
                       جامعة بغداد

بية للبنات                            كلية التر

                      0202-0202العام الدراسي جدول الدروس االسبوعي /                        

بوية والنفسية )قسم                  /الدراسة االولية صباحي (العلوم التر  

المرحلة االوىل                     

الصف االلكترونًرمز   ت الٌوم الولت اسم المادة الدراسٌة نوع المحاضرة اسم التدرٌسً 

vpbjtek 9330 -0330 علم االجتماع التربوي نظري د سافرة سعدون  1 االحد 

vpbjtek 10311 -9330 علم االجتماع التربوي نظري د سافرة سعدون  2 االحد 

hpz6n56 المنعم د عبٌر عبد 11330-10330 علم النفس العام نظري   3 االحد 

hpz6n56 12311-11330 علم النفس العام نظري د عبٌر عبد المنعم  4 االحد 

cqcqzvw 9330 -0330 اللغة االنكلٌزٌة نظري د.نوال فاضل  5 االثنٌن 

j3r3uki 10330 -9330 تربٌة بٌئٌة نظري م.م. انمار موسى  6 االثنٌن 

j3r3uki .م. انمار موسىم  7 االثنٌن 11:30-10:30 تربٌة بٌئٌة نظري 

ayisglh 9330 -0330 حموق االنسان نظري ست ارٌج  8 الثالثاء 

ayisglh 10311 -9330 حموق االنسان نظري ست ارٌج  9 الثالثاء 



4olnar6 11330-10330 اسس التربٌة نظري د.منعم عبد المادر  10 الثالثاء 

4olnar6  المادرد.منعم عبد 12311-11330 اسس تربٌة نظري   11 الثالثاء 

wk3odyp 12 االربعاء 10:30-9:30 حاسبات نظري م. نشوان السالم 

hwlksoa 9330 -0330 فروق فردٌة نظري أ.م. مً علً عباس  13 الخمٌس 

hwlksoa 10311 -9330 فروق فردٌة نظري أ.م. مً علً عباس  14 الخمٌس 

bdl5hgn ً11330-10330 اللغة العربٌة نظري م.م. تغرٌد زك  15 الخمٌس 

bdl5hgn ً12311-11330 اللغة العربٌة نظري م.م. تغرٌد زك  16 الخمٌس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  جامعة بغداد     

بية للبنات                            كلية التر

 0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي 

بوية والنفسيةالعلوم ا ) قسم            /الدراسة االولية صباحي  (لتر  

المرحلة الثانية                     

ي 
 
ون ة  اسم التدريسي  رمز الصف االلكتر  ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية نوع المحاض 

t6zq6f7 9330 -0330 علم النفس التربوي نظري د.أٌمان صادق  
 1 االحد

t6zq6f7 نفس التربويعلم ال نظري د.أٌمان صادق  9330- 10311  
 2 االحد

6sscypv 11330-10330 تعلٌم مستمر نظري د.نوال ابراهٌم  
 3 االحد

6sscypv 12311-11330 تعلٌم مستمر نظري د.نوال ابراهٌم  
 4 االحد

xzagsog 9330 -0330 علم نفس النمو نظري د.سالً طالب  
 5 االثني  ن

xzagsog 10311 -9330 علم نفس النمو نظري د.سالً طالب  
 6 االثني  ن

gdcuwiv 11330-10330 منهج وكتاب مدرسً نظري د.نسرٌن جواد  
 7 االثني  ن



gdcuwiv 12311-11330 منهج وكتاب مدرسً نظري د.نسرٌن جواد  
 8 االثني  ن

wp4djrg 9330 -0330 أحصاء تربوي نظري م.م. منال جبار  
 9 الثالثاء

wp4djrg يأحصاء تربو نظري  م.م. منال جبار  9330- 10311  
 10 الثالثاء

5tz7azk 11330-10330 اللغة االنكلٌزٌة نظري  د. سوسن سعود  
 11 الثالثاء

6ktfucq 12311-11330 حاسبات نظري  م. نشوان السالم  
 12 الثالثاء

yykuiri  بوي نظري م. مٌس الرٌم  9:30-8:30  التخطيط التر
 13 االربعاء

yykuiri  بويالتخ نظري م. مٌس الرٌم  10:11-9:30  طيط التر
 14 االربعاء

xn4s5vd 11:30-10:30 علم نفس اجتماعً نظري م.استبرق عبد هللا 
 15 االربعاء

xn4s5vd 12:11-11:30 علم نفس االجتماعً نظري م.استبرق عبد هللا 
 16 االربعاء

i5x7ajo ً9330 -0330 اللغة العربٌة نظري  م.م. تغرٌد زك  
 17 الخميس

i5x7ajo ً10311 -9330 اللغة العربٌة نظري  م.م. تغرٌد زك  
 18 الخميس

qaxxc3c 11311-10330 رٌاضة/شعبة أ نظري م.د. جمٌلة نجم  
 19 الخميس

rztez6q 11311-10330 فنٌة/شعبة ب نظري م.د. نجاة حسٌن  
 20 الخميس

 



 

 

  جامعة بغداد     

بية للبنات                            كلية التر

                      0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي                        

بوية والنفسية( قسم                 /الدراسة االولية صباحي  ) العلوم التر  

المرحلة الثالثة                     

 ت الٌوم الولت اسم المادة الدراسٌة نوع المحاضرة اسم التدرٌسً رمز الصف االلكترونً

tydxkfk 9330 -0330 علم نفس تجرٌبً نظري د.خلود رحٌم  1 االحد 

tydxkfk 10311 -9330 علم نفس تجرٌبً نظري د.خلود رحٌم  2 االحد 

z2pduff 3 االحد 11:30 -10:30 مناهج البحث التربوي نظري م.سماح حمزة 

z2pduff بحث التربويمناهج ال نظري م.سماح حمزة  4 االحد 12:15 -11:30 

xqq3hlb 5 االحد 1:30 -12:30 طرائك التدرٌس نظري د.زٌنة سالم 

xqq3hlb 6 االحد 2:00-1:30 طرائك التدرٌس نظري د.زٌنة سالم 

jraofel 9330 -0330 علم النفس الفسٌولوجً نظري د.مٌسون حامد  7 االثنٌن 



jraofel الفسٌولوجً علم النفس نظري د.مٌسون حامد  9330- 10311  8 االثنٌن 

qnudd3b 11330-10330 علم النفس المعرفً نظري د.زهره ماهود  9 االثنٌن 

qnudd3b 12311-11330 علم النفس المعرفً نظري د.زهره ماهود  10 االثنٌن 

px6pdxe ً9330 -0330 االحصاء االستداللً نظري د.صبا عل  11 الثالثاء 

px6pdxe ًرينظ د.صبا عل 10311 -9330 االحصاء االستداللً   12 الثالثاء 

hxtcqpw 11330-10330 علم نفس الشخصٌة نظري د.أثمار شاكر  13 الثالثاء 

hxtcqpw 12311-11330 علم نفس الشخصٌة نظري د.أثمار شاكر  14 الثالثاء 

42xwtgd 15 الثالثاء 1:30-12:30 التمنٌات التربوٌة نظري م.صالح حمدان 

42xwtgd 16 الثالثاء 2:00-1:30 التمنٌات التربوٌة نظري م.صالح حمدان 

rjkvzhl 9330 -0330 اللغة االنكلٌزٌة نظري د.شٌماء مهدي  17 االربعاء 

swcztjh 
د.اسماء عبد 

 الحسٌن
10311 -9330 االرشاد التربوي نظري  18 االربعاء 

swcztjh 
د.اسماء عبد 

 الحسٌن
 

 نظري

 
 االرشاد التربوي

 
10330-11311  19 االربعاء 

cnn6y5q 11311-10330 التربٌة الممارنة نظري د.نوال ابراهٌم  20 الخمٌس 

cnn6y5q 12311-11330 التربٌة الممارنة نظري د.نوال ابراهٌم  21 الخمٌس 

 



 

 

  جامعة بغداد     

بية للبنات                            كلية التر

                      0202-0202روس االسبوعي /العام الدراسي جدول الد                       

بوية والنفسية( قسم                 /الدراسة االولية صباحي  ) العلوم التر  

المرحلة الرابعة                     

 ت الٌوم الولت اسم المادة الدراسٌة نوع المحاضرة اسم التدرٌسً رمز الصف االلكترونً

rwjwx3h .تماضر حمٌدد 9330 -0330 التربٌة العملٌة نظري   1 االحد 

rwjwx3h 10311 -9330 التربٌة العملٌة نظري د.تماضر حمٌد  2 االحد 

4uzgbgu 11330-10330 تعدٌل السلون نظري د.سهام كاظم  3 االحد 

4uzgbgu 4 االحد 12:15-11:30 تعدٌل السلون نظري د.سهام كاظم 

lwra2ao 
 م.مٌس الرٌم عبد

 الكرٌم
9330 -0330 ألتصادٌات تعلٌم نظري  5 االثنٌن 

lwra2ao 
م.مٌس الرٌم عبد 

 الكرٌم
10311 -9330 ألتصادٌات تعلٌم نظري  6 االثنٌن 

x5poagx 11311-10330 اللغة األنكلٌزٌة نظري د.سوسن سعود  7 االثنٌن 



mwfcctn 9330 -0330 تعلٌم التفكٌر نظري د.ازهار هادي  8 الثالثاء 

mwfcctn 10311 -9330 تعلٌم التفكٌر نظري د.ازهار هادي  9 الثالثاء 

3avnlat 11330-10330 فلسفة التربٌة نظري د.نوال ابراهٌم  10 الثالثاء 

3avnlat 12311-11330 فلسفة التربٌة نظري د.نوال ابراهٌم  11 الثالثاء 

2m2nhvz ً12 الثالثاء 1:30-12:30 التربٌة الخاصة نظري د.زٌنب ناج 

2m2nhvz ً13 الثالثاء 2:15-1:30 التربٌة الخاصة نظري د.زٌنب ناج 

ez5kkc6 9330 -0330 اداره واشراف تربوي نظري د.نسرٌن جواد  14 االربعاء 

ez5kkc6 10311 -9330 اداره واشراف تربوي نظري د.نسرٌن جواد  15 االربعاء 

udtrdvw 11330-10330 الصحة النفسٌة نظري د.أمل كاظم  16 االربعاء 

udtrdvw 12311-11330 الصحة النفسٌة نظري د.أمل كاظم  17 االربعاء 

m3wlb33 9330 -0330 المٌاس والتموٌم نظري د.شٌماء صالح  18 الخمٌس 

m3wlb33 10311 -9330 المٌاس والتموٌم نظري د.شٌماء صالح  19 الخمٌس 

 

 


