
اليوم والتاريخ  وقت المحاضرة  حضوري او الكتروني/نوع المحاضرة  اسم المادة المرحلة  اسم التدريسي مع اللقب العلمي  Google Meetرابط 

السبت  8,30-10,30 الكتروني األولى (أ، ب)جغرافية  م سحر رعد.م https://meet.google.com/lookup/blgqbmquya

السبت   8,30-10,30 الكتروني (ج،د)علم النفس  االولى م ندى رحيم  .م https://meet.google.com/lookup/ap5swudzbo

السبت 12,30-2,30 الكتروني جغرافية ج، د  االولى م سحر رعد.م https://meet.google.com/lookup/blgqbmquya

السبت 10,30- 12.30 الكتروني ب.علم النفس ا االولى م ندى رحيم  .م https://meet.google.com/lookup/ap5swudzbo

االحد   8,30-10,30 الكتروني االولى (أ، ب)منهج بحث   د سلوى حسن عيدان .م.أ https://meet.google.com/lookup/hfspe2yvtb

االحد  8,30-10,30 الكتروني (ج،د)تاريخ العراق القديم  االولى د رشا قاسم  .م https://meet.google.com/lookup/hhylprgab

االحد  10,30-12,30 الكتروني االولى (ب– أ )اسس تربية  م غفران محمد حسن .م https://meet.google.com/lookup/b4bfkxddkl

االحد 10.30- 12.30 الكتروني (د.ج)انكليزي   االولى م  احمد عصام .م https://meet.google.com/lookup/bypq66nwl

االحد  12.30- 2.30 الكتروني (د.ج)منهج بحث  االولى م ليلى سلمان ماضي.م https://meet.google.com/lookup/d7wuvajg3n

االحد  12.30- 2.30 الكتروني (ب.ا)انكليزي  االولى م  احمد عصام.م https://meet.google.com/lookup/bypq66nwl

االثنين   8,30-10,30 الكتروني االولى (أ، ب)حقوق انسان    د صالح هادي  .م https://meet.google.com/lookup/co6hrldv4c

االثنين   10,30-1,30 الكتروني (د.ج)تاريخ العرب قبل االسالم االولى د كوثر حسن  .م.أ https://meet.google.com/lookup/grnaf46hsb

االثنين  8,30-11,30 الكتروني (د.ج)عصور وسطى    االولى عالوي مزهر   .م.ا https://meet.google.com/lookup/ehonbxrk6x

االثنين 11.30- 1.30 الكتروني (د.ج)حقوق انسان    االولى د صالح هادي  .م https://meet.google.com/lookup/co6hrldv4c

االثنين  1,30-2,30 الكتروني (ج،د)تاريخ العراق القديم  االولى د رشا قاسم  .م https://meet.google.com/lookup/hhylprgabl

الثالثاء   8,30-10,30 الكتروني االولى (أ، ب)الحاسبات    م عباس سالم .م https://meet.google.com/lookup/h5ka2zkd6a

الثالثاء  10,30-12,30 الكتروني (ج، د)الحاسبات    االولى م عباس سالم.م https://meet.google.com/lookup/h5ka2zkd6a

االربعاء   8,30-10,30 الكتروني االولى (أ، ب)لغة عربية   حمزة عبد الحمزة   . د https://meet.google.com/lookup/ai73frfxr

االربعاء   8,30-10,30 الكتروني (د.ج)عرب قبل االسالم  االولى م بيداء محمد عبد  .ا https://meet.google.com/lookup/goguetdrn2

االربعاء   11,30-2,30 الكتروني (أ)عصور وسطى  االولى د حسين جبار   .أ https://meet.google.com/lookup/epcp473niu

االربعاء  10.30- 1.30 الكتروني (ب)عصور وسطى   االولى م عالوي مزهر   .أ https://meet.google.com/lookup/ehonbxrk6x

االربعاء   10,30-12,30 الكتروني االولى (ج، د)لغة عربية   حمزة عبد الحمزة   . د https://meet.google.com/lookup/ai73frfxr

األربعاء   12,30-1,30 الكتروني (د.ج)عرب قبل االسالم  االولى م بيداء محمد عبد  .ا https://meet.google.com/lookup/goguetdrn2

األربعاء  8,30-11,30 الكتروني االولى (أ)عصر الرسالة  د اياد عبد الحسين صيهود.أ https://meet.google.com/lookup/fvq7osszbd

الخميس   8,30-11,30 الكتروني (ب)عصر الرسالة  االولى د حسين كاظم حسون .أ https://meet.google.com/lookup/dmwno5gwaa

الخميس   8,30-11,30 الكتروني االولى (د– ج )عصر الرسالة  د قاسم علي محمد .م https://meet.google.com/lookup/erbghvvfgg

الخميس  11.30- 2.30 الكتروني (ب.أ)تاريخ العراق القديم  االولى د حسن حمزة جواد .أ https://meet.google.com/lookup/g5fiqmkqy4

الخميس  11.30- 2.30 الكتروني (د.ج)اسس تربية  االولى م غفران محمد حسن.م https://meet.google.com/lookup/b4bfkxddkl

االحد 12.2.30-2.30 الكتروني الثانية  (أ، ب)علم نفس النمو    م ازهار محمد علي  .أ https://meet.google.com/lookup/a7ej647lp4

االربعاء  10.30- 12.30 حضوري تاريخ البالد العربية الحديث ج الثانية  د كاظم حسن  .م.أ

االربعاء  8.30-10.30 حضوري ب.تاريخ البالد العربية الحديث أ الثانية  د كاظم حسن  .م.أ

االحد  8,30-10,30 الكتروني الثانية  (أ، ب)تاريخ اوربي    د حيدر صبري  .أ https://meet.google.com/lookup/b3674mwee7

الثالثاء 8.30-9.30 الكتروني حاسبات  الثانية  كاظم علي  . د https://meet.google.com/lookup/efn3o2suml

االحد   10,30-12,30 الكتروني (أ، ب)تاريخ اوربي    الثانية  د حيدر صبري  .أ https://meet.google.com/lookup/b3674mwee7

الثالثاء 9.30-10.30 الكتروني (ج)حاسبات  الثانية  كاظم علي  . د https://meet.google.com/lookup/efn3o2suml

االحد  8,30-10,30 الكتروني الثانية  (أ)التاريخ االموي    د انتصار لطيف     .أ https://meet.google.com/lookup/hh6omzuq6t

االثنين 10.30- 12.30 الكتروني (ب، ج)التاريخ االموي الثانية  سوسن .م.أ https://meet.google.com/lookup/fgdiutxthr

األربعاء  10.30- 12.30 حضوري الثانية  (ج.ب.ا)حضارات  د خلود حبيب.م

السبت   8,30-10,30 الكتروني الثانية  (ج.أ، ب )تعليم ثانوي   علي تركي   . د.أ https://meet.google.com/lookup/c36eongh7x

االثنين 8.30-10.30 الكتروني (ج.ب.ا)نصوص انكليزي  الثانية  رشيد برهان رشيد . د https://meet.google.com/lookup/gv6adzkqvc

السبت  12,30-2,30 الكتروني (ج.ب.ا)جغرافية  الثانية  لواء قيس. د https://meet.google.com/lookup/ed4cz4qefs

الثالثاء 10.30-1.30 حضوري الثانية  (ب.أ)تاريخ االندلس  د عباس جبير سلطان .أ

االحد 8.30-10.30 الكتروني تاريخ البالد العربية القديمة ج الثانية  ميثم مرتضى https://meet.google.com/lookup/fgwr6hz3jo

االثنين   10,30-1,30 الكتروني ب .تاريخ البالد العربية القديمة أ الثانية  د  ميثم مرتضى نصر .أ https://meet.google.com/lookup/bsjutfcrnd

االربعاء  8.30-10.30 حضوري (ج)تاريخ االندلس  الثانية  هشم ناصر. د.أ

االربعاء  10.30-12.30 الكتروني (ج،د)فلسفة التاريخ  الثالثة  د عبير عبد الرسول  .م.أ https://meet.google.com/lookup/hznefhjhje

الثالثاء 10.30-1.30 الكتروني د, حضارة اسالمية  ج الثالثة  د محمد مهدي علي .م.أ https://meet.google.com/pmh-bhsx-vwi 

االربعاء  8.30-10.30 الكتروني (ج،د)فلسفة التاريخ  الثالثة  د عبير عبد الرسول  .م.أ https://meet.google.com/lookup/hznefhjhje

االحد 10.30-12.30 حضوري الثالثة  (أ، ب)تاريخ اوربي    د عدي محسن   .أ

الثالثاء   8,30-10,30 الكتروني (ج)تحديث الثالثة  دعدي حاتم  .أ https://meet.google.com/lookup/gf2tw4juo6

االثنين   10,30-12,30 حضوري الثالثة  (ج)تاريخ اوربي    د عدي محسن   .أ

الثالثاء 11.30-1.30 الكتروني (ب.ا)تحديث الثالثة  دعدي حاتم  .أ https://meet.google.com/lookup/gf2tw4juo6

السبت 8.30-10.30 الكتروني (ب، ج)طرائق تدريس الثالثة  د محمود حمزة      .أ https://meet.google.com/lookup/gnalmmjpaz

االربعاء   8,30-11,30 الكتروني التاريخ العباسي   الثالثة  حسين كريم . د.م.أ https://meet.google.com/lookup/epw6wq3eft
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االربعاء    8,30-11,30 الكتروني التاريخ العباسي  الثالثة  حسين كريم . د.م.أ https://meet.google.com/lookup/dplyvfalnp

الثالثاء  11,30-2,30 الكتروني (ج)حضارة أسالمية  الثالثة  د زمان عبيد وناس.أ https://meet.google.com/lookup/chdiaxd32q

السبت 10.30-!2.30 الكتروني د.االشاد التربوي والصحة ج الثالثة  م ندى رحيم .م https://meet.google.com/lookup/f7ibxprbet

1.30-10.30 االربعاء الكتروني حضارة اسالمية  الثالثة  د محمد مهدي علي .م.أ https://meet.google.com/pmh-bhsx-vwi 

االربعاء    8,30-10,30 الكتروني (ج)تاريخ اسيا   الثالثة  د عالء عباس  .م.أ https://meet.google.com/lookup/hbews4zyih

الخميس 12.30-2.30 الكتروني (ج)جغرافية العراق  الثالثة  م مصطفى مكي جواد .م https://meet.google.com/lookup/autougjgl36

الخميس   8,30-10,30 الكتروني الثالثة  (ب.أ )طرائق تدريس     د محمود حمزة      .أ https://meet.google.com/lookup/gnalmmjpaz

االثنين 8.30-11.30 االلكتروني (ج)تاريخ العراق المعاصر  الرابعة د علي حمزة  .م https://meet.google.com/pmh-bhsx-vwi 

الثالثاء 12.30-2.30 الكتروني انكليزي  ج الرابعة عبير عبد الرسول. د.أ https://meet.google.com/lookup/bl7ytrhwve

االحد   11.30-2.30 حضوري (ب.أ)تاريخ العراق المعاصر  الرابعة د علي حمزة  .م

االربعاء    8,30-10,30 الكتروني الرابعة (أ، ب)تاريخ االمريكيتين    د حيدر طالب    .أ https://meet.google.com/lookup/hda5rwbylh

الخميس 8.30-10.30 الكتروني (ج)قياس وتقويم الرابعة ديحيى عبيد.م.أ https://meet.google.com/lookup/e2v6nfa3ct

االثنين  10,30-12,30 الكتروني الرابعة (ج)تاريخ االمريكيتين    د حيدر طالب    .أ https://meet.google.com/lookup/hda5rwbylh

الثالثاء 12.30- 2.30 الكتروني (أ )قياس وتقويم  الرابعة ديحيى عبيد.م.أ https://meet.google.com/lookup/e2v6nfa3ct

الثالثاء   8,30-10,30 حضوري الرابعة (أ)دويالت اسالمية    د جواد عفتان    .م

الثالثاء 10.30-12.30 حضوري (ج.ب)دويالت اسالمية  الرابعة د ناجي طالب هاشم.م

االحد 11.30-2.30 حضوري الرابعة (ج.ب.ا)تاريخ االمريكيتين    د سالم فاضل حسون     .م.أ

االحد   8,30-11,30 حضوري التطبيقات   الرابعة ج  .ب.صادق عبيس أ. د.أ

1.30-10.30 الثالثاء  الكتروني تاريخ البالد العربية  الرابعة حاتم راهي . د.أ https://meet.google.com/lookup/g5zj6aenu3

االربعاء  8.30-11.30 الكتروني تاريخ البالد العربية الرابعة م د باسم أحمد.أ https://meet.google.com/lookup/fhcf26u47m
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