
المرحلة االولى / 2021/2022جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي   

 

حضوري او   الوقت المادة الدراسية  اسم التدريسي  الرمز الرابط القاعة 

 الكتروني 

 اليوم

 من الى 

 https://meet.google.com/zrv-tpsd-hnx   w2ui2ue السبت الكتروني  8:30 10:30 علم النفس التربوي أ.د.انتصار كمال 

 Https://meet.google.com/nob-udgt-vgb  qdc7bvs الكتروني  10:30 11:30 اللغة االنكليزية م.د.وفاء صاحب  

 https://meet.google.com/ird-eent-nso  kkbviqr اء محمد م.بيد   الكتروني  11:30 12:30 اللغة العربية 

 https://meet.google.com/gij-eagh-amq   n2crdj7  الكتروني  12:30 1:30 علم الكيمياء العام نظري  م.د.وئام عبد الواحد  

 االحد حضوري 8:30 10:30 احياء عام عملي )أ( م.هالة عبد المنعم https://meet.google.com/fft-osyo-wrs   hm44ock مختبرات القسم 

  حضوري 10:30 12:30 احياء عام عملي )ب( م.هالة عبد المنعم https://meet.google.com/fft-osyo-wrs   hm44ock مختبرات القسم 

 https://meet.google.com/gnb-axgj-hcv   uxfce5a .هالة عبد المنعمم  االثنين  الكتروني  8:30 9:30 احياء عام نظري 

 https://meet.google.com/ntp-whdo-xxa  av4vgpd  الكتروني  9:30 10:30 االحصاء التربوي م.مؤيد حميد  

 https://meet.google.com/mnr-bmof-zdr   q2hyzat  الكتروني  10:30 11:30 الحاسوب م.م.سهام عدنان  

 https://meet.google.com/awi-hrgq-unj   sstblnd جواد  أ.م.د.نسرين   الكتروني  12:30 2:30 اسس تربية  

علم االجتماع 

 سابقا  

https://meet.google.com/vdz-nhwz-gjm   rgq3wzv الثالثاء  حضوري 8:30 10:30 اساسيات تغذية أ.فاطمة فائق 

علم االجتماع 

 سابقا  

https://meet.google.com/ung-idcz-krm   ry43222  حضوري 10:30 12:30 مبادئ اقتصاد منزلي أ.م.وداد فاضل  

 https://meet.google.com/yww-remh-

voh  
hnkr2ju  االربعاء  الكتروني  8:30 9:30 اجهزة منزلية نظري  أ.م.ايمان علي 

 https://meet.google.com/tti-mhcc-msq  trdjzuo  الكتروني  9:30 11:30 اجهزة منزلية )أ+ب(  أ.م.ايمان علي  

-https://meet.google.com/hxv-bqmf مختبر الخياطة 
qsu 

 

kujzd5x م.يسرى شاكر 

 م.شيماء خليل 

 م.م.رشا علي 

 م.م.نادين محمد

 الخميس حضوري 8:30 10:30 اسس خياطة عملي أ 

 https://meet.google.com/ywg-soeg-txo  6d6fv4l مختبرات القسم 

 
 أ.م.ابتهال اسماعيل

 أ.م.علياء سعد

 م.د.وئام عبد الواحد 

  حضوري 8:30 10:30 كيمياء عام عملي )ب( 

-https://meet.google.com/hxv-bqmf مختبر الخياطة 
qsu 

 

kujzd5x م.يسرى شاكر 

 م.شيماء خليل 

 م.م.رشا علي 

 م.م.نادين محمد

  حضوري 10:30 12:30 اسس خياطة عملي ب

 https://meet.google.com/ywg-soeg-txo  6d6fv4l مختبرات القسم 

 
 أ.م.ابتهال اسماعيل

 أ.م.علياء سعد

 م.د.وئام عبد الواحد 

(أكيمياء عام عملي )   حضوري 10:30 12:30 
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 ة الثانيلمرحلة / ا 2021/2022جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي 

 
حضوري او   الوقت  المادة الدراسية  اسم التدريسي الرمز الرابط  القاعة

 الكتروني

 اليوم

 من الى

 https://meet.google.com/okf-tswf-xws  6cznmbo السبت  الكتروني 8:30 10:30 المنهج والكتاب المدرسي م.م.ابتسام محمد 

 https://meet.google.com/qts-rwbe-pzw  utoe4en  حقوق االنسان  م.م.اوس اكرم

 والديمقراطية 

  الكتروني 10:30 12:30

 https://meet.google.com/jsi-pygd-ahh  ckmnyws   الكتروني 12:30 1:30 اللغة العربية  م.بيداء محمد  

 االحد  حضوري  8:30 10:30 تربية طفل نظري  م.م.نورحسين  https://meet.google.com/mxd-vnhw-dxs?hs=179   xfiq7ql علي الوردي 

  حضوري  10:30 12:30 تحضير اغذية نظري  أ.م.مها محمد نافع https://meet.google.com/jem-zecd-csu   4mpfjaw علي الوردي 

 https://meet.google.com/wta-itbm-uvc iwz5guc  االثنين  الكتروني 8:30 10:30 كيمياء اغذية نظري م.د.وئام عبد الواحد 

 https://meet.googl.com/zbj-iugz-rxi  Zzmvyos التعليم الثانوي واالشراف   أ.م.د.مها مازن

 التربوي

  الكتروني 10:30 12:30

 https://meet.google.com/cif-mnzt-qsu   3aejhbf الكتروني 12:30 1:30 الحاسوب  م.م.سهام عدنان  

 https://meet.google.com/agk-nwco-gir مختبر الخياطة 
 

gg6kew6  أ.شهباء خزعل 

 م.يسرى شاكر 

 الثالثاء  حضوري  8:30 10:30 اسس خياطة عملي أ

 أ.فاطمة فائق  https://meet.google.com/yuj-ykru-yqw   tie6vlj مختبر التغذية

 أ.م.مها محمد نافع

 أ.م.وداد فاضل 

  حضوري  8:30 10:30 تحضير اغذية عملي ب 

 https://meet.google.com/agk-nwco-gir مختبر الخياطة 
 

gg6kew6  أ.شهباء خزعل 

 م.يسرى شاكر 

  حضوري  10:30 12:30 اسس خياطة عملي ب 

 أ.فاطمة فائق  https://meet.google.com/yuj-ykru-yqw   tie6vlj مختبر التغذية

 أ.م.مها محمد نافع

  حضوري  10:30 12:30 تحضير اغذية عملي  أ 

 م.اشراق جهاد  https://meet.google.com/aed-cnyo-vsp   7e7wjnc مختبرات القسم 

 م.هالة عبد المنعم

 االربعاء حضوري  8:30 10:30 احياء مجهرية عملي )أ( 

 أ.م.علياء سعد https://meet.google.com/ixb-ypki-gpn   vn7bkej مختبرات القسم 

 م.د.وئام عبد الواحد 

  حضوري  8:30 10:30 كيمياء اغذية عملي )ب( 

 م.اشراق جهاد  https://meet.google.com/aed-cnyo-vsp   7e7wjnc مختبرات القسم 

 م.هالة عبد المنعم

  حضوري  10:30 12:30 احياء مجهرية عملي )ب( 

 أ.م.علياء سعد https://meet.google.com/ixb-ypki-gpn   vn7bkej مختبرات القسم 

 م.د.وئام عبد الواحد 

  حضوري  10:30 12:30 كيمياء اغذية عملي )أ(

 https://meet.google.com/brr-qzbt-ymw?hs=179   2iwzvb2  الخميس  الكتروني 8:30 9:30 اللغة االنكليزية أ.م.فاطمة خضير 

 https://meet.google.com/bqb-pjaa-har   onwd2vl  الكتروني 9:30 11:30 احياء مجهرية نظري  م.اشراق جهاد  

 https://meet.google.com/knt-nbqw-xej?hs=179   

https://meet.google.com/bgd-ycez-gao?hs=179   

https://meet.google.com/tpk-hchn-oxv?hs=179   

hv2flu4 

qgfwuhv 

6bdq2eq 

 أ.م.د.سراب اكرم 

 أ.م.د.سهير اكرم 

م.د.نجاة حسين    

النشاط الفني والرياضي  

 )أ+ب+ج( 

  الكتروني 11:30 12:30

 https://meet.google.com/lookup/g6y362ngzv?hs=179   jut7onq الكتروني 12:30 2:30 علم نفس النمو أ.د.عفراء ابراهيم  
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 المرحلة الثالثة /  2021/2022جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي 
حضوري او   الوقت  المادة الدراسية  اسم التدريسي الرمز الرابط  القاعة

 الكتروني

 اليوم

 من الى

 https://meet.google.com/hkz-pfpe-iqt?hs=179   wajyuta  السبت  الكتروني 8:30 9:30 مالبس اسرة نظري  أ.شهباء خزعل 

 https://meet.google.com/fvw-ncsm-iqa   pf4bztc  ادارة منزل وصناعات يدوية   أ.م.سهام محسن

 نظري 

  الكتروني 9:30 10:30

 https://meet.google.com/kwr-pfww-yvv  l7nncqg االرشاد النفسي والتوجيه   أ.د.انتصار كمال

 التربوي

  الكتروني 10:30 12:30

 https://meet.google.com/tiy-jnvq-kin  bid4nqc م.باهرة محمود 

 أ.م.وداد فاضل 

أ.م.مها محمد 

 نافع

  الكتروني 12:30 2:30 حفظ اغذية )أ+ب( 

 https://meet.google.com/ftk-zpdf-ahf?hs=179 مختبر الخياطة 

 
cfawlok  أ.شهباء خزعل 

 م.يسرى شاكر 

 االحد  حضوري  8:30 10:30 مالبس اسرة عملي )أ( 

 https://meet.google.com/ftk-zpdf-ahf?hs=179 مختبر الخياطة 

 
cfawlok  أ.شهباء خزعل 

 م.يسرى شاكر 

  حضوري  10:30 12:30 مالبس اسرة عملي )ب( 

 https://meet.googl.com/dut-kros-dqi  cmht5ta االثنين  الكتروني 8:30 10:30 طرائق تدريس  أ.م.د.مها مازن 

 https://meet.google.com/ehh-cqyg-pnw  p7aejes الكتروني 10:30 11:30 ندوة علمية أ.م.علياء سعد  

 https://meet.google.com/ndk-ayku-ezk?hs=179   gjzrbq6  أ.د.عفراء

 ابراهيم 

  الكتروني 11:30 1:30 عالقات عائلية

 https://meet.google.com/gxa-eyfq-txt   zggtuc3  الكتروني 1:30 2:30 اللغة االنكليزية م.ايناس طالب  

 أ.م.نادية حسين https://meet.google.com/yts-hiro-dtt mlht4m5 علي الوردي 

 أ.د.مريم مال للا 

 الثالثاء  حضوري  8:30 10:30 تغذية طفل عملي أ 

الخياطة ملحق   https://meet.google.com/kqw-unfx-ojg   tig4yil  أ.م.سهام محسن 

 م.م.نادين محمد

ادارة منزل وصناعات يدوية  

 عملي )ب( 

  حضوري  8:30 10:30

 .م.نادية حسين https://meet.google.com/yts-hiro-dtt mlht4m5 علي الوردي 

 أ.د.مريم مال للا 

  حضوري  10:30 12:30 تغذية طفل عملي ب 

 أ.م.سهام محسن  https://meet.google.com/kqw-unfx-ojg   tig4yil ملحق الخياطة 

 م.م.نادين محمد

ادارة منزل وصناعات يدوية  

 عملي )أ( 

  حضوري  10:30 12:30

  حضوري  12:30 1:30 تغذية طفل نظري  أ.م.نادية حسين https://meet.google.com/iqm-nqmm-vkz  s3slhqk علي الوردي 

 االربعاء حضوري  8:30 9:30 منسوجات نظري  أ.بشرى فاضل  https://meet.google.com/hrv-hjog-pko 3jwdrz4 مختبر الخياطة 

 أ.بشرى فاضل  https://meet.google.com/wmx-mzot-yoz   etq326l مختبر الخياطة 

 م.شيماء خليل 

 م.م.رشا علي 

   9:30 11:30 منسوجات عملي )أ+ب( 

 م.شيماء خليل  https://meet.google.com/jcj-tjku-jxb y3vfezt مختبر الخياطة 

 م.م.رشا علي 

ب  قوالب    حضوري  11:30 1:30 

 https://meet.google.com/pmd-oitr-wut  sxo3l73 تقنيات تربوية وتكنولوجيا  م.م.ابتسام محمد

 التعليم 

 الخميس  الكتروني 8:30 10:30

 https://meet.google.com/kde-hwdw-kkt  5b2m5cf الكتروني 10:30 12:30 حفظ اغذية نظري  م.باهرة محمود  

 https://meet.google.com/nxn-ryih-hng   6yoi7y4  الكتروني 12:30 2:30 رعاية طفولة ب  م.م.نورحسين  
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 / المرحلة الرابعة  2021/2022جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي 

حضوري او   الوقت  المادة الدراسية  اسم التدريسي الرمز الرابط  القاعة

 الكتروني

 اليوم

 من الى

 https://meet.google.com/efa-cvyd-kxt   x3btdj7 السبت  الكتروني 8:30 9:30 مشروع بحث  أ.م.ابتهال اسماعيل 

 https://meet.google.com/oog-bnfk-iiv   uvkboau الكتروني 9:30 11:30 صناعات غذائية نظري  أ.م.ابتهال اسماعيل  

 https://meet.google.com/rmk-dvsv-usn   rgmg2gd  الكتروني 12:30 2:30 قياس وتقويم  أ.م.د.شيماء صالح  

 االحد  حضوري  8:30 9:30 تصميم منزل نظري  أ.م.سهام محسن  https://meet.google.com/mtt-vcwz-pjm   ednbduu ملحق المطبخ

 أ.م.سهام محسن  https://meet.google.com/rdr-bisd-vzi   rdcwua4 ملحق المطبخ

 م.م.نادين محمد

  حضوري  9:30 11:30 تصميم منزل عملي أ

التغذيةمختبر   https://meet.google.com/hih-scdq-ujz   xj2mp2v أ.م.ابتهال اسماعيل 

أ.م.وداد فاضل    

  حضوري  9:30 11:30 صناعات غذائية عملي )ب( 

 أ.م.سهام محسن  https://meet.google.com/rdr-bisd-vzi   rdcwua4 ملحق المطبخ

 م.م.نادين محمد

  حضوري  11:30 1:30 تصميم منزل عملي ب

 أ.م.ابتهال اسماعيل https://meet.google.com/hih-scdq-ujz   xj2mp2v مختبر التغذية

أ.م.وداد فاضل    

  حضوري  11:30 1:30 صناعات غذائية عملي )أ( 

 االثنين  حضوري  8:30 10:30 تجارب غذائية نظري  م.باهرة محمود https://meet.google.com/xmc-xwpv-uap  kgkcdje مختبر التغذية

 م.باهرة محمود https://meet.google.com/bso-igyg-cou?hs=179   hcseec3 مختبر التغذية

 أ.م.ايمان علي 

 م.اشراق جهاد 

  حضوري  10:30 12:30 تجارب غذائية عملي أ 

    https://meet.google.com/qsg-zdqz-cby مختبر الخياطة 

lvretpa 

 أ.بشرى فاضل 

 م.شيماء خليل 

 م.م.رشا علي 

 م.م.نادين محمد

  حضوري  10:30 12:30 خياطة متقدمة ب 

 م.باهرة محمود https://meet.google.com/bso-igyg-cou?hs=179   hcseec3 مختبر التغذية

 أ.م.ايمان علي 

 م.اشراق جهاد 

  حضوري  12:30 2:30 تجارب غذائية عملي ب 

    https://meet.google.com/qsg-zdqz-cby مختبر الخياطة 

lvretpa 

 أ.بشرى فاضل 

 م.شيماء خليل 

 م.م.رشا علي 

 م.م.نادين محمد

  حضوري  12:30 2:30 خياطة متقدمة أ 

3001. تربية عملية عملي ب م.د.نجاة حسين  https://meet.google.com/iur-jxkj-kdw   zlbn62g ملحق المطبخ  .308  الثالثاء  حضوري  

 أ.م.نادية حسين https://meet.google.com/kng-ztcn-qkm    e7aqvho مختبر الطفل 

 م.هالة عبد المنعم

3001. تغذية عالجية عملي أ  .308   حضوري  

 أ.م.نادية حسين https://meet.google.com/kng-ztcn-qkm    e7aqvho مختبر الطفل 

 م.هالة عبد المنعم

3012: تغذية عالجية عملي ب   :3001   حضوري  

3021: تربية عملية عملي أ م.د.نجاة حسين  https://meet.google.com/iur-jxkj-kdw   zlbn62g ملحق المطبخ  :3001   حضوري  

  حضوري  12:30 1:30 تربية عملية نظري  م.د.نجاة حسين  https://meet.google.com/iur-jxkj-kdw   zlbn62g ملحق المطبخ

 https://meet.google.com/zns-tuns-dbn?hs=179   rgzydaf  االربعاء الكتروني 8:30 9:30 اللغة االنكليزية أ.م.د.مروة غازي 

 https://meet.google.com/iai-qdxe-dma?hs=179   67xrciz الكتروني 9:30 10:30 ادارة حضانات نظري  أ.د.عفراء ابراهيم  

 https://meet.google.com/qtr-gpnq-rig   hsoikex  الكتروني 10:30 12:30 ادارة حضانات )أ+ب(  مأ.د.عفراء ابراهي  
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https://meet.google.com/iur-jxkj-kdw
https://meet.google.com/kng-ztcn-qkm
https://meet.google.com/kng-ztcn-qkm
https://meet.google.com/iur-jxkj-kdw
https://meet.google.com/iur-jxkj-kdw
https://meet.google.com/zns-tuns-dbn?hs=179
https://meet.google.com/iai-qdxe-dma?hs=179
https://meet.google.com/qtr-gpnq-rig
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