
  

 

للبناتجامعة بغداد  كلية التربية   

 2021-2020العام الدراسي /جدول الدروس االسبوعي 

الدراسة االولية صباحي/(رياض االطفال)قسم  

المرحلة االولى   

  

 ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية نوع المحاضرة اسم التدريسي رمز الصف االلكتروني

dtaacew 10:00 -8:30  االنسان بايولوجية نظري د. جوري معين  1 االحد 

c22f75n 10:00 اسس التربية نظري م. سمر عدنان- 

11:30 

 2 االحد

zvbfqdf 10:00 -8:30 علم النفس التربوي نظري د. جميلة رحيم  3 االثنين 

gxdofbv 10:00 علم النفس العام نظري م. حال عبد الواحد- 

11:30 

 4 االثنين

fc3lo6f  عبد هللاد. سوزان الثنينا 1:00-11:30 التنشئة االجتماعية نظري   5 



4d5isjy 11:30 اللغة االنكليزية نظري د. نرمين محمود-

12:15 

 6 الثالثاء

cr6hmdm تاريخ تطور رياض  نظري د. سمر غني

 االطفال

 7 أالربعاء 8:30-10:00

owtug7 10:00 حاسوب نظري نبراس عامر-

10:45 

 8 االربعاء

xxhfls6 9 الخميس 10:00-8:30 اللغة العربية نظري د. امنة حيدر 

ejnz4ki حقوق االنسان و  نظري د. شيماء محمود

 الديمقراطية

10:00-

11:30 

 10 الخميس

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

للبناتجامعة بغداد  كلية التربية   

 2021-2020العام الدراسي /جدول الدروس االسبوعي 

االولية صباحيالدراسة /(رياض االطفال)قسم   

لثانيةالمرحلة ا   

 ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية نوع المحاضرة اسم التدريسي رمز الصف االلكتروني

cy3y7jo التعليم  الثانوي و  نظري د. خولة عبد الوهاب

 االشراف التربوي

 1 االحد 8:30-10:00

kdzwc7r 2 االحد 11:30-10:00 سيكولوجية اللعب نظري م. هند لؤي 

4ayxl4v 3 االثنين 10:00-8:30 التربية الحركية نظري د. وفاء حسن 

qutwbqn 4 االثنين 12:15-11:30 الحاسوب نظري نبراس عامر 

5qxhpy3 5 االثنين 1:00-12:15 اللغة االنكليزية نظري د. بان جعفر 



k7fl6e2 صحة الطفل و اسعافاته  نظري د. رغد شكيب

 االولية

 6 الثالثاء 8:30-10:00

7vlqwks 7 الثالثاء 11:30-10:00 علم النفس النمو نظري د. سجالء فائق 

Fbvpjss 8 االربعاء 10:00-8:30 علم نفس الطفل نظري د. الهام فاضل 

u2iokob 9 االربعاء 11:30-10:00 التنمية اللغوية نظري د. منى محمد 

2jvr7m4 المنهج و الكتاب  نظري د. رحاب حسين

 المدرسي

 10 االربعاء 11:30-1:00

uckhb7l 11 الخميس 10:00-8:30 ادب االطفال نظري د. زهراء زيد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

      للبناتجامعة بغداد  كلية التربية     

 2021-2020العام الدراسي /جدول الدروس االسبوعي 

الثالثةالمرحلة  الدراسة االولية صباحي/(رياض االطفال)قسم   

الصف االلكترونيرمز   ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية نوع المحاضرة اسم التدريسي 

Vdzzzrs 1 االحد 10:00-8:30 مناهج البحث التربوي نظري د. الطاف ياسين 

ncke2ed تكة عبد الستاراا.م ع صناعة الدمى و لعب  نظري 

 االطفال

 2 االحد 10:00-11:30

6dwvene 3 االحد 1:00-11:30 مناهج البحث  التربوي نظري د. الطاف ياسين 

xm6ykfh 4 االثنين 9:15-8:30 طرائق التدريس نظري د. ايثار منتصر 

k5t4olz 5 االثنين 10:45-9:15 الصحة النفسية نظري د. الهام فاضل 

xm6ykfh د. ايثار منتصر و د. كلثوم 

عبد عون   
 6 االثنين 12:15-10:45 طرائق التدريس نظري

w55jpn4 التقنيات التربوية و  نظري د. ضحى بدر

 تكنولوجيا التعليم

 6 االثنين 12:15-1:45



4nkayfr دراسات في مناهج  نظري د. انوار فاضل

 رياض االطفال

 7 الثالثاء 8:30-10:00

Zvbfqdf 8 الثالثاء 11:30-10:00 علم النفس التربوي نظري د. ضحى عادل 

Rdzvkdh 9 االربعاء  10:00-8:30 االحصاء التربوي نظري د. اوس محمود 

xax7z7y االرشاد و التوجية  نظري د. وفاء حسن

 التربوي

 10 االربعاء 10:00-11:30

b6wauzs 11 االربعاء 1:00-11:30 التربية البيئية نظري د. سجالء فائق 

Pupfeel 12 الخميس 9:45-8:30 اللغة االنكليزية نظري د. ميسون طاهر 

2z7jcz دراسات في مناهج رياض  نظري د. انوا رفاضل

 االطفال

 13 الخميس 9:45-11:15

Lnbvtee 14 الخميس 12:45-11:15 فسلجة  نظري د. سمر غني 

w55jpn4 15 الخميس 1:15-12:45 التقنيات التربوية نظري د. ضحى بدر 

 

 

 

 

 



  

للبناتجامعة بغداد  كلية التربية   

 2021-2020العام الدراسي /جدول الدروس االسبوعي 

الرابعةالمرحلة  الدراسة االولية صباحي/(رياض االطفال)قسم   

 ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية نوع المحاضرة اسم التدريسي رمز الصف االلكتروني

cgrhenw 1 االحد 10:00-8:30 االرشاد النفسي لطفل الروضة نظري د. امل داود 

imxqk3k 2 االحد 11:30-10:00 قياس و تقويم طفل الروضة نظري د. ميادة اسعد 

xsw322s 3 االحد 1:00-11:30 اصول التربية الفنية نظري د. شيماء حارث 

gbto5zv و د.  د. رحاب حسين

 منى محمد

 4 االثنين 10:00-8:30 التربية العملية نظري

gbto5zv  .د. رحاب حسين و د

ضحى عادل)ا( )ب( و 

 م. سمر عدنان )ج(

 5 االثنين 11:30-10:00 التربية العملية نظري

56ggrhz 6 الثالثاء 10:00-8:30 التربية الموسيقية نظري د. زهراء زيد 

a3eazwy 7 االربعاء 9:15-8:30 اللغة االنكليزية نظري د. ايناس جعفر 

fut2qbs 8 االربعاء 11:45-9:15 تربية خاصة  نظري د. جميلة رحيم 



cgrhenw  داود و د. د. امل

 سوزان عبد هللا
االرشاد التفسي لطفل  نظري

 الروضة 

 9 االربعاء 11:45-1:15

mxfhmqx 10 الخميس 11:30-10:00 االدارة و االشراف التربوي نظري د. كلثوم عبد عون 

j6zeiar 11 الخميس 1:00-11:30 تغذية الطفل نظري د. جوري معين 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

للبناتجامعة بغداد  كلية التربية                                                 للبناتكلية التربية    

 2021-2020العام الدراسي /جدول الدروس االسبوعي 

المرحلة االولى  الدراسة االولية صباحي/ (رياض االطفال) قسم        

رمز الصف  رابط المحاضرة التفاعلية

 االلكتروني 
اسم المادة  نوع المحاضرة  اسم التدريسي 

 الدراسية
 ت اليوم الوقت

https://meet.google.com/beo5xroqng 6afaafa  د. سوزان

 عبد هللا
-8:30 التنشئة االجتماعية عملي

10:00 

 1 الثالثاء

htts://meet.google.com/b4kxdu2qqq 5hyo3ib  د. جوري

 معين 

 د.ايثار منتصر

-10:00 بايولوجية االنسان عملي

11:30 

 2 الثالثاء

 

https://meet.google.com/beo5xroqng


   

 

للبنات                    جامعة بغداد  كلية التربية   

 2021-2020العام الدراسي /جدول الدروس االسبوعي 

الثانيةالدراسة االولية صباحي المرحلة /(رياض االطفال )قسم   

رمز الصف  رابط المحاضرة التفاعلية

 االلكتروني 
 ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية نوع المحاضرة  اسم التدريسي 

Htts:/meet.google.com/dodg4e25i6 Aadegcz 

 

د. سهير اكرم 

و د. نجاة 

 حسين

 1 االحد 12:15-11:30 التربية الرياضية/ا عملي

Htts;//meet,google.com/do3jazovof Tlqx2pa  د. سراب اكرم

و د. نجاة 

 حسين

/بالتربية الرياضية عملي  2 االحد 11:30-12:15 

https://meet.google.com/ 
bhwun3wzkj 

4ayxl4v  د. وفاء حسن

و م. حال عبد 

 الواحد

 3 االثنين 11:30-10:00 التربية الحركية عملي

https://meet.google.com/ 

e23uhce3 
46m4fkw  د. رغد شكيب

م. سمر  و

 عدنان

صحة الطفل و اسعافاته  عملي

 االولية

 4 الثالثاء 11:30-1:00



https://meet.google.com/ 

ebko4wnxix 
kdzwc7r 5 الخميس 11:30-10:00 سيكولوجية اللعب  عملي م. هند لؤي 

 

 

 

 

 

    

 

للبنات                                                          جامعة بغداد  كلية التربية          

2021-2020العام الدراسي /جدول الدروس االسبوعي   

الدراسة االولية صباحي/(رياض االطفال)قسم   

الثالثةالمرحلة    

نوع  اسم التدريسي  رمز الصف االلكتروني  رابط المحاضرة التفاعلية

 المحاضرة 
الدراسيةاسم المادة   ت اليوم الوقت 

htts://meet.google.com/dsp

rnclsdi 

2dfrktw  ا.م عتكة عبد

 الستار

صناعة الدمى و  عملي

 لعب االطفال

11:30-

1:00 

 1 الثالثاء

 



 

 

 

  

  

للبناتجامعة بغداد  كلية التربية   

 2021-2020العام الدراسي /جدول الدروس االسبوعي 

االولية صباحيالدراسة /(رياض االطفال)قسم   

  

الرابعة المرحلة  

 ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية نوع المحاضرة  اسم التدريسي  رمز الصف االلكتروني  رابط المحاضرة التفاعلية

https://meet.google.com/ 

buuyzypj7b 
ehcnmpv  د. شيماء حارث

  و م. هند لؤي
اصول التربية  عملي

 الفنية

11:30-

1:00 

 1 االثنين

https://meet.google.com/ 

gmvms4lcpi 
j6zeiar  د. جوري معين

و د. مريم مال 

  هللا

-10:00 تغذية الطفل عملي

11:30 

 2 الثالثاء 



htts://meet.google.com/ffv

muev4el 
56ggrhz  د. زهراء زيد و

 م. جنان لطيف
-11:30 التربية الموسيقية عملي

1:00 

 3 الثالثاء

htts://meet.google.com/e4lt

7hd3y2 
imxqk3k  د. ميادة اسعد و

  د. رغد شكيب
قياس و تقويم طفل  عملي

 الروضة

8:30-

10:00 

 4 الخميس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


