
بية للبناتجامعة بغداد/ك  لية التر

 2022-2021جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي 

بوية و ) قسم                   /الدراسة االولية صباحي  (النفسية  العلوم التر

المرحلة االوىل                     

ة التفاعلية  رمز الصف رابط المحاضر

ي 
ر

ون   االلكتر

ة نوع المحاضر   اسم التدريسي   ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية 

https://meet.google.com/jqv-awcy-qas 
 

lhfm3lf 
 م.علية مسير

 
و نظري/  ي الكتر

ر
ن  10:30 -8:30 اللغة العربية 

 1 االحد

https://meet.google.com/mru-xdwi-wut 
 

tt4vgyr 
السالم د.نشوان  
 

و نظري/  ي الكتر
ر

ن  12:30-10:30 حاسبات 
 2 االحد

https://meet.google.com/idb-omiu-moe 
 

hc3bbpv 
عمد.عبير عبد المن  

 
/حضورينظري  حضوري علم النفس العام 

الثني  نا  3 

https://meet.google.com/upt-uuak-nzn 
 

zjurzkx 
 د. زينب ناجي

 
 حضوري فروق فردية نظري/حضوري

 4 االثني  ن

https://meet.google.com/nex-kacq-bxn 
 

fjdohg6 
 د.منعم عبد القادر

 
 حضوري اسس تربية نظري/حضوري

 5 االثني  ن

https://meet.google.com/idb-omiu-moe 
 

hc3bbpv 
عمد.عبير عبد المن  

 
/حضورينظري  حضوري علم النفس العام 

 6 الثالثاء

https://meet.google.com/upt-uuak-nzn 
 

zjurzkx 
 د. زينب ناجي

 
 حضوري فروق فردية نظري/حضوري

 7 الثالثاء

https://meet.google.com/nex-kacq-bxn 
 

fjdohg6 
 د.منعم عبد القادر

 
ربيةاسس ت نظري/حضوري  حضوري 

 8 الثالثاء

https://meet.google.com/xzg-mvdn-dxs 
 

it5lp4g  خليلم.حسين  
 

و ي نظري/ الكتر
ر

ن  10:30-8:30 حقوق انسان 
 9 األربعاء

https://meet.google.com/cou-xirb-gto 
 

hrcr57y م.م.انمار موسى 
 

و ي نظري/ الكتر
ر

ن  12:30-10:30 تربية بيئية 
 10 األربعاء
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https://meet.google.com/goq-risd-xdn 
 

pntibyn 
و د.نوال فاضل ي نظري/ الكتر

ر
ن  10:30-8:30 انكليزي 

 11 الخميس

https://meet.google.com/tnv-yxqz-hqh 
 

gnfn2hd 
و نظري/  د.سافرة سعدون ي الكتر

ر
ن  12:30-10:30 علم االجتماع التربوي 

 12 الخميس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/goq-risd-xdn
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بية للبناتجامعة بغداد/ك لية التر  

 2022-2021جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي 

بوية والنفسية ( قسم /الدراسة االولية صباحي  )العلوم التر  

الثانيةالمرحلة   

ة التفاعلية رمز الصف  رابط المحاضر

ي 
ر

ون  االلكتر

ة   اسم التدريسي  اسم المادة  نوع المحاضر

 الدراسية

 ت اليوم الوقت

https://meet.google.com/mzs-dhad-ydi 
 

qsvxu7h ي  د.نوال ابراهيم
ر

ون  10:30-8:30 تعليم مستمر  نظري/الكتر
 1 االحد

https://meet.google.com/bbg-xdzv-fwu 
 

zc3synl ي  م.تغربد زكي
ر

ون  12:30-10:30 عربي  نظري/الكتر
 2 االحد

https://meet.google.com/ptp-zmze-wzs 
 

typvt3s السالم  د.نشوان ي  
ر

ون  1:30-12:30 حاسبات  نظري/الكتر
 3 االحد

https://meet.google.com/awy-nhwc-ecc 
 

fc3a7sb نجاةد . ي نظري/الكتر  
ر

 2:30 – 1:30 تربية فنية  ون
 4 االحد

https://meet.google.com/bcz-gixp-kxi 
 

rdmlmu2 ي  د.سالي طالب
ر

ون  10:30-8:30 علم نفس النمو  نظري/الكتر
 5 االثني  ن

https://meet.google.com/mpk-ebvd-tey 
 

olojyuo رد.منعم عبد القاد ي  
ر

ون  12:30-10:30 تخطيط تربوي  نظري/الكتر
 6 االثني  ن

https://meet.google.com/xgy-jpvt-sem 
 

hx7hner ي  د.جميلة
ر

ون  2:30-1:30 تربية رياضية  نظري/الكتر
 7 االثني  ن

https://meet.google.com/zdq-ovpu-
xky?hs=179 
 

4kxdkc3 د.نور مهدي 
ي 
ر

ون   نظري/الكتر
 10:30-8:30 علم النفس االجتماعي

اءالثالث  8 

https://meet.google.com/pcg-ozzn-psm 
 

za6vvq3 ي  د.سوسن سعود
ر

ون  12.5-10.5 انكليزي  نظري/الكتر
اءالثالث  9 

https://meet.google.com/zhu-tktp-quq 
 

w5ahgc5 حضوري علم النفس التربوي نظري/ حضوري د.ايمان صادق 
 10 االربعاء
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https://meet.google.com/cmd-retp-toe 
 

c6kriul حضوري منهج وكتاب مدرسي نظري/ حضوري د.نسرين جواد 
 11 االربعاء

https://meet.google.com/ucs-xsov-qsz 
 

rlxdk76 ل جبارم.منا  حضوري احصاء تربوي نظري/ حضوري 
 12 االربعاء

https://meet.google.com/zhu-tktp-quq 
 

w5ahgc5 علم النفس التربوي نظري/ حضوري د.ايمان صادق 
 13 الخميس حضوري

https://meet.google.com/cmd-retp-toe 
 

c6kriul منهج وكتاب مدرسي نظري/ حضوري د.نسرين جواد 
 14 الخميس حضوري
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بية للبنات                          امعة بغداد/كج لية التر  

                      2022-2021لدروس االسبوعي /العام الدراسي جدول ا                                                                  

بوية والنفسية ( قسم                   /الدراسة االولية صباحي  )العلوم التر

الثالثةالمرحلة                      

ة التفاعلية رمز الصف  رابط المحاضر

ي 
ر

ون  االلكتر

ة   اسم التدريسي  اسم المادة  نوع المحاضر

اسيةالدر   

 ت اليوم الوقت

https://meet.google.com/bbz-smku-bwf 
 

mc25wlp و د.ايمان صادق ي نظري/الكتر
ر

ن علم النفس  
 الفسيولوجي

8:30- 10:30 
 1 االحد

https://meet.google.com/fwu-rbpr-dsb 
 

ocs3a64 و د.زينة سالم ي نظري/الكتر
ر

ن  12:30 -10:30 طرائق تدريس 
 2 االحد

https://meet.google.com/jai-isvb-jaq 
 

2xbrynk و د.اثمار شاكر ي نظري/الكتر
ر

ن يةعلم نفس الشخص   12:30-2:30 
 3 االحد

https://meet.google.com/cpf-scxq-cjz 
 

alj3c5x حضوري احصاء استداللي نظري/حضوري د. سامر محمد 
 4 االثني  ن

https://meet.google.com/byf-qdqh-qpj 
 

xfv56i4 .سافره سعدوند يمنهج البحث العلم نظري/حضوري   حضوري 
 5 االثني  ن

https://meet.google.com/gkn-gyrm-obp 
 

zea7uhh 
د.اسماء عبد 

 الحسين
يهارشاد وصحه نفس نظري/حضوري  حضوري 

ءالثالثان  6 

https://meet.google.com/bzj-zmsm-vfq 
 

th77oae و د.شيماء مهدي ي نظري/الكتر
ر

ن  10:30-8:30 انكليزي 
 7 االربعاء

https://meet.google.com/wzx-znad-xjt 
 

vi23mqx و م.صالح حمدان ي نظري/الكتر
ر

ن ت تربويةتقنيا   10:30-12:30 
 8 االربعاء

https://meet.google.com/vvo-wphr-zbp 4t6tyxm و د.نوالنابراهيم ي نظري/الكتر
ر

ن  9 الخميس 10:30-8:30 تربيةنمقارنة 

https://meet.google.com/iov-hduc-ijx 
 

7aqyuyt و د.زهرة ماهود ي نظري/الكتر
ر

ن يعلم النفس المعرف   10:30_12:30 
 10 الخميس
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https://meet.google.com/xqp-zxpu-fqi 
 

uxd4ucz رحيم د.خلود و  ي نظري/الكتر
ر

ن يبيعلم النفس التجر   12:30_2:30 
 11 الخميس
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بية للبنات                          امعة بغداد/كج لية التر  

                      2022-2021جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي                                                                 

بوية والنفسية ()العلوم ال قسم                   /الدراسة االولية صباحي  تر

المرحلة الرابعة                     

ة التفاعلية رمز الصف  رابط المحاضر

ي 
ر

ون  االلكتر

ة   اسم التدريسي  اسم المادة  نوع المحاضر

 الدراسية

 ت اليوم الوقت

https://meet.google.com/ofh-oizg-icj 
 

y3xqoen 
ي  د.زينب ناجي

ر
ون  10:30-8:30 تربيه خاصة  نظري/الكتر

 1 االحد

https://meet.google.com/rtm-xyqb-yug 
 

e4ufm2m 
ي  د.نوال ابراهيم

ر
ون ةفلسفة تربي  نظري/الكتر  10:30_12:30 

 2 االحد

https://meet.google.com/wmv-mesw-
kbp 
 

e2cgksi 
رد.منعم عبد القاد  

ي 
ر

ون   نظري/الكتر
ليماقتصاديات تع  8:30-10:30 

 3 االثني  ن

https://meet.google.com/jtr-skcv-shk 
 

cretgc7 
.نسرين جوادد ي  

ر
ون  12:30_10:30 اداره واشراف  نظري/الكتر

 4 االثني  ن

https://meet.google.com/kpw-jfeh-spm 
 

ddq26r5 
ي  د.سوسن سعود

ر
ون  10:30 -8:30 انكليزي  نظري/الكتر

اءالثالث  5 

https://meet.google.com/rix-sjzj-qvo 
 

25vzu53 
ي  د.امل كاظم

ر
ون  12:30-10:30 صحة نفسية  نظري/الكتر

اءالثالث  6 

https://meet.google.com/wkx-qska-chq 
 

7c337it 
تطبيقمشاهدة و نظري/ حضوري د.تماضر حميد  حضوري 

 7 االربعاء

https://meet.google.com/nza-sfqt-ban 
 

hndnjng 
 حضوري قياس وتقويم نظري/ حضوري د.شيماء صالح

 8 االربعاء

https://meet.google.com/deq-dszc-xuk 
 

z2sgfmj 
 حضوري تعديل سلوك نظري/ حضوري د.سهام كاظم

 9 الخميس
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https://meet.google.com/gkc-gevf-ivq 
 

dpo4f7n 
هادي د. ازهار رتعليم تفكي نظري/ حضوري   حضوري 

 10 الخميس

 

https://meet.google.com/gkc-gevf-ivq

