
 

 

 

 2021-2020الكورس الثاني للعام الدراسي  –المرحلة األولى 
 

   
 شعبة ) أ ( 

 شعبة ) ب(

  12:30 – 10:30  10:30 – 8:30  12:30 – 10:30  10:30 – 8:30 الوقت 

 اليوم 

  المنتخب / د. فالح عبد هللا النحو/ د. احمد هويدي : م.م.سيف اللغة االنكليزية / د. لطيف عبد السادة المعجم  االحد

j3uroro  rtplrvb  

https://meet.google.com/lookup/h3rdwgqfe6      https://classroom.google.com
/u/1/c/MzEzOTY1ODkwODM2

# 

 

المنتخب / د.  د. احمد هويدي  /النحو االثنين
 فالح عبد هللا

حاسبات عملي 
 /هبة ستيل

12:30-2:30  

 / د. مشتاق طالباألدب الجاهلي / زينب عادل علم النفس النمو

sww46a  2 iuejbb gcdprav  

https://classroom.google.com/u/1/c/MzEzOTY1
ODkwODk1# 

 https://meet.google.com/look
up/hqxrqfuygn?authuser=1&hs

=179 

 

/ م. ناطق التربية اإلسالمية / م.م. نور فيصلاصول تربية  الثالثاء
  الزركاني

حاسبات عملي /هبة سرتيل   / د. لطيف عبد السادةالمعجم 
(12:30--230) 

 3dn5732 k6p55zj  

 https://classroom.google.
com/c/MzE0Mzk4MTkwN

TE3?cjc=3dn5732 

https://meet.google.com/look
up/h3rdwgqfe6 

 

 : د. جمال ازبيدي علوم الحديث  /م.ناطق الزركانيالتربية اإلسالمية  / م.م. سيف اللغة االنكليزية / م.م. زينب عادل علم النفس النمو االربعاء 

Mcooupa  A5wegi7  

https://meet.google.com/lookup/cleqbisuy7?aut
huser=1&hs=179 

 https://classroom.google.com
/c/MzE0Mzk4MTkwNTI4?cjc=

a5wegi7 

 

 / م.م. نور فيصل اصول تربية  : د.جمال الزبيدي علوم الحديث / د. مشتاق طالب األدب الجاهلي الخميس

    

    

https://meet.google.com/lookup/h3rdwgqfe6
https://meet.google.com/lookup/h3rdwgqfe6
https://meet.google.com/lookup/h3rdwgqfe6
https://meet.google.com/lookup/cleqbisuy7?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/cleqbisuy7?authuser=1&hs=179


 2021-2020الكورس الثاني للعام الدراسي  –المرحلة الثانية 
 

 1:15 -12:30  12:30 – 10:30  10:30 – 8:30 الوقت 

    اليوم 

  / د. ياسين طاهر عايز البالغة / م.م. شذى التربية البيئية والصحية  االحد

 gpv6m52 65nb4bx  

 https://meet.google.com/lookup/
hqq363j7vr?hs=179 

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

 

  / د. جاسم خلف مرصعلم الصوت االرشاد التربوي / م.م. زينب جواد االثنين

 dwqjm6s rpwddc5  

    meet.google.com/adf-hhhs-bgk     

 

https://meet.google.com/lookup/fhw5sq7mxn?
authuser=0&hs=179 

 

 االحصاء التربوي  / هبة سرتيل الحاسوب العملي / د. انتظار هاديالديمقراطية  الثالثاء

 d54dhg5   

 meet.google.com/xob-vkqn-wrd   

  / د. عبد علي  العروض / د. خالد عبد هللا األدب اإلموي االربعاء 

 5qqmz74 Aoebtza  

 https://classroom.google.com/c/MzIy
MTkzNTE1NDQ4?cjc=5qqmz74 

  

  الصرف/ د. جاسم  / د. ماجد محسن راشد  نحوال الخميس 

 iojfsz3 midkz5j  

 https://meet.google.com/lookup/ble
s6tqqc5 

https://meet.google.com/lookup/fhw5sq7mxn?
authuser=0&hs=179 

 

https://meet.google.com/lookup/hqq363j7vr?hs=179
https://meet.google.com/lookup/hqq363j7vr?hs=179
https://meet.google.com/lookup/fhw5sq7mxn?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/fhw5sq7mxn?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/MzIyMTkzNTE1NDQ4?cjc=5qqmz74
https://classroom.google.com/c/MzIyMTkzNTE1NDQ4?cjc=5qqmz74
https://meet.google.com/lookup/bles6tqqc5
https://meet.google.com/lookup/bles6tqqc5
https://meet.google.com/lookup/fhw5sq7mxn?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/fhw5sq7mxn?authuser=0&hs=179


 

 2021-2020الكورس الثاني للعام الدراسي  –ة المرحلة الثالث  
 
 

  12:30 – 10:30  10:30 – 8:30 الوقت 
 اليوم 

 / د. ميالد ابراهيم قياس وتقويم  /د. انتصار كاظم خميسطرائق التدريس العامة  االحد
 

dauml6t kam6rzy 

https://meet.google.com/lookup/a6ypvuay35 https://meet.google.com/lookup/cg25ijcmvy 

 

 : م.م. سيفاللغة االنكليزية  د.جاسم خلف مرص/  التفسير االثنين
 

Wqpxahq  

https://meet.google.com/lookup/aatxghl7j7    

  / د. علي عز الدين الخطيب المشاهدة الثالثاء

  
  

  / د. منى عيسى األدب العباسي االربعاء 

Ioxlazf 

 

 

https://classroom.google.com/c/MzEzOTU2MDMzNzc2?cjc=ioxlazf 

 
 

 فرحان عبد / د.حيدر نحو الخميس 
 

 / د. حكيم صبريأدب العصور المتأخرة 

G22els2 bk7jfwz 

wik-jebq-https://meet.google.com/hyf 

 

https://meet.google.com/lookup/esum4medil?auth
user=0&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/aatxghl7j7
https://classroom.google.com/c/MzEzOTU2MDMzNzc2?cjc=ioxlazf
https://classroom.google.com/c/MzEzOTU2MDMzNzc2?cjc=ioxlazf
https://meet.google.com/hyf-jebq-wik
https://meet.google.com/hyf-jebq-wik


 

 

 

 

   
 المسائية  المرحلة االولى / الدراسى 

 5:30 – 4:00   4:00 – 2:30 الوقت 
 اليوم 

 الحاسبات / هبة سرتيل  / د. لطيف عبد السادة المعجم  االحد

u4hsw6b  

https://meet.google.com/lookup/h3rdwgqfe6      

 المنتخب / د. فالح عبد هللا منال محمدم.م. د.  /النحو االثنين

mwuyfy4  

https://meet.google.com/lookup/gzr2wuneie  

 / أحمد مهدي اإلسالمية  / م.م. حيدر حسيناصول تربية  الثالثاء

 z743fpr 

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

 .م. سيفم/  انكليزي  م.م. زينب عادل  /علم النفس النمو االربعاء 

hkhfe23  

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

  علوم الحديث / د. مشتاق طالب األدب الجاهلي الخميس

  

  

https://meet.google.com/lookup/h3rdwgqfe6

