet.google.com/lookup/g3zdlkvt4v
https://meet.google.com/lookup/g3zdlkvt4v
https://meet.google.com/lookup/ahddu5ttj7?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ahddu5ttj7?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ahddu5ttj7?authuser=1&hs=179


https://meet.google.com/looku

p/g3zdlkvt4v    

jdgmra5 ابتهال اسماعيل.م.أ 

فاضل وداد.م.أ  

جاسم وفاء.م  

صناعات  عملي

ب   غذائية  
12:30 - 10:30 

https://meet.google.com/looku

p/ahddu5ttj7?authuser=1&hs=1

79      

2jpl2q6 فاضل بشرى.أ 

 خليل شيماء.م.م

علي رشا.م.م  

محمد نادين.م.م  

متقدمة  خياطة عملي

أ   

12:30 - 10:30 

 

https://meet.google.com/lookup/g3zdlkvt4v
https://meet.google.com/lookup/g3zdlkvt4v
https://meet.google.com/lookup/ahddu5ttj7?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ahddu5ttj7?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ahddu5ttj7?authuser=1&hs=179

