
 جاهعت بغداد                      

 

للبناتكلٍت التربٍت   

 0202-0202العام الدراسً /جدول الدروس االسبوعً 

الدراست االولٍت صباحً/(رٌاض االطفال)قسن  

الورحلت االولى   

  

 ت اليوم الوقث اسن الوادة الدراسية نوع الوحاضرة اسن التدريسي رهز الصف االلكتروني

dtaacew ي معيند. جور 08388 -03:8  االنسان بايولوجية نظري   1 االحد 

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

11:30 

 2 االحد

zvbfqdf 08388 -03:8 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 الثنينا 1:00-11:30 التنشئة االجتماعية نظري د. سوزان عبد هللا  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

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جاهعت بغداد  

 

للبناتكلٍت التربٍت   

 0202-0202العام الدراسً /جدول الدروس االسبوعً 

الدراست االولٍت صباحً/(رٌاض االطفال)قسن   

لثانٌةالورحلت ا   

 ث الٍوم الوقج اسن الوادة الدراسٍت نوع الوحاضرة اسن التدرٌسً رهز الصف االلكترونً

cy3y7jo التعلٌم  الثانوي و  نظري د. خولة عبد الوهاب

 االشراف التربوي

 1 االحد 8:30-10:00

4ayxl4v 2 االحد 11:30-10:00 التربٌة الحركٌة نظري د. وفاء حسن 

kdzwc7r 3 االثنٌن 10:00-8:30 سٌكولوجٌة اللعب نظري م. هند لؤي 

Qutwbqn 4 االثنٌن 12:15-11:30 الحاسوب نظري نبراس عامر 

5qxhpy3 5 االثنٌن 1:00-12:15 اللغة االنكلٌزٌة نظري د. بان جعفر 



k7fl6e2 صحة الطفل و اسعافاته  نظري د. رغد شكٌب

 االولٌة

 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 التنمٌة اللغوٌة نظري د. منى محمد 

2jvr7m4 المنهج و الكتاب  نظري د. رحاب حسٌن

مدرسًال  

 10 االربعاء 11:30-1:00

uckhb7l 11 الخمٌس 10:00-8:30 ادب االطفال نظري د. زهراء زٌد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  جاهعت بغداد     

 

للبناتكلٍت التربٍت   

 0202-0202العام الدراسً /جدول الدروس االسبوعً 

الدراست االولٍت صباحً/(رٌاض االطفال)قسن   

الثالثةالورحلت    

 

لكترونًرهز الصف اال  ث الٍوم الوقج اسن الوادة الدراسٍت نوع الوحاضرة اسن التدرٌسً 

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

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

 االطفال

 1 االحد 10:00-11:30

xm6ykfh درٌسطرائق الت نظري د. اٌثار منتصر  3 االثنٌن 8:30-10:00 

k5t4olz 4 االثنٌن 11:30-10:00 الصحة النفسٌة نظري د. الهام فاضل 

4nkayfr دراسات فً مناهج  نظري د. انوار فاضل

 رٌاض االطفال

 5 الثالثاء 8:30-10:00



Zvbfqdf 6 الثالثاء 11:30-10:00 علم النفس التربوي نظري د. ضحى عادل 

Rdzvkdh دد. اوس محمو  7 االربعاء  10:00-8:30 االحصاء التربوي نظري 

xax7z7y االرشاد و التوجٌة  نظري د. وفاء حسن

 التربوي

 8 االربعاء 10:00-11:30

b6wauzs 9 االربعاء 1:00-11:30 التربٌة البٌئٌة نظري د. سجالء فائق 

Pupfeel 10 الخمٌس 9:15-8:30 اللغة االنكلٌزٌة نظري د. مٌسون طاهر 

Lnbvtee ً11 الخمٌس 12:15-10:45 فسلجة  نظري د. سمر غن 

w55jpn4 12 الخمٌس 1:45-12:15 التقنٌات التربوٌة نظري د. ضحى بدر 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  جاهعت بغداد     

للبناتكلٍت التربٍت   

 0202-0202العام الدراسً /جدول الدروس االسبوعً 

الدراست االولٍت صباحً/(رٌاض االطفال)قسن   

الرابعةرحلت الو   

 ث الٍوم الوقج اسن الوادة الدراسٍت نوع الوحاضرة اسن التدرٌسً رهز الصف االلكترونً

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

imxqk3k 2 االحد 11:30-10:00 قٌاس و تقوٌم طفل الروضة نظري د. مٌادة اسعد 

xsw322s ارثد. شٌماء ح  3 االحد 1:00-11:30 اصول التربٌة الفنٌة نظري 

gbto5zv ا(  د. رحاب حسٌن(  

محمد)ب( د. منى   

 د. ضحى عادل )ج(

 4 االثنٌن 10:00-8:30 التربٌة العملٌة نظري

56ggrhz 6 الثالثاء 10:00-8:30 التربٌة الموسٌقٌة نظري د. زهراء زٌد 

a3eazwy 7 االربعاء 9:15-8:30 اللغة االنكلٌزٌة نظري د. اٌناس جعفر 

fut2qbs 8 االربعاء 11:45-9:15 تربٌة خاصة  نظري د. جمٌلة رحٌم 

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



j6zeiar 11 الخمٌس 1:00-11:30 تغذٌة الطفل نظري د. جوري معٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جاهعت بغداد

 

                                   للبناتكلٍت التربٍت 

 0202-0202العام الدراسً /جدول الدروس االسبوعً 

الدراست االولٍت صباحً/ (رٌاض االطفال) قسن        

 الورحلت االولى  

رهز الصف  رابط الوحاضرة التفاعلٍت

 االلكترونً 
نوع  اسن التدرٌسً 

 الوحاضرة 
اسن الوادة 

 الدراسٍت
 ث الٍوم الوقج

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

 د. رحاب حسٌن 

 د. ضحى بدر

-8:30 التنشئة االجتماعية عولً

10:00 

 0 الثالثاء

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

 د.اٌثار منتصر
-10:00 بايولوجية االنسان عملً

11:30 

 2 الثالثاء

 

https://meet.google.com/beo5xroqng


  جاهعت بغداد     

 

للبناتكلٍت التربٍت   

 0202-0202العام الدراسً /جدول الدروس االسبوعً 

الدراست االولٍت صباحً/(رٌاض االطفال )قسن   

الثانٌةالورحلت    

لصف رهز ا رابط المحاضرة التفاعلٌة

 االلكترونً 
 ث الٍوم الوقج اسن الوادة الدراسٍت نوع الوحاضرة  اسن التدرٌسً 

Htts:/meet.google.com/dodg4e25i6 Aadegcz 

 

د. سهٌر اكرم و د. 

 نجاة حسٌن
 1 االحد 12:15-11:30 التربٌة الرٌاضٌة/ا عولً

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

اة حسٌنو د. نج  

/بالتربٍت الرٌاضٍت عولً  2 االحد 11:30-12:15 

https://meet.google.com/ 
bhwun3wzkj 

4ayxl4v د. وفاء حسن 

و م. حال عبد 

 الواحد

 3 االثنٌن 11:30-10:00 التربٌة الحركٌة عولً

https://meet.google.com/ 

ebko4wnxix 

kdzwc7r  م. هند لؤي عبد

 الحمٌد

 د. ضحى بدر

ٌكولوجٌة اللعبس عولً  4 الخمٌس 11:30-1:00 



https://meet.google.com/ 

e23uhce3 

46m4fkw  .د. رغد شكٌب و م

 سمر عدنان
صحة الطفل و اسعافاته  عولً

ةاالولٌ  

 5 الثالثاء 10:00-11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  جاهعت بغداد     

 

للبناتكلٍت التربٍت   

 0202-0202ً العام الدراس/جدول الدروس االسبوعً 

الدراست االولٍت صباحً/(رٌاض االطفال)قسن   

الثالثةالورحلت    

نوع  اسن التدرٌسً  رهز الصف االلكترونً  رابط الوحاضرة التفاعلي

 الوحاضرة 
 ث الٍوم الوقج اسن الوادة الدراسٍت

Htts://meet.google.comgnzewzeg

pw 

6dwvene تربوي هناهج البحث ال عولً د. الطاف ٌاسٍن خضر  11:30-

1:00 

 1 االحد

htts://meet.google.com/dsprncls

di 

2dfrktw ا.م عتكة عبد الستار  ,

 د. رحاب حسٌن 

 م. حال عبد الواحد

صناعة الدمى و لعب  عولً

 االطفال

11:30-

1:00 

 2 الثالثاء

Htts://meet.google.com/gryw5ph

36l 

4nkayfr  د. انوار فاضل 

 د. منى محمد 

ات فً مناهج دراس عولً

 رٌاض االطفال

9:45-

11:15 

 3 الخمٌس

 



  جاهعت بغداد     

للبناتكلٍت التربٍت   

 0202-0202العام الدراسً /جدول الدروس االسبوعً 

الدراست االولٍت صباحً/(رٌاض االطفال)قسن   

  

الرابعة الورحلت  

رهز الصف  رابط الوحاضرة التفاعلٍت

 االلكترونً 
نوع  اسن التدرٌسً 

لوحاضرة ا  
 ث الٍوم الوقج اسن الوادة الدراسٍت

https://meet.google.com/ 

buuyzypj7b 

ehcnmpv  د. شٌماء حارث 

)ا,ب(و م. هند لؤي  

 ا.م عاتكة عبد الستار)ج(

 1 االثنٌن 1:00-11:30 اصول التربٌة الفنٌة عولً

https://meet.google.com/ 

gmvms4lcpi 

j6zeiar ٌم مال هللاد. جوري معٌن و د. مر  2 الثالثاء  11:30-10:00 تغذٌة الطفل عولً 

htts://meet.google.com/ffv

muev4el 

56ggrhz  د. اٌثار منتصر )ا(د. زهراء زٌد ,  

 م. سمر عدنان )ب, ج(

 3 الثالثاء 1:00-11:30 التربٌة الموسٌقٌة عولً

Htts://meet.google.com/ffyq

go5i46 

cgrhenw وزان عبد هللاد. امل داود , د. س االرشاد النفسً لطفل  عولً 

 الروضة 

  االربعاء  11:15-12:45



htts://meet.google.com/e4lt

7hd3y2 

imxqk3k قٌاس و تقوٌم طفل  عولً د. مٌادة اسعد و د. رغد شكٌب

 الروضة

 4 الخمٌس 8:30-10:00

 

 


