
 

 

                         للبنات التربية ليةك/بغداد جامعة

 2022-2021 الدراسي العام/ االسبوعي الدروس جدول

/ صباحي االولية الدراسة/ (اللغة العربية) قسم  

االولى المرحلة  

 وقت المحاضرة يوم المحاضرة ت
نوع 

 المحاضرة
الدراسية المادة اسم  

 (meetمحاضرة التفاعلية ) رابط ال رمز الصف اسم التدريسي

١١الى  ٨من   االحد 1 gvnewyw https://meet.google.com/uwd-rdge-hqg بلسم عبد الرسول وحيد النحو حضوري    

 االحد 2
الى :  ١١:٠١ 

d26sjtg https://meet.google.com/zwe-hqdx-zeq?hs=179 هوازن عبدالوهاب محمود  البالغة حضوري  ١٣:٠١  

١١الى  ٨من   االثنين 3  p4uxdo4 https://meet.google.com/hge-casf-skb بلسم عبد الرسول وحيد النحو حضوري  

6qzo6u2 https://meet.google.com/uyj-ixgi-apj?hs=179 د. ثائر حسن حمد  البالغة حضوري  12 - 10  االثنين 4  

 الكتروني    ١٣:٠١  الثالثاء 5
حقوق االنسان 

venqhqa https://meet.google.com/krx-vgix-vtx م.م.بيداء جبار محمد  والديمقراطية  

 الكتروني  ١:٠١  الثالثاء 6
حقوق االنسان 

7g63jcf https://meet.google.com/mum-rsot-czf م م. بيداء جبار محمد  والديمقراطية  

63zwuhe https://meet.google.com/xqz-prsg-upw ا. م حمدية عباس جاسم  التعبير واالنشاء الكتروني  10:30-8:30  الثالثاء 7  

firo27n https://meet.google.com/xog-oami-wao عواطف محمد حسن االدب الجاهلي الكتروني  12:30-10:30  االربعاء 8  

v2dyorl https://classroom.google.com/c/NDA4MDUyMzc3MDA1?cjc=v2dyorl د. رغد فهمي اعجمي  اللغة االنكليزية الكتروني  ١:٠١_١٣:٠١  الخميس 9  

tbadouw https://meet.google.com/czo-djzy-wzz م.م.سعد عبد الكريم عبد االمير الحاسبات الكتروني  11:30-10:30  الخميس 10  

f22zx3s https://meet.google.com/jqh-qron-ocs د عبد الكريم عبد االميرم.م.سع الحاسبات الكتروني  12:30-11:30  الخميس 11  
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للبنات التربية ليةك/بغداد جامعة  

 2022-2021 الدراسي العام/ االسبوعي الدروس جدول

/ صباحي وليةاال الدراسة/ .(اللغة العربية) قسم  

الثانية المرحلة  

 ت
يوم 

 وقت المحاضرة المحاضرة
نوع 

 المحاضرة

الدراسية المادة اسم  

 (meetرابط المحاضرة التفاعلية )  رمز الصف اسم التدريسي

١ونص لغاية ١١  االحد ت   3e556hj ا.م.د.شيماء نجم عبدهللا  كتاب قديم. الكتروني  

 
https://classroom.google.com/c/MjA4NjQ3MzExMDM5?cjc=3e556h
j  

 4xa73eq https://meet.google.com/wbm-avcd-qwn?hs=179 د.اسيل عبود جاسم االدب االندلسي الكتروني 11:30-8:30 االحد 

 saanlx3 https://meet.google.com/yzm-ntuf-cmo?hs=179 د.اسيل عبود جاسم كتاب قديم. الكتروني 1:30-11:30 االحد 

 االثنين 1 
 8:30 01:01الى الى  10:30  

mhrqccx https://meet.google.com/xca-dwpp-aci?hs=179 م.د.نور مهدي عبد الكريم علم النفس النمو الكتروني  03:01  

10  االثنين 2   ، upml564 https://meet.google.com/aop-zymd-reo أ.م.د ميرفت يوسف كاظم  الصرف الكتروني  11,30_  30  

 فالصر الكتروني  10.30-8.30  االثنين 3 
االستاذ الدكتورة خديجة زبار 

nce6muf https://meet.google.com/ght-jkkr-dzv?hs=179 عنيزان  

 gn67lym فاطمة حيدر علي البالغة حضوري  10-8  الثالثاء 4 
https://classroom.google.com/c/NDE0MDc3ODc0Njg5?cjc=gn67ly
m 

 nr4uqfm https://meet.google.com/kpx-kymk-koq كريم عبيد علوي النحو حضوري  11-1  الثالثاء 5 

03الى  10  االربعاء 6  7juriya https://meet.google.com/azm-vpdy-jao?hs=179 آالء عبد الرضا عبد الصاحب العروض والقافية حضوري    

t2dwj5t https://classroom.google.com/c/NDE0MDcyMTc2MjQ0?cjc=t2dwj5t فاطمة حيدر علي البالغة حضوري  12 - 10  االربعاء 7   

nvrvdib https://meet.google.com/fnr-trzu-ycv كريم عبيد علوي النحو حضوري  8-11  االربعاء 8   

diced65 https://meet.google.com/wym-uhqz-vet كريم عبيد علوي النحو حضوري  11-1  ءاالربعا 9   

nneejnu https://meet.google.com/uwb-rgpg-xfz?hs=179 د. ثائر حسن حمد  تحليل النص القرآني الكتروني  10 - 8:30  الخميس 10   

١٣الى  ١١:٠١  الخميس 11  t3adyj4 https://meet.google.com/uan-osvh-fou?hs=179 هوازن عبدالوهاب محمود  تحليل النص القرآني الكتروني    

 الكتروني  10.5  خميسال 12 
المنهج والكتاب 

q5ho6fk https://classroom.google.com/c/MzQ2NTc5NjMzNTA2?cjc=q5ho6fk ا.م.د.هدى محمود شاكر  المدرسي  

 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/MjA4NjQ3MzExMDM5?cjc=3e556hj
https://classroom.google.com/c/MjA4NjQ3MzExMDM5?cjc=3e556hj
https://classroom.google.com/c/MjA4NjQ3MzExMDM5?cjc=3e556hj
https://meet.google.com/xca-dwpp-aci?hs=179
https://meet.google.com/aop-zymd-reo
https://meet.google.com/ght-jkkr-dzv?hs=179
https://classroom.google.com/c/NDE0MDc3ODc0Njg5?cjc=gn67lym
https://classroom.google.com/c/NDE0MDc3ODc0Njg5?cjc=gn67lym
https://meet.google.com/kpx-kymk-koq
https://meet.google.com/azm-vpdy-jao?hs=179
https://classroom.google.com/c/NDE0MDcyMTc2MjQ0?cjc=t2dwj5t
https://meet.google.com/fnr-trzu-ycv
https://meet.google.com/wym-uhqz-vet
https://meet.google.com/uwb-rgpg-xfz?hs=179
https://meet.google.com/uan-osvh-fou?hs=179
https://classroom.google.com/c/MzQ2NTc5NjMzNTA2?cjc=q5ho6fk


 

للبنات التربية ليةك/بغداد جامعة  

 2022-2021 الدراسي العام/ االسبوعي روسالد جدول

/ صباحي االولية الدراسة/ .(اللغة العربية) قسم  

الثالثة المرحلة  

 ت
يوم 

 وقت المحاضرة المحاضرة
نوع 

 المحاضرة

الدراسية المادة اسم  

 (meetرابط المحاضرة التفاعلية )  رمز الصف اسم التدريسي

 xsoeern https://meet.google.com/dcq-wsmm-rgf درآمنة محمد حي النحو حضوري  11-8  االحد 1 

00:01الى0:01من  االحد 2  7bekxgc https://meet.google.com/lookup/g7jjb667mk د.هيفاء خلف االدب العباسي الكتروني    

00صباحا الى  0من   االحد 3  ky5gzrn https://meet.google.com/obz-pqoy-cnu?hs=179 أ.م.د فرح غانم صالح النقد العربي القديم حضوري    

١١الى٨  االثنين 4  tk6I7a5 https://classroom.google.com/c/NDA3MzUwOTgxMTg3?cjc=tk6l7a5 نجم عبدهللا ا.م.د.شيماء  االدب العباسي حضوري    

 االثنين 5 
والمحاضرة (8-11) 

3-00الثانية)  االدب العباسي حضوري  (
أ.م.د.ذكرى محي الدين 

xeujtzi classroom.google.com/c/NDA3OTU4NjU4NzU3 حميد  

 الكتروني  12.5  الثالثاء 6 
طرائق تدريس اللغة 

wvse6k3 https://classroom.google.com/c/MzQ2NTgwNDY5Njcz?cjc=wvse6k3 ا.م.د هدى محمود شاكر  العربية  

owlrv3m https://meet.google.com/ovc-vpgt-nsc أ.م.د. ميرفت يوسف كاظم  فقه اللغة الكتروني  9,30-8,30  االربعاء 7   

 اللغة االنكليزية الكتروني   1:30-12:30  االربعاء 8 
م.د. عذراء عبد الحسين 

dks2n42 https://meet.google.com/yiv-hkci-vyq ناصر  

10:30  االربعاء 9  03:01الى  كتاب قديم. الكتروني  (
أ.م.د.ذكرى محي الدين 

mhdyj24 classroom.google.com/c/MjEyMjcwOExNTgx حميد  

 ckxdvgy https://meet.google.com/vnz-papg-ktj عواطف محمد حسن االدب االندلسي الكتروني  10َ30  االربعاء 10 

03:01الى01:01من  االربعاء 11  tu6cpva https://meet.google.com/lookup/dtmwxideqd د.هيفاء خلف كتاب قديم. الكتروني    

i74vxbe https://meet.google.com/lookup/czal4pnjfm أ.د.جنان قحطان فرحان  االدب االندلسي الكتروني  12,30 //  30, 10  الخميس 12   

y2ex5em https://meet.google.com/acn-nmtq-wgq م.م.لؤي حاتم خماس المكتبة ومنهج البحث الكتروني  8:30  الخميس 13   

kpuzcfi https://meet.google.com/lookup/bn4c2tie6p أ.د.جنان قحطان فرحان  كتاب قديم. الكتروني  21.30        الخميس 14   

 الخميس 15 
ومن   ١١.٠١-١٣.٠١ 

٣.٠١الى  ١٣.٠١  الكتروني  
التقنيات التربوية 

zvewt4d https://meet.google.com/vmd-ehhs-gax?hs=179 د .زينة سالم محيي التعليموتكنولوجيا   
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للبنات التربية ليةك/بغداد جامعة  

 2022-2021 الدراسي العام/ االسبوعي الدروس جدول

/ صباحي ليةاالو الدراسة/ .(اللغة العربية) قسم  

الرابعة المرحلة  

 ت

يوم 
المحاضر

 ة

وقت 
 المحاضرة

نوع 
 المحاضرة

الدراسية المادة اسم  

 (meetرابط المحاضرة التفاعلية )  رمز الصف اسم التدريسي

775fccc https://meet.google.com/gku-zxqu-hwh أ.د.طالل خليفة سلمان العبيدي  االدب الحديث/النثر الكتروني  10.30-8.30  االحد 1  

 االحد 2

 
12:30/10:3

cqfmdcq https://meet.google.com/jvd-kxyo-vuj د. ايناس عباس صالح  تطبيقات ادبية الكتروني  0  

ex7vcnf https://meet.google.com/lookup/ecuehxwy5t أ.د.علي حاتم حسن  علم اللغة الكتروني  10,30  االثنين 3  

 االثنين 4
 8:30 - 
pnpeiyx https://meet.google.com/ytd-bizp-aim?authuser=1&hs=179&pli=1 أ.د.عماد يونس الفي تطبيقات لغوية الكتروني  10:30  

 حضوري  2,30-8,30  الثالثاء 5
التربية العملية)المشاهدة 

Ynkdrri Http://meet.Google.com/dog-fghh-mta أ.د.سندس عيد القادر عزيز والتطبيق(  

64w3s46 https://meet.google.com/dwn-ookp-egr د. ايناس عباس صالح االدب الحديث/ الشعر حضوري  ١١_٨  الثالثاء 6  

 الثالثاء 7
صباحا  00من  

ظهرا 0الى  ohuqrgn https://meet.google.com/epj-gyub-qtf?hs=179 أ.م. د فرح غانم صالح  االدب الحديث/ الشعر حضوري     

8 
االربعا

 ا.د. حسن منديل حسن  النحو حضوري  ١١-٨  ء
https://classroom.google.com/c/MzQ2MzE2NjY2MDQ5?cjc=lvfid3
g https://meet.google.com/iww-qcgx-ypx  

9 
االربعا

 ء

 01الى  0من  
 0الى  00ومن 

ohuqrgn https://meet.google.com/epj-gyub-qtf?hs=179 أ.م.د فرح غانم صالح  االدب الحديث/ الشعر حضوري   / شعبتان  

1
0 

االربعا
 حضوري  2-8  ء

التربية العملية)المشاهدة 
hdvxhqv https://meet.google.com/mge-atps-uag د عدي راشد محمد والتطبيق(  

1
1 

االربعا
 ء

الى ٨من     
 7cmqf2s د بان صالح مهدي النحو حضوري  ١١:٠١

https://classroom.google.com/c/NDA4NzAyOTMzNzI4?cjc=7cmqf
2s  

1
2 

االربعا
 ء

١١من   الى   
 7cmqf2s يد بان صالح مهد النحو حضوري  ١:٠١

https://classroom.google.com/c/NDA4NzAyOTMzNzI4?cjc=7cmqf
2s  

1
 الخميس 3

 8:30 -
n5xwngx https://meet.google.com/pqv-ofwj-cph ا.د. خلود رحيم عصفور  القياس والتقويم الكتروني  10:30  

1
 الخميس 4

 01,01من  
00,01الى   م.م. نوال محمود عبد  اللغة االنكليزية الكتروني  

https://classroom.google.com/c/NDA3OTE4ODgxNjA3?cjc=cl4gm
tp https://meet.google.com/xmr-jvzy-wnb  
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للبنات التربية ليةك/بغداد جامعة  

 2022-2021 الدراسي العام/ االسبوعي الدروس جدول

مسائي/ االولية الدراسة/ .(اللغة العربية) قسم  

األولى المرحلة  

 ت
 يوم

 وقت المحاضرة المحاضرة
نوع 

 المحاضرة

الدراسية المادة اسم  

 (meetرابط المحاضرة التفاعلية )  رمز الصف اسم التدريسي

 5sl3d2h لمى عبدالعظيم رشيد  العربية العامة/قسم الجغرافية  الكتروني  2:00-1:00  االحد 1 
https://meet.google.com/uea-xefp-
zpr?hs=179  

u237177 https://meet.google.com/uop-jbpd-sdf اسيا يونس عبد مرزوك النحو حضوري  5_2  االحد 2   

u237177 https://meet.google.com/uop-jbpd-sdf اسيا يونس عبد مرزوك النحو حضوري  8_5  االحد 3   

مساء ٣الساعة   االحد 4   ifus2ra https://meet.google.com/kco-mxvn-sfi سوسن عبدهللا فياض  الصرف حضوري  

tf7oqmb https://meet.google.com/wpa-ywfs-nim م.م نادية عبد الكريم احمد  البالغة حضوري  ٦-٣  االثنين 5   

tf7oqmb https://meet.google.com/wpa-ywfs-nim م.م نادية عبد الكريم احمد  البالغة حضوري  ٦-٣  االثنين 6   

l5syb3e https://meet.google.com/hdo-ipru-ntz ضاري خميس كعيد سيد  علم النفس التربوي الكتروني  6_7  الثالثاء 7   

 الكتروني  5_2  الثالثاء 8 
وي علوم القرآن والحديث النب

 owskcn2 https://meet.google.com/tbt-tvvd-bkw رشا صبيح موسى  الشريف

 g2ceqyy https://meet.google.com/tjd-qror-jxi محمد رشيد حمود اللغة االنكليزية الكتروني  8 - 6  االربعاء 9 

 االربعاء 10 
 2:00-4:00/ 4:00- 

 lcjaapg لمى عبدالعظيم رشيد  التعبير واالنشاء الكتروني  6:00
https://meet.google.com/zjw-eutz-
qti?hs=179  

 ztjdqpb https://meet.google.com/wri-iyxm-qco نور عبداالمير عبدالكريم  الحاسبات رونيالكت   ٠:١١ - ٦:١١  االربعاء 11 

 ztjdqpb https://meet.google.com/wri-iyxm-qco نور عبداالمير عبدالكريم  الحاسبات الكتروني   ٨:١١ - ٠:١١  االربعاء 12 

hlcpzgn https://meet.google.com/xtx-pbzg-ucn د. عبير فاضل هادي  االدب الجاهلي الكتروني  4_2  الخميس 13   
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للبنات التربية ليةك/بغداد جامعة  

 2022-2021 الدراسي العام/ االسبوعي دروسال جدول

مسائي/ االولية الدراسة/ .(اللغة العربية) قسم  

الثانية المرحلة  

 ت
يوم 

 المحاضرة
وقت 

 المحاضرة
نوع 

 المحاضرة

الدراسية المادة اسم  

 (meetرابط المحاضرة التفاعلية )  رمز الصف اسم التدريسي

5pwo34c https://meet.google.com/qpx-tzpj-oor د. عبير فاضل هادي  يتحليل النص القرآن الكتروني  3_2  االحد 1  

 االحد 2
 ٤الساعة  

orb3e5z https://meet.google.com/xib-mzmx-qwb سوسن عبدهللا فياض  الصرف الكتروني  مساء  

orb3e5z https://meet.google.com/xib-mzmx-qwb سوسن عبدهللا فياض  الصرف الكتروني  مساء ٦  االحد 3  

 nyunhij https://meet.google.com/swn-jpst-rsq ضاري خميس كعيد سيد  علم النفس النمو الكتروني  6_7  االحد 4

 m2pcknd https://meet.google.com/fzc-wfrg-wmo  محمد رشيد حمود اإلنكليزيةاللغة  الكتروني  8-7  االثنين 5

6fxq2an https://meet.google.com/nus-myuk-bbr د. عبير فاضل هادي  اإلسالميالدب ا الكتروني  4-2  االثنين 6  

 الكتروني  6-5  االثنين 7
التعليم الثانوي  واالشراف 

zfbz2uf https://meet.google.com/srp-jgnz-nrt عبدهللا رعد جالل  التربوي   

pbuovre https://meet.google.com/kic-gdrz-eqs اسيا يونس عبد مرزوك النحو حضوري  5_2  الثالثاء 8  

pbuovre https://meet.google.com/kic-gdrz-eqs اسيا يونس عبد مرزوك النحو حضوري  8_5  الثالثاء 9  

 zsazkp3 https://meet.google.com/zxd-fvtp-jfx حسين فاضل عباس العروض والقافية حضوري  4-2  الثالثاء 10

hasr7u https://meet.google.com/lookup/fataauk4cp م.م علي ثابت حسان  المنهج والكتاب المدرسي الكتروني  ٠_٦  الخميس 11  

 الخميس 12
 2:00 - 
fmdhvhq https://meet.google.com/rom-oedm-ytz نور عبداالمير عبدالكريم  الحاسبات الكتروني  3:00  

 الخميس 13
 3:00 - 
fmdhvhq https://meet.google.com/rom-oedm-ytz نور عبداالمير عبدالكريم  الحاسبات الكتروني  4:00  

wfio226 https://meet.google.com/lookup/a77krdbvwh م.م نادية عبد الكريم احمد  كتاب قديم. الكتروني  ٦-٤  الخميس 14  

ly2idhm https://classroom.google.com/c/NDAyNjEzMTA2MzM2?cjc=ly2idhm م.م نادية عبد الكريم احمد  كتاب قديم. الكتروني  ٦-٤  الخميس 15  

 65o5mmg https://meet.google.com/rvd-wjak-rgw م. د. جميلة نجم عبد الرض التربية الرياضية الكتروني  4_2  الخميس 16

ly2idhm https://meet.google.com/qmi-zoww-org م.م نادية عبد الكريم احمد  كتاب قديم. الكتروني  ٦-٤  الخميس 17  
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للبنات التربية ليةك/بغداد جامعة  

 2022-2021 الدراسي العام/ االسبوعي الدروس جدول

مسائي/ االولية الدراسة/ .(اللغة العربية) قسم  

الثالثة المرحلة  

 ت
يوم 

 وقت المحاضرة المحاضرة
نوع 

 المحاضرة

الدراسية المادة اسم  
 (meetرابط المحاضرة التفاعلية )  رمز الصف اسم التدريسي

yeszqdk https://meet.google.com/cfr-qubg-mnk رفل رضا كريم محمد االدب العباسي حضوري  4-2  االحد 1  

 on6xfl3 https://meet.google.com/qer-kivm-ckn حسين فاضل عباس النقد العربي القديم حضوري  5-2  االحد 2

o6ltwyz https://meet.google.com/woq-khts-zpg رفل رضا كريم محمد االدب العباسي ريحضو  4-2  االثنين 3  

٥الى ٣  االثنين 4  النحو حضوري  
سماح عبد الحسين 

Um2b6sr https://classroom.google.com/c/NDA4NjUQx?cjc=um2b6sr جاسم   

٨الى ٥  االثنين 5  النحو حضوري  
سماح عبد الحسين 

  Um2b6sr https://classroom.google.com/c/NDA4NjgxNjU3NjQx?cjc=Um2b6sr جاسم 

 كتاب قديم. الكتروني  ٦-٤  الثالثاء 6
م.م نادية عبد الكريم 

fzfu5rm https://meet.google.com/lookup/dzx7znfogd احمد   

 كتاب قديم. الكتروني  ٦-٤  الثالثاء 7
م.م نادية عبد الكريم 

 cwpavza احمد 
https://classroom.google.com/c/NDAyNjE0MzM1NTUw?cjc=cwpavz
a 

 فقه اللغة الكتروني  ٤-٣  الثالثاء 8
م. م ميسم عبد الحسن 

ajpdbqj https://meet.google.com/ckv-sosd-dhv حيدر   

 الكتروني  7-6  الثالثاء 9
التقنيات التربوية وتكنولوجيا 

 zvuvaky https://meet.google.com/yxg-feqm-crp عبدهللا رعد جالل  التعليم

 كتاب قديم. الكتروني  ٦-٤  الثالثاء 10
م نادية عبد الكريم م.

 cwpavza https://meet.google.com/ecm-jxej-bbx احمد 

 n6bxsti https://meet.google.com/vdq-jffs-cgb د. عبير فاضل هادي  االدب االندلسي الكتروني  5-4  االربعاء 11

 u34xtn6 https://meet.google.com/xsi-tqkj-biy سوسن عبدهللا فياض  المعجم وعلم الصوت الكتروني  مساءا ٤  االربعاء 12

 u34xtn6 https://meet.google.com/xsi-tqkj-biy فياض سوسن عبدهللا  المعجم وعلم الصوت الكتروني  مساء ٦  االربعاء 13

٣/٤  االربعاء 14  االدب االندلسي الكتروني  
م م نادية عبدالكريم 

 sbgfkif https://meet.google.com/lookup/a22r3o4k3n احمد 

 االدب االندلسي الكتروني  ٤-٣  االربعاء 15
م.م نادية عبد الكريم 

nweezpx https://classroom.google.com/c/NDAyNjEzOTMzNTYx?cjc=nweezpx احمد   

 االرشاد النفسي والتوجيه التربوي الكتروني  6_7  االربعاء 16
ضاري خميس كعيد 

c5mj2cw https://meet.google.com/csn-qvco-myi سيد   

 االدب االندلسي الكتروني  ٤-٣  االربعاء 17
م.م نادية عبد الكريم 

nweezpx https://meet.google.com/hnd-tgyu-acq احمد   

Xjkkd8 https://meet.google.com/lookup/fataopgg م.م علي ثابت حسان  طرائق تدريس اللغة العربية الكتروني  ٥-٤  الخميس 18  

avtc2l5 https://meet.google.com/iku-xfms-fog?hs=179 لمى عبدالعظيم رشيد  المكتبة ومنهج البحث الكتروني-4:00/4:00-2:00  سالخمي 19  
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6:00   

 kjnqmlx https://meet.google.com/xuk-prym-cgw محمد رشيد حمود اللغة االنكليزية الكتروني  3-2  الخميس 20

 

للبنات التربية ليةك/بغداد جامعة  

 2022-2021 الدراسي العام/ االسبوعي الدروس جدول

مسائي/ الدراسة/ .(اللغة العربية) قسم  

الرابعة المرحلة  

 ت
يوم 

 وقت المحاضرة المحاضرة
نوع 

 ضرةالمحا

الدراسية المادة اسم  

 (meetرابط المحاضرة التفاعلية )  رمز الصف اسم التدريسي

7ta3sgm https://meet.google.com/qun-jrny-ngi?hs=179 لمى عبدالعظيم رشيد  االدب الحديث/النثر الكتروني   6:00-4:00 / 4:00 -2:00  االحد 1  

 umhzfqa https://meet.google.com/aie-ncmc-vqh محمد رشيد حمود اللغة االنكليزية الكتروني  3-2  االثنين 2

 علم اللغة الكتروني  ٦-٤  االثنين 3
م. م ميسم عبد الحسن 

u6hk25f https://meet.google.com/zoq-dnfe-iud حيدر   

 الثالثاء 4
0:11الى  3:11من   و من   

0:11الى  0:11 6sp45qa https://meet.google.com/ubh-epsa-rzd?hs=179 لمى عبدالعظيم رشيد  االدب الحديث/ الشعر حضوري     

٥الى ٣  الثالثاء 5 wjs654gذ=Wjs654g https://classroom.google.com/c/NDA4Njc4NTkxODYy?Cjc سماح عبد الحسين جاسم  النحو حضوري    

٨الى ٥  الثالثاء 6   Wjs654g https://classroom.google.com/c/NDA4Njc4NTkxODYy?cjc=Wjs654g سماح عبد الحسين جاسم  النحو حضوري  

 حضوري  ٥-٣  االربعاء 7
التربية العملية)المشاهدة 

Zjod79 https://meet.google.com/lookup/fataaww4sa ن م.م علي ثابت حسا والتطبيق(  

 koganei https://meet.google.com/txb-qujn-scx حسين فاضل عباس النقد االدبي الحديث حضوري  5-2  االربعاء 8

 تطبيقات لغوية الكتروني  ٤-٣  الخميس 9
م. م ميسم عبد الحسن 

ebqcvje https://meet.google.com/isc-swes-tpf حيدر   

otocqgl https://meet.google.com/vxu-szeu-yge ضاري خميس كعيد سيد  القياس والتقويم الكتروني  5_6  الخميس 10  
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