
 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 

 

 المرحلة األولى/ الدراسة األولية صباحي(االجتماع )قسم )/ 0200-0202العام الدراسي /جدول الدروس األسبوعي  الحضوري 

 

 رابط الصف
رمز الصف 

 االلكتروني
 اسم التدريسي

نوع 

 المحاضرة
 ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية

https://meet.google.com/lookup/b3gky

2c32m 

rkx4wal 

 

 ايسر. د

 
 نظري

فلسفة الخدمة 

 االجتماعية
 2 الثالثاء  10,30-12,30

https://meet.google.com/lookup/b4xt4j

7ceu?hs=179 

 

https://meet.google.com/lookup/d2z4xi

hbr4 

 

xgoxc4h 

guv62yn 

مروج . د

 مظهر

 م. محمد حميد

 نظري

 نظري

 مدخل علم االجتماع

مدخل الخدمة 

 االجتماعية

8,30- 10,30 

10,30-12,30 
 0 الخميس
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 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 

 المرحلة الثانية / الدراسة األولية صباحي(االجتماع )قسم )/ 0200-0202العام الدراسي /جدول الدروس األسبوعي  الحضوري 

 

 

 رابط الصف 
رمز الصف 

 االلكتروني
 اسم التدريسي

نوع 

 المحاضرة
اسم المادة 

 الدراسية
 ت اليوم الوقت

 

https://meet.googie.com/sp

vbj-weaa-v 

 

5idbdo5 

 
 نظري ابتسام هادي. م

علم النفس 

 االجتماعي
8,30 - 10.30 

 1 األحد

https://meet.google.com/lo

okup/folfefz5lw 

 

xudomgi 

 
 12,30 -10,30 قيادة وبرامج نظري منى حيدر. د

https://meet.google.com/lo

okup/ha7dtgrrgf 

 

tvlax2r 

 

 

ميسم ياسين . د

 عبيد
 نظري

رعاية األسرة 

 والطفولة
8,30 - 10.30 

 2 االثنين
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 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 

 

 

 المرحلة الثالثة / الدراسة األولية صباحي(االجتماع )قسم  / 0200-0202العام الدراسي /جدول الدروس األسبوعي  الحضوري 

 

 رابط الصف 
رمز الصف 

 االلكتروني
 اسم التدريسي

نوع 

 المحاضرة
اسم المادة 

 الدراسية
 ت اليوم الوقت

https://meet.google.com/lookup/b3refl
plek 
 

htji7s3 نظري سعاد راضي. د 
الخدمة 

االجتماعية 

 الطبية
 1 األحد 10,30 – 8,30

ndz?hs=179-xnxy-https://meet.google.com/was 
 

ylky2as نظري زينب محمد صالح. د 
تغير اجتماعي 

 انكليزي
8,30 – 10,30 

 2 االثنين
https://meet.google.com/lookup/bb2q5yqv

x4 
hfabhxv 

 محمد حميد علوان. م

 

 

 

 نظري
خدمة الفرد 

 والجماعة
10,30-12,30 
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 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 

 

 المرحلة الرابعة/ الدراسة األولية صباحي(االجتماع )قسم  / 0200-0202العام الدراسي / جدول الدروس األسبوعي  الحضوري

 

 رابط الصف 
رمز الصف 

 االلكتروني
 ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية نوع المحاضرة اسم التدريسي

 

muq-zeqe-https://meet.google.com/rrv 

 

ycfnora  10,30-8,30 سياسة اجتماعية نظري االء محمد. د 

 الثالثاء      

1 
https://meet.google.com/lookup/gwyook

ww5d?hs=179 
l37t7iw 

ساور عبد أ. د

 الحسين
 نظري

اتجاهات نظرية في 

 الخدمة االجتماعية
10,30-12,30 

https://meet.google.com/lookup/dgj6l4k6

jc 

 

wetfjm2 

 

 

 10,30 – 8,30 إدارة مؤسسات  نظري حيدرمنى . د

uygr-https://meet.google.com/iab- األربعاء     

gmv?authuser=2 

 

 

qtcjjdo احمد هاشم . د 

 نظري

 

 

 

 

التربية العملية 

 (المشاهدة و التطبيق)
10,30- 12,30  2 
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 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 
 

 المرحلة األولى/ الدراسة األولية صباحي(االجتماع )قسم /) 0200-0202العام الدراسي /جدول الدروس األسبوعي  االلكتروني 

 

 اسم التدريسي رمز الصف االلكتروني رابط الصف
نوع 

 المحاضرة
 ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية

https://meet.google.com/lookup/bof75zxngr?authuser=0&h

s=179 

 

 xf7qn3c 
مصطفى عبد . م. م

 السميع 
 9,30-8,30 حاسوب  نظري

 االحد
 

https://meet.google.com/lookup/fnwoqombde 

 

q3ssjoq 

 

 

  11,30  -9,30 حقوق االنسان و الديمقراطية نظري شعوب كامل نصيف. م

gfa?hs=179-dkdv-https://meet.google.com/jaz 

 
 uhulgkf اللغة االنكليزية  نظري شذى نايف. د 

11,30-12,30 

 

 

https://meet.google.com/lookup/h3vi7iqjpt?hs=179 

 

 

lt5ehpz 
 10,30 – 8,30 علم النفس التربوي نظري استبرق عبد هللا. م

 2 االثنين
https://meet.google.com/lookup/e72mz3gn4o 

 
png2rk4 12,30 -10,30 اسس تربية  نظري فائز جالل . د 

https://meet.google.com/lookup/cnqbmcchhy 

 
veyr4lc     

 عهود جبار. م

 
 2,30-12,30 االنثروبولوجيا  نظري

asg-izqi-https://meet.google.com/sui 

 
jdmvdc6 10.30– 8,30 مفاهيم باللغة االنكليزية  نظري عدنان ياسين . د 

 3 السبت
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 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 

tgj-iihr-https://meet.google.com/ftt 

 

 

2v7m6k6 12,30-10,30 عربي نظري د. سلمى  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/ftt-iihr-tgj
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 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 
 

 المرحلة الثانية / الدراسة األولية صباحي(االجتماع )قسم /) 0200-0202العام الدراسي /جدول الدروس األسبوعي  االلكتروني 

 ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية نوع المحاضرة اسم التدريسي رمز الصف االلكتروني رابط الصف 

https://meet.google.com/lookup/ho3qi3ofch?authuser=0&

hs=179 

 

6lzswsc 

 
 السبت 10,00-9,00 حاسوب نظري مصطفى عبد السميع. م.م

1 

fuu?hs=179-nyoo-https://meet.google.com/umy 

 
lhmavja 10.30 - 8,30 علم النفس النمو نظري ميسون حامد. د 

 الثالثاء

https://meet.google.com/lookup/eyks5cylo3 

 

3pza57s 

 
 30, 12-10,30 التعليم الثانوي واالدارة التربوية نظري فائز جالل كاظم. د

 

uys-bneh-https://meet.google.com/fvf 

 

Fhutfhq 

 
 1,30- 12,30 الكتاب والمنهج المدرسي نظري مرتضى حميد شالكه. د

https://meet.google.com/lookup/ehjglcem7z?hs=179 

 
nqbtmop 10,30 – 8,30 تشريعات اجتماعية  نظري اساور عبد الحسين. د 

 2 األربعاء

 

wif-xzoy-https://meet.google.com/ecn 

 

2ngsndy 12,30 -10,30 مشكالت اجتماعية  نظري أ.م. دينا داود محمد 

https://meet.google.com/lookup/drrr2ir2vl 

 
qm6qxir 12,30-1,30 التربية الرياضية نظري جميلة. د 

 

https://meet.google.com/lookup/b7bjji63pl 

 

 

uyt4ogi 
 1,30-2,30 اللغة االنكليزية نظري ناريمان. د

 3 الخميس

 

yja?hs=179-nhfp-https://meet.google.com/vcp 

 

b562mvd 
 زينب محمد صالح. د

 
 8,30-10,30 مفاهيم ومصطلحات نظري

xbn-dtqv-https://meet.google.com/fks 

 
s5v6tsh 

 

 حسين خليل. م. م
 نظري

 مجتمع عراقي

 
12,30-10,30 

https://meet.google.com/lookup/asc5r22ecn 

  

 

f4xhtrf طرق البحث االجتماعي نظري  وديان ياسين. م.أ 
 12,30- 2,30 
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 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 
 

 المرحلة الثالثة / الدراسة األولية صباحي(االجتماع )قسم /  0200-0202العام الدراسي /جدول الدروس األسبوعي  االلكتروني 

 ت اليوم الوقت الدراسيةاسم المادة  نوع المحاضرة اسم التدريسي رمز الصف االلكتروني رابط الصف 

https://meet.google.com/lookup/efjjr2stuu?hs=179 
 

ptcplip 
 
 

 نظري امل كاظم ميره. د
اإلرشاد التربوي 

 والصحة النفسية
8,30 – 10,30 

 1 الثالثاء 
https://meet.google.com/lookup/c3oi7cdgry 

 

qquazao 

 
 11,30 -10,30 اللغة االنكليزية نظري ايناس طالب نصيف. م

sdf?authuser=2&pli=1-czsh-https://meet.google.com/tum 

 
Dsxunsg نظري احمد هاشم. د 

مناهج وطرائق 

 تدريس
11,30- 1,30 

https://meet.google.com/lookup/ebygslolih 
 

ldfyju6 نظري دينا داود محمد. م.أ 
الخدمة ميادين 

 االجتماعية
8,30 – 10,30 

 2 األربعاء

 

 

https://meet.google.com/lookup/bqvzcaep37?hs=179 

 

m4wbhcc 12,30 -10,30 إحصاء اجتماعي نظري مروج مظهر.د 

nyj-zkim-https://meet.google.com/jhh 

6r3tofk 

 

 

 

 2,30 -12,30 تقنيات تربوية  نظري  مرتضى حميد. د

https://meet.google.com/lookup/gc5wodlh6j 

 
pv4sn2t نظري د.مريم جبار 

الخدمة االجتماعية 

 البيئية
8,30 – 10,30 

 3 الخميس

 fzi-xzfz-https://meet.google.com/wvt 

 

 

 

h4odmn5 12,30 -10,30 علم اإلجرام  نظري االء محمد رحيم. د 

qxj-nesn-https://meet.google.com/tca 

 

 

Gxfuimz 
 نظري  حسين خليل. م. م

خدمة اجتماعية 

 واتصال

 
12,30 – 2,30  
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 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 
 المرحلة الرابعة/ صباحيالدراسة األولية (االجتماع ) قسم/  0200-0202العام الدراسي /جدول الدروس األسبوعي  االلكتروني 

 رابط الصف 
رمز الصف 

 االلكتروني
 ت اليوم الوقت اسم المادة الدراسية نوع المحاضرة اسم التدريسي

https://meet.google.com/lookup/aicc6u37gh 

 
jpezyym نظري ميسم ياسين . د 

 

وتنمية المجتمع تخطيط 

 المحلي

8,30-10,30 

 األحد       
1 

 

https://meet.google.com/lookup/cki6xgwtn2 

 

pa6b4ur 

 

 

 11,30-10,30 اللغة االنكليزية  نظري رويدة جاسم. د 

fba-rcwn-https://meet.google.com/arb 

 
hhkomwq 1,30-11,30 القياس والتقويم نظري احمد. د   

nio-secq-https://meet.google.com/rmw Wbc4gxg 10,30 – 8,30 الصحة العقلية والنفسية  نظري سعاد راضي فيروز . د 

 االثنين    

https://meet.google.com/lookup/bn2y3e5jri 

 
dd43ind 12,30-10,30 رعاية الفئات الخاصة نظري مريم جبار . د 

2 
https://meet.google.com/lookup/b7eh4ls2ex?authuse

r=0&hs=179 

 

egasblh      2,30-12,30 خدمة اجتماعية دولية نظري صبا حسن عبد علي. م 

 3 الخميس بحث التخرج
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