
  

بية للبنات                          جامعة بغداد/ك لية التر  

                      2022-2021جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي                                                                   

  /الدراسة االولية صباحي  (التاريخ) قسم                

االولى المرحلة                     

ة التفاعلية رمز  رابط المحاضر

الصف 

ي 
ر

ون  االلكتر

اسم 

 التدريسي 

ة  اسم  نوع المحاضر

المادة 

 الدراسية

 ت اليوم الوقت

https://meet.google.com/zkt-ffad-rre?hs=179 

 

g7zpvfw  .بلقيس د

 عيدان

حضوري/نظري  عصر الرسالة 

 أ

03،8-

33,،8 

-3 االحد   

 

https://meet.google.com/sev-mbns-bgr 

 

Czg3fhv  د. كاظم

 عبد هللا

حضوري/نظري  عراق قديم 

 ب

0,،8-

33,،8 

 

https://meet.google.com/rtv-oczw-rxe 

 

rtv-oczw-

rxe 
د. باسم 

 احمد

حضوري/نظري عصور  

 وسطى

 ج

0,،8-

33,،8 

https://meet.google.com/zkt-ffad-rre?hs=179
https://meet.google.com/sev-mbns-bgr
https://meet.google.com/rtv-oczw-rxe


https://meet.google.com/zkt-ffad-rre?hs=179 

 

g7zpvfw  د. خضر

 عبد الرضا
حضوري/نظري  عراق قديم 

 د

0,،8-

33,،8 

الحدا  3-  

https://meet.google.com/sev-mbns-bgr 

 

Czg3fhv  د. كاظم

 عبد هللا

حضوري/نظري  عراق قديم 

 أ

33,،8-

0,،8 

https://meet.google.com/zkt-ffad-rre?hs=179 

 

g7zpvfw  د. بلقيس

 عيدان

حضوري/نظري  عصر الرسالة 

 ب

33,،8-

0,،8 

https://meet.google.com/yca-uevh-xfg 

 

Zayyt44 حضوري/نظري ست اريج  عراق قديم 

 ج

33,،8-

0,،8 

https://meet.google.com/rtv-oczw-rxe 

  

rtv-oczw-

rxe 
د. باسم 

 احمد

حضوري/نظري عصور  

 وسطى

 د 

33,،8-

0,،8 

 

https://meet.google.com/kpy-wvtt-nad 

                                                                                                                                         

y7bi455  د. ابتسام

 سلمان
حضوري/نظري عصور  

 وسطى

 أ

03،8-

33,،8 
-0 االثنين   

حضوري/نظري - /////// ////////////////  استراحة 

 ب

0,،8-

33,،8 

https://meet.google.com/hpo-pmbz-bbp?hs=179 

 

fcm43z3 حضوري/نظري د. رشيد احمد عصر  

 الرسالة 

 ج

0,،8-

33,،8 

https://meet.google.com/zkt-ffad-rre?hs=179
https://meet.google.com/sev-mbns-bgr
https://meet.google.com/zkt-ffad-rre?hs=179
https://meet.google.com/yca-uevh-xfg
https://meet.google.com/rtv-oczw-rxe
https://meet.google.com/kpy-wvtt-nad
https://meet.google.com/hpo-pmbz-bbp?hs=179


حضوري/نظري - ///// //////////////  استراحة 

 د

0,،8-

33,،8 

حضوري/نظري - /////// ///////////  استراحة 

 أ

33,،8-

0,،8 

https://meet.google.com/kpy-wvtt-nad 

                                                                                                                                                  

 

y7bi455  د. ابتسام

 سلمان
حضوري/نظري عصور  

 وسطى

 ب

33,،8-

0,،8 

 

//////////// 

حضوري/نظري - ///////  استراحة 

 ج

33,،8-

0,،8 

https://meet.google.com/jie-vita-hec?hs=179 

 

t5ytuhn  د. رشيد احمد

 مختار
حضوري/نظري  عصر الرسالة 

 د

33,،8-

0,،8 

https://meet.google.com/bzw-qqyv-yxx?hs=179 

 

 

ex4hr3w  .هادي ازهارد -أ علم النفس نظري/ الكتروني 

 ب

0,،8-

38,،8 

-، الثالثاء  

https://meet.google.com/yxn-ahig-wup 

 

uakchsm  .حسنسعدد الكترونينظري /   اسس تربية  

د-ج  

03،8-

383،8 

https://meet.google.com/bzw-qqyv-yxx?hs=179 

 

ex4hr3w هادي د. ازهار الكترونينظري /  -ج علم النفس 

 د

383،8-

303،8 

https://meet.google.com/kpy-wvtt-nad
https://meet.google.com/jie-vita-hec?hs=179
https://meet.google.com/bzw-qqyv-yxx?hs=179
https://meet.google.com/yxn-ahig-wup
https://meet.google.com/bzw-qqyv-yxx?hs=179


https://meet.google.com/yxn-ahig-wup uakchsm  .سعدد الكترونينظري /   اسس تربية  

ب-ا  

 

38,،8-

30,،8 

https://meet.google.com/wtm-eowf-kng x5mj4zi علي ست هناء  نظري / الكتروني 

 

 حقوق انسان

ب-ا  

30,،8-

0,،8 

 -3 الثالثاء

https://meet.google.com/ktn-bfqu-wot 

 

3xjl5hi اللغة  نظري / الكتروني م. سرى مطلك

 االنكليزية

0,،8-

،,،8 

https://meet.google.com/toh-rman-ixt?hs=179 37re537 عرب قبل  نظري / الكتروني د. بهجة علي

 االسالم

 أ

03،8-

383،8 

-4 االربعاء  

https://meet.google.com/ikv-nfug-owv ikv-nfug-

owv 

منهج البحث  نظري / الكتروني د. باسم احمد

د-ج  

 

03،8-

383،8 

https://meet.google.com/crb-qmyd-hqt 

 

yo7ovoq ست سجى 

 محمود

 اللغة العربية نظري / الكتروني

ب-ا  

38,،8-

30,،8 

https://meet.google.com/syj-vpkd-isj 

 

hztznke ست ايناس 

 اسماعيل

 حاسبات نظري / الكتروني

د-ج  

38,،8-

30,،8 

https://meet.google.com/syj-vpkd-isj 

 

hztznke ست ايناس 

 اسماعيل

 حاسبات نظري / الكتروني

ب-ا  

30,،8-

0,،8 

https://meet.google.com/yxn-ahig-wup
https://meet.google.com/wtm-eowf-kng
https://meet.google.com/ktn-bfqu-wot
https://meet.google.com/toh-rman-ixt?hs=179
https://meet.google.com/ikv-nfug-owv
https://meet.google.com/crb-qmyd-hqt
https://meet.google.com/syj-vpkd-isj
https://meet.google.com/syj-vpkd-isj


https://meet.google.com/crb-qmyd-hqt yo7ovoq اللغة العربية  نظري / الكتروني ست سجى

د-ج  

30,،8-

0,،8 

https://classroom.google.com/c/NDU1MzE3MzQwNDA1?cjc=f6sjwjn f6sjwjn  منهج البحث نظري / الكتروني د. نهاد نعمة 

 ب

0,،8-

4,،8 

https://classroom.google.com/c/NDU2NTY3OTg0NTQx?cjc=xkqxfyn xkqxfyn منهج نظري / الكتروني د. نهاد نعمة 

 أ

03،8-

383،8 

 5 الخميس

https://meet.google.com/duq-mrax-wzz jnydxfu جغرافية  نظري / الكتروني د. نصر شامل 

 د-ج

0,،8-

38,،8 

https://meet.google.com/duq-mrax-wzz 

 

jnydxfu جغرافية نظري / الكتروني د. نصر شامل 

 ب-ا

383،8-

303،8 

https://meet.google.com/crn-vtvx-tps y7bi455  د. ابتسام

 سلمان

 حقوق انسان نظري / الكتروني

 ج

38,،8-

30,،8 

https://meet.google.com/sgm-tnhi-zgx?hs=179 

 

4oh6ztz حقوق انسان نظري / الكتروني د. بهجة علي 

 د

38,،8-

30,،8 

https://meet.google.com/eqi-ewae-rnw?hs=179 y6jupj3 عرب  نظري / الكتروني د. بهجة علي 

 ب

30,،8-

0,،8 

https://classroom.google.com/c/NDQ4NDkyMzc0OTcz?cjc=j7w6y55 j7w6y55 عرب نظري / الكتروني د. نهاد نعمة 

 ج

30,،8-

0,،8 

https://meet.google.com/crb-qmyd-hqt
https://classroom.google.com/c/NDU1MzE3MzQwNDA1?cjc=f6sjwjn
https://classroom.google.com/c/NDU2NTY3OTg0NTQx?cjc=xkqxfyn
https://meet.google.com/duq-mrax-wzz
https://meet.google.com/duq-mrax-wzz
https://meet.google.com/crn-vtvx-tps
https://meet.google.com/sgm-tnhi-zgx?hs=179
https://meet.google.com/eqi-ewae-rnw?hs=179
https://classroom.google.com/c/NDQ4NDkyMzc0OTcz?cjc=j7w6y55


https://classroom.google.com/c/NDU1MzE5OTM2Mjk0?cjc=yobfrlk 

 

yobfrlk  عرب نظري / الكتروني د. نهاد نعمة 

 د

0,،8-

4,،8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/NDU1MzE5OTM2Mjk0?cjc=yobfrlk


  

 

بية للبنات                          جامعة بغداد/ك                                                  لية التر  

                     2022-2021االسبوعي /العام الدراسي جدول الدروس                                                           

  /الدراسة االولية صباحي التاريخ ( ) قسم                                                                   

     الثانية المرحلة                                                                                 

ة التفاعلية رمز الصف  رابط المحاضر

ي 
ر

ون  االلكتر

اسم 

 التدريسي 

ة  اسم المادة  نوع المحاضر

 الدراسية

 ت اليوم الوقت

https://meet.google.com/inz-tpxh-cse Acupp4z الكترونينظري/  د. وئام عدنان بالتاريخ االموي    03،8-383،8  االحد 

 

3-  

https://meet.google.com/ocp-brgi-huf gz7ruq2 الكتروني/نظري د. شيماء محمد هـ-التاريخ االموي د   03،8-383،8  

https://meet.google.com/uxp-egxr-ywf 

 

vq5x6om  ا.م. انوار ناصر

 حسن

الكتروني/نظري تاريخ اوربا في عصر  

ج+و النهضة  

03،8-383،8  

https://meet.google.com/uxp-egxr-ywf 

 

vq5x6om  ا.م. انوار ناصر

 حسن

الكتروني/نظري تاريخ اوربا في عصر  

أ+ب النهضة  

383،8-303،8  

https://meet.google.com/inz-tpxh-cse Acupp4z الكتروني/نظري د. وئام عدنان جالتاريخ االموي    383،8-303،8  

https://meet.google.com/ocp-brgi-huf gz7ruq2 الكتروني/نظري د. شيماء محمد 303،8-383،8 التاريخ االموي و   

https://meet.google.com/inz-tpxh-cse
https://meet.google.com/ocp-brgi-huf
https://meet.google.com/uxp-egxr-ywf
https://meet.google.com/uxp-egxr-ywf
https://meet.google.com/inz-tpxh-cse
https://meet.google.com/ocp-brgi-huf


https://meet.google.com/eod-csxo-ern 

 

3xqidpy الكتروني/نظري د. شيماء فاضل تاريخ البالد العربية  

 القديم أ

303،8-03،8  

https://meet.google.com/uxp-egxr-ywf 

 

vq5x6om  ا.م. انوار ناصر

 حسن

الكتروني/نظري تاريخ اوربا في عصر  

د+هـ النهضة  

303،8-03،8    

https://meet.google.com/jnj-wdpn-zgi?hs=179 

 

ec3jb6c الكتروني/نظري م.م.. الفت فخري 8،,4-8،,0 جغرافية     

https://meet.google.com/uwu-avzk-zcs jdrpjg3 الكتروني/نظري د. عماد تاريخ البالد العربية  

ج-ب القديم  
03،8-383،8  االثنين 

 

0-  

https://meet.google.com/inz-tpxh-cse Acupp4z الكتروني/نظري د. وئام عدنان  التاريخ االموي 

 أ

03،8-383،8  

https://meet.google.com/nib-dwqt-zgk 

 

xmtiowv  الكتروني/نظري د. مرتضى المنهج والكتاب  

 المدرسي
383،8-303،8  

https://meet.google.com/uwu-avzk-zcs jdrpjg3 الكتروني/نظري د. عماد تاريخ البالد العربية  

و-هـ القديم  
303،8-03،8  

https://meet.google.com/maj-ecid-jhg 

 

k4arqyi 3،8،-03،8 رياضة ج نظري / الكتروني د. جميلة  

https://meet.google.com/ojx-fxca-nth?hs=179 

 

grntwal 3،8،-03،8 رياضة و نظري / الكتروني د. سراب  

https://meet.google.com/eod-csxo-ern
https://meet.google.com/uxp-egxr-ywf
https://meet.google.com/jnj-wdpn-zgi?hs=179
https://meet.google.com/uwu-avzk-zcs
https://meet.google.com/inz-tpxh-cse
https://meet.google.com/nib-dwqt-zgk
https://meet.google.com/uwu-avzk-zcs
https://meet.google.com/maj-ecid-jhg
https://meet.google.com/ojx-fxca-nth?hs=179


https://meet.google.com/uwu-avzk-zcs jdrpjg3 .عماد د الكتروني/نظري  تاريخ البالد العربية  

د القديم  

0,،8-4,،8    

https://meet.google.com/xiz-wcix-fve 

 

tjnf3u7 الكتروني/نظري م. سرى مطلك 03،8-03،8 اللغة االنكليزية  -، الثالثاء   

https://meet.google.com/fwk-vqde-pah ikr4w33 الكتروني/نظري ست رغد 383،8-03،8 حاسبات   

https://meet.google.com/ezf-vpxe-tao?hs=179 

 

5zgwbrt  الكتروني/نظري د. ميسون 303،8-383،8 علم نفس النمو   

https://meet.google.com/maj-ecid-jhg 

 

k4arqyi  الكتروني/نظري د. جميلة ب-رياضة ا   303،8-33،8  

https://meet.google.com/ojx-fxca-nth?hs=179 

 

grntwal الكتروني/نظري د. سراب هـ-رياضة د   303،8-33،8  

    https://meet.google.com/hng-abgp-vfv 

 

h4fiomp الكتروني/نظري م. سعد حسن حمود 3،8،-33،8 ادارة وتعليم ثانوي   

https://meet.google.com/zuz-mvda-typ iuhboiw نظري / حضوري ست بيداء 

 

 حضارات العالم القديم 

 أ

03،8-383،8 -4 االربعاء   

https://meet.google.com/hcy-qmic-vit 

 

 

bjcboiw نظري / حضوري ا.م. نبراس خليل 

 

 تاريخ البالد الحديث

 ب

03،8-383،8  

https://meet.google.com/uwu-avzk-zcs
https://meet.google.com/xiz-wcix-fve
https://meet.google.com/fwk-vqde-pah
https://meet.google.com/ezf-vpxe-tao?hs=179
https://meet.google.com/maj-ecid-jhg
https://meet.google.com/ojx-fxca-nth?hs=179
https://meet.google.com/hng-abgp-vfv
https://meet.google.com/zuz-mvda-typ
https://meet.google.com/hcy-qmic-vit


https://meet.google.com/zhs-fhma-txi 

 

ch2taou حضارات العالم القديم نظري / حضوري د. كاظم عبد هللا 

 ج 

03،8-383،8  

-https://meet.google.com/etk-npme-die 

 

Gdqdt21 383،8-03،8 تاريخ االندلس هـ نظري / حضوري د.بان علي  

https://meet.google.com/hcy-qmic-vit 

 

ch2taou 383،8-03،8 تاريخ االندلس و نظري / حضوري د. بلقيس عيدان  

https://meet.google.com/zuz-mvda-typ iuhboiw  بيداءست  حضارات العالم القديم  نظري / حضوري 

 ب

383،8-303،8  

https://meet.google.com/hcy-qmic-vit 

 

bjcboiw تاريخ البالد الحديث نظري / حضوري ا.م. نبراس خليل 

 أ

 

383،8-303،8  

https://meet.google.com/zhs-fhma-txi 

 

ch2taou  ا.م. انوار ناصر

 حسن

 حضارات العالم القديم  نظري / حضوري

 د

383،8-303،8    

-https://meet.google.com/etk-npme-die 

 

Gdqdt21 8،,0-8،,30 تاريخ االندلس ب نظري / حضوري د.بان علي  

https://meet.google.com/hcy-qmic-vit 

 

 

bjcboiw تاريخ البالد الحديث نظري / حضوري ا.م. نبراس خليل 

 ج

30,،8-0,،8  

https://meet.google.com/zhs-fhma-txi
https://meet.google.com/etk-npme-die
https://meet.google.com/hcy-qmic-vit
https://meet.google.com/zuz-mvda-typ
https://meet.google.com/hcy-qmic-vit
https://meet.google.com/zhs-fhma-txi
https://meet.google.com/etk-npme-die
https://meet.google.com/hcy-qmic-vit


https://meet.google.com/hcy-qmic-vit 

 

bjcboiw تاريخ البالد الحديث نظري / حضوري ا.م. نبراس خليل 

  هـ

03،8-383،8  الخميس 

 

5-  

https://meet.google.com/etk-npme-die 

 

 

Gdqdt21 383،8-03،8 تاريخ االندلس ج نظري / حضوري د. بان علي  

https://meet.google.com/hcy-qmic-vit 

 

bjcboiw تاريخ البالد الحديث  نظري / حضوري ا.م. نبراس خليل 

 د

383،8-303،8  

https://meet.google.com/etk-npme-die 

 

Gdqdt21 303،8-383،8 تاريخ االندلس ا نظري / حضوري د. بان علي  

https://meet.google.com/zhs-fhma-txi 

 

ch2taou حضارات العالم القديم  نظري / حضوري د. كاظم عبد هللا

 و

383،8-303،8  

https://meet.google.com/zhs-fhma-txi 

 

ch2taou  ا.م. انوار ناصر

 حسن

العالم القديمحضارات  نظري / حضوري  

 هـ

383،8-303،8  

https://meet.google.com/hcy-qmic-vit 

 

bjcboiw  تاريخ البالد الحديث  نظري / حضوري ا.م. نبراس خليل 

 و

303،8-03،8  

https://meet.google.com/etk-npme-die 

 

Gdqdt21 03،8-303،8 تاريخ االندلس د نظري / حضوري د. بان علي    

 

https://meet.google.com/hcy-qmic-vit
https://meet.google.com/etk-npme-die
https://meet.google.com/hcy-qmic-vit
https://meet.google.com/etk-npme-die
https://meet.google.com/zhs-fhma-txi
https://meet.google.com/zhs-fhma-txi
https://meet.google.com/hcy-qmic-vit
https://meet.google.com/etk-npme-die


 

 

  

بية للبنات                          جامعة بغداد/ك لية التر  

                      2022-2021/العام الدراسي جدول الدروس االسبوعي                                                                   

  /الدراسة االولية صباحي  (التاريخ) قسم                

الثالثة المرحلة                     

ة التفاعلية رمز الصف  رابط المحاضر

ي 
ر

ون  االلكتر

اسم 

 التدريسي 

ة  اسم  نوع المحاضر

المادة 

الدرا

 سية

 ت اليوم الوقت

https://meet.google.com/fzq-zbra-hky 

 

qgy4atf  د. مها

 ناجي

الكترونينظري/   اسيا 

ا   

03،8-383،8 -3 االحد    

https://meet.google.com/faw-wsnr-cwe?hs=179 

 

nmvjs6e  د. خضر

اعبد الرض  

الكتروني/نظري  حضارة 

 ج

03،8-383،8  

https://meet.google.com/wtn-kivm-ecb 

 

tujq4jw  د. سميرة

 العاني
الكتروني/نظري  التحديث 

 ب

03،8-383،8  

https://meet.google.com/fzq-zbra-hky
https://meet.google.com/faw-wsnr-cwe?hs=179
https://meet.google.com/wtn-kivm-ecb


https://meet.google.com/faw-wsnr-cwe?hs=179 

 

nmvjs6e  د. خضر

 عبد الرضا

الكتروني/نظري حضارة  

 ا3ب

383،8-303،8  

https://meet.google.com/fzq-zbra-hky 

 

qgy4atf  د. مها

 ناجي

الكتروني/نظري  اسيا  

 ج

383،8-303،8  

https://meet.google.com/hmt-zjba-ifm 

 

n642wdu  م. ايسر

ابراهيم 

 مير

الكتروني/نظري  فلسفة 

  ا+ب

303،8-03،8  

https://meet.google.com/hmt-zjba-ifm 

 

n642wdu  م. ايسر

ابراهيم 

 مير

الكتروني/نظري  فلسفة 

 ج+د

0,،8-4,،8    

https://meet.google.com/mzi-xkbs-pwy 

 

a2gnbll  .شعوب م

 كامل نصيف
الكتروني/نظري اسيا  

 شعبة د

03،8-383،8 -0 االثنين    

https://meet.google.com/fzq-zbra-hky 

 

qgy4atf  د. مها

 ناجي

الكتروني/نظري اسيا  

 شعبة ب

03،8-383،8  

https://meet.google.com/cma-jese-zcf 

 

ufdhqcq  د. سالي

 طالب
الكتروني/نظري ارشاد  

وصحة 

 نفسية

383،8-303،8  

https://meet.google.com/fgs-iidd-fun 

 

ndlicgv  د. محمد

 الربيعي
الكتروني/نظري 03،8-303،8 طرائق   

https://meet.google.com/faw-wsnr-cwe?hs=179
https://meet.google.com/fzq-zbra-hky
https://meet.google.com/hmt-zjba-ifm
https://meet.google.com/hmt-zjba-ifm
https://meet.google.com/mzi-xkbs-pwy
https://meet.google.com/fzq-zbra-hky
https://meet.google.com/cma-jese-zcf
https://meet.google.com/fgs-iidd-fun


https://meet.google.com/hya-yeuc-kuw  

  

 

ufzsxtu عباسي نظري / حضوري د. مياسة حاتم 

أ   

0,،8-33,،8 -، الثالثاء   

https://meet.google.com/qrp-jvhr-tmy 

 

ltkwgsy تاريخ  نظري / حضوري د. انس يونس

 اوربا ب

0,،8-33,،8  

 

https://meet.google.com/cre-woym-ydh 

 

t7bwkeh  .وئام شاكرد تاريخ  نظري /حضوري 

 العراق ج

0,،8-33,،8  

https://meet.google.com/hya-yeuc-kuw ufzsxtu 8،,0-8،,33 عباسي ج نظري /حضوري د. مياسة حاتم  

https://meet.google.com/cre-woym-ydh 

 

 

 

t7bwkeh تاريخ  نظري /حضوري د. وئام شاكر

 العراق 

 ا

33,،8-0,،8  

https://meet.google.com/qrp-jvhr-tmy 

 

ltkwgsy تاريخ  نظري / حضوري د. انس يونس

 اوربا د

33,،8-0,،8  

https://meet.google.com/wtn-kivm-ecb 

 

 

tujq4jw  د. سميرة

 العاني
 التحديث نظري / الكتروني

 أ

03،8-383،8 -4 االربعاء   

https://meet.google.com/hya-yeuc-kuw
https://meet.google.com/qrp-jvhr-tmy
https://meet.google.com/cre-woym-ydh
https://meet.google.com/hya-yeuc-kuw
https://meet.google.com/cre-woym-ydh
https://meet.google.com/qrp-jvhr-tmy
https://meet.google.com/wtn-kivm-ecb


https://meet.google.com/dwa-oosq-ufp 

 

 

Zrur363  د. جنان عبد

 الكاظم

حضارة  نظري / الكتروني

 شعبة د

03،8-383،8  

https://meet.google.com/dnh-beui-ffw 

 

vsw2rrf  ا.م. ميساء

 رشيد

اللغة  نظري / الكتروني

 االنكليزية

383،8-333،8  

https://meet.google.com/srr-case-mfx 

 

5jmnzx3  م. زهراء

 فاروق

التحديث  نظري / الكتروني

 شعبة د

333،8-33،8  

https://meet.google.com/wtn-kivm-ecb tujq4jw  د. سميرة

 العاني

التحديث  نظري / الكتروني

 شعبة ج

333،8-33،8    

https://meet.google.com/mdk-zgzt-xjs 

 

Gqv5jje 8،,،-8،,3 التقنيات نظري / الكتروني د, رؤى    

https://meet.google.com/qrp-jvhr-tmy 

 

ltkwgsy تاريخ  نظري / حضوري د. انس يونس

 اوربا 

 أ

0,،8-33,،8  5 الخميس 

https://meet.google.com/hya-yeuc-kuw  

 

ufzsxtu عباسي  نظري / حضوري د. مياسة حاتم 

 ب

0,،8-33,،8  

https://meet.google.com/cre-woym-ydh t7bwkeh عراق نظري / حضوري د. وئام شاكر 

 د

0,،8-33,،8  

https://meet.google.com/dwa-oosq-ufp
https://meet.google.com/dnh-beui-ffw
https://meet.google.com/srr-case-mfx
https://meet.google.com/wtn-kivm-ecb
https://meet.google.com/mdk-zgzt-xjs
https://meet.google.com/qrp-jvhr-tmy
https://meet.google.com/hya-yeuc-kuw
https://meet.google.com/cre-woym-ydh


https://meet.google.com/qrp-jvhr-tmy 

 

ltkwgsy تاريخ  نظري / حضوري د. انس يونس

 -اوربا ج

33,،8-0,،8  

https://meet.google.com/cre-woym-ydh t7bwkeh عراق نظري / حضوري د. وئام شاكر 

 ب

33,،8-0,،8    

https://meet.google.com/hya-yeuc-kuw  

 

ufzsxtu عباسي نظري / حضوري د. مياسة حاتم 

 د

33,،8-0,،8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/qrp-jvhr-tmy
https://meet.google.com/cre-woym-ydh
https://meet.google.com/hya-yeuc-kuw


 

 

  

                           للبنات التربية ليةك/بغداد جامعة

                      2022-2021 الدراسي العام/ االسبوعي الدروس جدول                                                                  

  صباحي االولية الدراسة/التاريخ ( ) قسم                

الرابعة  المرحلة                     

التفاعلية المحاضرة رابط  الصف رمز 
  االلكتروني

 نوع  التدريسي اسم
  المحاضرة

 المادة اسم
 الدراسية

 ت اليوم الوقت

https://meet.google.com/smp-qxsh-tpz ywrj2e4 تاريخ البالد الحديث نظري / الكتروني د. ابتسام محمود 

 أ

0,،8-33,،8  االحد 

 

3-  

https://meet.google.com/smp-qxsh-tpz ywrj2e4 تاريخ البالد الحديث نظري / الكتروني د. ابتسام محمود 

 ب

 

33,،8-0,،8    

https://meet.google.com/wws-eexp-vay 

 

xarydac حضوري/عملي د. محمد الربيعي 8،,33-8،,0 التربية العملية ا   االثنين 

 

0-  

https://meet.google.com/smp-qxsh-tpz
https://meet.google.com/smp-qxsh-tpz
https://meet.google.com/wws-eexp-vay


https://meet.google.com/jmn-ukdw-gvn xarydac حضوري/نظري د. مها ناجي 8،,33-8،,0 عالم معاصر   

https://meet.google.com/wni-rizu-oor 

 

 

xgeazub حضوري/نظري د.شيماء فاضل 8،,33-8،,0 دويالت اسالمية ج   

https://meet.google.com/jmn-ukdw-gvn mvrvmgx  .قبس ناطقد حضوري/نظري  8،,33-8،,0 عالم د   

https://meet.google.com/wws-eexp-vay 

 

xarydac 83،,-8،,33 التربية العملية ج عملي / حضوري د. محمد الربيعي  

https://meet.google.com/wni-rizu-oor 

 

xgeazub  حضوري/نظري د. شيماء فاضل أ  دويالت اسالمية   33,،8-3,،8  

https://meet.google.com/pgk-wzzt-rvr 

 

cciyjni حضوري/نظري د. حيدر    8،,3-8،,33 تاريخ العراق شعبة ب 

https://meet.google.com/pgk-wzzt-rvr 

 

cciyjni حضوري/نظري د. حيدر    8،,،-33،8 تاريخ العراق شعبة ا 

https://meet.google.com/wni-rizu-oor 

 

xgeazub  .شيماء فاضلد حضوري/نظري     8،,،-33،8 دويالت اسالمية  ب 

https://meet.google.com/wws-eexp-vay xarydac حضوري/نظري د. محمد الربيعي    8،,،-33،8 التربية العملية د 

https://meet.google.com/zek-phva-jfg h7h2rs3 حضوري/نظري م. نور سعدي 8،,33-8،,0 عالم أ  -، الثالثاء   

https://meet.google.com/jmn-ukdw-gvn
https://meet.google.com/wni-rizu-oor
https://meet.google.com/jmn-ukdw-gvn
https://meet.google.com/wws-eexp-vay
https://meet.google.com/wni-rizu-oor
https://meet.google.com/pgk-wzzt-rvr
https://meet.google.com/pgk-wzzt-rvr
https://meet.google.com/wni-rizu-oor
https://meet.google.com/wws-eexp-vay
https://meet.google.com/zek-phva-jfg


 

https://meet.google.com/jmn-ukdw-gvn 

 

mvrvmgx ناطق د. قبس حضوري/نظري  جعالم    0,،8-33,،8  

https://meet.google.com/pgk-wzzt-rvr 

 

cciyjni حضوري/نظري د. حيدر 8،,33-8،,0 تاريخ العراق شعبة د   

https://meet.google.com/wws-eexp-vay xarydac حضوري/نظري د. محمد الربيعي 8،,33-8،,0 التربية العملية ب   

https://meet.google.com/pgk-wzzt-rvr 

 

cciyjni  حضوري/نظري د. حيدر 8،,0-8،,33 تاريخ العراق ج   

https://meet.google.com/wni-rizu-oor 

 

xgeazub  حضوري/نظري د. شيماء فاضل دويالت اسالمية شعبة  

 د

33,،8-0,،8  

https://meet.google.com/mom-iwqn-yoy?hs=179 

 

 

whtlkfa  د. عبد الكريم عز

 الدين

الكترونينظري /   نصوص تاريخية 

 ا+ب

03،8-383،8 -4 االربعاء   

https://meet.google.com/smp-qxsh-tpz 

 

ywrj2e4 الكترونينظري /  د. ابتسام محمود  تاريخ البالد الحديث 

 ج

03،8-383،8  

https://meet.google.com/mom-iwqn-yoy?hs=179 

 

whtlkfa  د. عبد الكريم عز

 الدين
 نصوص تاريخية نظري / الكتروني

 ج+د

383،8-303،8  

https://meet.google.com/jmn-ukdw-gvn
https://meet.google.com/pgk-wzzt-rvr
https://meet.google.com/wws-eexp-vay
https://meet.google.com/pgk-wzzt-rvr
https://meet.google.com/wni-rizu-oor
https://meet.google.com/mom-iwqn-yoy?hs=179
https://meet.google.com/smp-qxsh-tpz
https://meet.google.com/mom-iwqn-yoy?hs=179


https://meet.google.com/smp-qxsh-tpz 

 

ywrj2e4 تاريخ البالد الحديث نظري / الكتروني د. ابتسام محمود 

 د

383،8-303،8  

https://meet.google.com/nwk-hyft-jhx?hs=179 

 

yynwckt الكترونينظري /  د. صبا 383،8-03،8 قياس وتقويم   الخميس 

 

5-  

https://meet.google.com/rfm-fgqs-vsx?hs=179 

 

 

wry4yjh الكترونينظري /  ست فائزة االنكليزيةاللغة    383،8-303،8  

https://meet.google.com/bfq-eatr-rwo 

 

Mr2igw5 الكترونينظري /  د. عبد هللا حميد  تاريخ االمريكيتين 

 ا+ب

303،8-03،8  

https://meet.google.com/bfq-eatr-rwo 

 

Mr2igw5 تاريخ االمريكيتين نظري / الكتروني د. عبد هللا حميد 

 ج+د

0,،8-4,،8    

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/smp-qxsh-tpz
https://meet.google.com/nwk-hyft-jhx?hs=179
https://meet.google.com/rfm-fgqs-vsx?hs=179
https://meet.google.com/bfq-eatr-rwo
https://meet.google.com/bfq-eatr-rwo

