
                       جاهعت بغداد

                           كليت التربيت للبناث

                      0202-0202العام الدراسي /جدول الدروس االسبوعي                        

الدراست االوليت صباحي/(الجغرافٌة)قسن                   

الدراست الصباحيت الورحلت االولى                     

 

الصف االلكترونيرهز   ث اليوم الوقج اسن الوادة الدراسيت نوع الوحاضرة اسن التدريسي 

qpadxfh ً1 االحد 8:03-10:30 افرٌمٌا واسترالٌا نظري م.د. ندى جواد دمحم عل.  

Alsz35j نظري د.شذى ناٌف E 03:03-00:03   2.  

zpeeirk 03:03-00:03 علم نفس تربوي نظري ست استبرق عبدهللا   3.  

K5bg3m6 4 االثنٌن 8:03-10:30 الالٌم جافة نظري م.م.زهراء عبد الرضا.  

4jhptpl 00:03-03:03 حموق انسان نظري ست زهراء فاروق   5.  

Sndli43 6 الثالثاء 8:03-10:30 طمس ومناخ نظري ا.م.د. اوراس غنً عبد الحسٌن.  

5fi7i4i  .د.هالة دمحم عبد الرحمنا 03:03-03:03 جٌمورفولوجً نظري    7.  

r5fuyfr 8  03:03-0:03 اسس تربٌة نظري ا.م.د. مرتضى حمٌد شالكة.  

gpmypvr 9:03-8:03 حاسوب نظري م.م. عمر فائز   .9 االربعاء 



F5mpt35 00:03-9:03 جغرافٌة حٌوٌة نظري ا.م.د. فٌان احمد دمحم   10.  

73ixhwg  لفتهد. هٌفاء خلف 03:03-00:03 عربً نظري    11.  

laxgwlz 12 الخمٌس 8:03-10:30 خرائط نظري م.د. عذراء طارق خورشٌد.  

w6gyscs 00:03-03:03 تارٌخ عراق لدٌم نظري د. عماد طارق توفٌك   13.  

       

الدراسة الصباحٌة المرحلة الثانٌة  

4zhmtmn 1 االحد 8:03-10:30 رٌف نظري م.د. سوزان عبد اللطٌف.  

hqxfvwc ً03:03-03:03 تمنٌات نظري ا.م.د.ثائر مظهر فهم   2.  

Fhf3e5a 3:33-03:03 تخطٌط وتنمٌة نظري م.د. زٌنب عبد الزهره جعفر   3.  

jn7l4hh 4 االثنٌن 8:03-10:30 جٌمورفولوجً تطبٌمً نظري ا. د.هالة دمحم عبد الرحمن.  

4ljcgoz 03:03-03:03 خرائط نظري م.د. سماح صباح علوان   5.  

gystbfm 0:03-03:03 تارٌخ اسالمً نظري م.د. رشٌد احمدمختار فرٌد   6.  

elpelic 7 الثالثاء 8:03-10:30 مناخ تطبٌمً نظري أ.د.ساالر علً خضر.  

c2hfgz4 00:03-03:03 تعلٌم ثانوي نظري  ست مٌس الرٌم عبد الكرٌم داود   8.  

Ecy6qci 9  0:03 – 00:03 هٌدرولوجً نظري ا.م.د. جنان عبد االمٌر.  

Fege7qz 10 االربعاء 8:03-10:30 اوراسٌا نظري م. رباب جبار صبر.  

i6dpp7i نظري د. لٌنا لٌث E 03:03-00:03   11.  



2gjqsp2 03:03-00:03 علم نفس نمو نظري ست مً علً عباس الصراف   12.  

Uet7hk3 0:03-03:03 منهج وكتاب مدرسً نظري م.م ماهر لطٌف حسٌن   13.  

P3rfpn4   فائزم.م. عمر 3:33-0:03 حاسبات نظري     14.  

P3rfpn4 15 الخمٌس 8:03-10:00 نفط وطالة نظري م.م. هناء ثامر منصور.  

dnlskba 16  10:00-12:00 سكان نظري ا .د. صالح محسن جاسم.  

Kwj7ceh 17  12:00-1:00 رٌاضة نظري د.جمٌلة نجم عبد الرضا.  

xwqzycc 18  1:00-2:00 رٌاضة نظري د.نجاة حسٌن موسى.  

       

الدراسة الصباحٌة المرحلة الثالثة  

Pfktq46 1 االحد 8:03-10:30 صناعٌة نظري م.د. زٌنب عبد الزهره جعفر.  

vpqqvvee 03:03-03:03 منهج بحث نظري أ.م.د. مهٌمن عبد الحلٌم طه   2.  

4ousu3r 0:03-03:03 ارشاد نظري عبد الحسٌن دمحم أ.م.د. اسماء   3.  

X2rcbht رسول ا.م.د. اسراء عادل   .4 االثنٌن 8:03-10:30 امرٌكٌتٌن نظري 

a2lu6u7 00:03-03:03 طرائك تدرٌس نظري م.د.صالح حمدان رحٌم   5.  

zbqslnk 6  -03:032:00 موارد طبٌعٌة نظري م. عذراء عبد حمد كرحوت.  

wl52nzx 9:03-8:03 تارٌخ حدٌث نظري أ.م. اٌمان عبدهللا حمود   .7 الثالثاء 

M4afhty  عبد االمٌرا.م.د. جنان 00:03-9:03 تربة نظري    8.  



rczkvto 0:03-00:03 مناخ تفصٌلً نظري أ.د.ساالر علً خضر   9.  

V5lu7qk 10 االربعاء 8:03-10:30 احصاء ونمذجة نظري م.د. عذراء طارق خورشٌد.  

ew3rcli نظري د. مها لحطان سلٌمان E 03:03-00:03   11.  

fnxyhbx 0:03-00:03 سٌاحٌة نظري م. دنٌا وحٌد عبد االمٌر   12.  

6uq6f7v 13 الخمٌس 8:03-10:30 زراعٌة نظري م.د.كوثر ناصر عباس.  

hkvhlns 00:03-03:03 تمنٌات تربوٌة نظري ا.م.د. مرتضى حمٌد شالكة   14.  

epuiyjf 15   0:03-00:03 مدن نظري ا.م.د. رفل ابراهٌم طالب.  

       

الدراسة الصباحٌة المرحلة الرابعة  

N6qq5eu  .مهٌمن عبد الحلٌم طهأ.م.د   .0 االحد 8:03-10:30 عراق نظري 

A5odbw4 3  03:03-03:03 سٌاسٌة نظري ا.م.د. فٌان احمد دمحم.  

2ilvolw 0  03:03-3:00 بحار ومحٌطات نظري ا.م.د. اوراس غنً عبد الحسٌن.  

Nah453g 4 االثنٌن 8:03-10:30 وطن عربً نظري م.د. سوزان عبد اللطٌف.  

mzbvztg ً5  12:30--03:03 نظم نظري ا.م.د.ثائر مظهر فهم.  

7rlw35h 6  1:30--03:03 لٌاس وتموٌم نظري ست استبرق عبد هللا.  

hkvhlns 7 الثالثاء 8:03-10:30 تطبٌمات نظري م.د.صالح حمدان رحٌم.  

Yo3re7k 8  03:03-03:03 بٌئة نظري ا.م.د. اسراء عادل رسول.  



jtrxtgo نظري د. لٌنا لٌث E 1:30-03:03  9.  

ls62m5o 03 االربعاء 8:03-10:30 اجتماعٌة نظري م.د.كوثر ناصر عباس.  

Zpk6ylx 00  03:03-03:03 خدمات نظري ا.م.د. رفل ابراهٌم طالب.  

Pffri3j 03 الخمٌس 8:03-10:30 نمل نظري م.د. سماح صباح علوان.  

Ph4gcpv ً00  03:03-03:03 فكر نظري م.د. ندى جواد دمحم عل.  

       

 المرحلة االولى الدراسة المسائٌة

ew5jtj7 0-3 عربً نظري ست لمى عبد العظٌم   .0 االحد 

O3sfjqw 4-0 تارٌخ لدٌم نظري د. سوزان ازادي نوري   3.  

7gs3qxj 6-4 جٌمورفولوجً نظري د. اسراء عبد الواحد   0.  

gp2r6xb 4-3 الالٌم جافة نظري د. اٌات سعٌد حسٌن   .4 االثنٌن 

yshnky5  هللا رعد جاللد. عبد 5-4 اسس تربٌة نظري    5.  

6wpgkvw 6-5 علم نفس تربوي نظري استاذ ضاري خمٌس كعٌد   6.  

ezbqmnz 4-3 افرٌمٌا واسترالٌا نظري الست سمر حسٌن عكلة   .7 الثالثاء 

455hz2k 6-4 طمس ومناخ نظري الست ندى خلٌل سرحان   8.  

svsj4qm 7-6 حموق انسان نظري د. سوزان ازادي نوري   9.  



2aur5cu 4-3 حاسبات نظري م.م. عمر فائز   .03 االربعاء 

gk246ok 6-4 حٌوٌة نظري الست زٌنب لاسم دمحم   00.  

Yff32hi 4-3 علم الخرائط نظري د. امانً مؤٌد جاسم   .03 الخمٌس 

p3i37vc دمحم رشٌد حمود استاذ E 4-5   نظري    00.  

       

 المرحلة الثانٌة الدراسة المسائٌة

6onmgr2 عبد الواحد د. اسراء 4-3 جٌمور فولوجً نظري    .0 االحد 

j3i5an7  دمحم رشٌد حموداستاذ E 4-5 نظري    3.  

nwamh4 7-5 هٌدرولوجً نظري د. اٌات سعٌد حسٌن   0.  

oddqfe6 4-3 تمنٌات نظري د. اسراء عبد الواحد   .4 االثنٌن 

pwkhhwr خمٌس كعٌد استاذ ضاري 5-4 علم نفس نمو نظري    5.  

g6t2vc2  صبحً الٌاسالست لمى 7-5 رٌف نظري    6.  

4f5c7q4 4-3 خرائط موضوعٌة نظري د. امانً مؤٌد جاسم   .7 الثالثاء 

ztep7uy 6-4 سكان نظري الست سمر حسٌن عكلة   8.  

4tbzjub عواد الست مها محمود 7-6 اوراسٌا نظري    9.  

bispmp3 4-3 نفط وطالة نظري الست زٌنب لاسم دمحم   .03 االربعاء 



si6baqn  هللا رعد جاللد. عبد 5-4 تعلٌم ثانوي نظري    00.  

4fkiyyf 6-5 حاسبات نظري م.م. عمر فائز   03.  

jpn4gso 7-6 منهج وكتاب مدرسً نظري استاذ علً ثابت حسان   00.  

Om76xrd 0-3 تارٌخ اسالمً نظري د. سوزان ازادي نوري   .04 الخمٌس 

qd5b7xh 5-0 مناخ تطبٌمً نظري الست ندى خلٌل سرحان   05.  

zucthqi 7-5 تخطٌط نظري د. امانً مؤٌد جاسم   06.  

       

 المرحلة الثالثة الدراسة المسائٌة

7cnmwk 5-0 تربة نظري د. اٌات سعٌد حسٌن   .0 االحد 

ayabbwv 7-5 سٌاحٌة نظري د. امانً مؤٌد جاسم   3.  

cnqprba 4-3 زراعٌة نظري الست لمى صبحً الٌاس   .0 االثنٌن 

fyzargg ونمذجة احصاء نظري د. اسراء عبد الواحد  4-6   4.  

Neo3tmb 7-6 ارشاد نظري استاذ ضاري خمٌس كعٌد   5.  

ma3vlr2 4-3 مناخ تفصٌلً نظري الست ندى خلٌل سرحان   .6 الثالثاء 

eylgpnd 6-4 صناعٌة نظري الست مها محمود  عواد   7.  



3a5wana ك تدرٌسائمناهج وطر نظري د. عبد هللا رعد جالل  6-7   8.  

Hmmc47e عواد محمود الست مها 4-3 موارد طبٌعٌة نظري    .9 االربعاء 

odvxwcv 6-4 منهج بحث نظري الست لمى صبحً الٌاس   03.  

eupdhfz 7-6 تارٌخ حدٌث نظري د. سوزان ازادي نوري   00.  

7do67hp 4-3 امرٌكٌتٌن نظري الست سمر حسٌن عكلة   .03 الخمٌس 

vjt7624 6-4 مدن نظري الست زٌنب لاسم دمحم   00.  

6725efo دمحم رشٌد حمود استاذ E 6-7   نظري    04.  

 

 

 

جاهعت بغداد       

 كليت التربيت للبناث                     

           0202-0202العام الدراسي /جدول الدروس االسبوعي                        

 الدراست االوليت صباحي/ (الجغرافٌة) قسن                                          

الورحلت االولى                     

https://classroom.google.com/c/MTcyMDkzMjYyNzE5?cjc=vjt7624


رهز الصف  رابط الوحاضرة التفاعليت

 االلكتروني 
 ث اليوم الوقج اسن الوادة الدراسيت نوع الوحاضرة  اسن التدريسي 

     عولي   

        

        

        

        

        

        

        

 


