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

االحد  1,30-3,30 الكتروني اسس تربية  األولى م غفران محمد .م https://meet.google.com/lookup/e3icnxwv2w

االحد   3,30-5,30 الكتروني جغرافية عامة االولى م فرقان محمد .م https://meet.google.com/lookup/ckock7bdvq

االحد 5,30-7,30 الكتروني منهج بحث االولى د رياض ريحان .م https://meet.google.com/lookup/alviaipuqd

االثنين 1,30- 4.30 الكتروني عصر الرسالة  االولى م مها ناظم.م https://meet.google.com/lookup/a4ajlir2rf   

االثنين   4.30- 7.30 الكتروني تاريخ العرب قبل االسالم  االولى م زينب حمود.م https://meet.google.com/lookup/esr2wqp2cl

الثالثاء  8,30-10,30 الكتروني حقوق انسان االولى م ايالف عبد الحسن .م https://meet.google.com/lookup/erxgbpynrx 

الثالثاء 4.30-7.30 الكتروني حاسبات  االولى عباس سالم https://meet.google.com/lookup/hrcgjizaq4

االربعاء  1.30-3.30 الكتروني علم النفس التربوي االولى م  محمود قحطان.م https://meet.google.com/lookup/hw4l4fg6rz

االربعاء   3.30-5.30 الكتروني نصوص انكليزية  االولى م احمد عصام .م https://meet.google.com/lookup/ghw5hqkhza

االربعاء  5.30-7.30 الكتروني لغة عربية  االولى ميثم عبد السادة. م د .م https://meet.google.com/lookup/ai73frfxrj

الخميس   1,30-4,30 الكتروني تاريخ العراق القديم  االولى د حسن حمزة جواد  .دأ https://meet.google.com/lookup/fxp5l3gvs7

الخميس  4,30-7,30 الكتروني تاريخ اوربا في العصور الوسطى االولى م اسراء محمد علي .م https://meet.google.com/lookup/hubuc4ppza

االحد 1.30- 3.30 الكتروني التاريخ االموي  الثانية  م زهراء عدنان .م https://meet.google.com/lookup/g5p7ckwdlv

السبت 3.30-5.30 الكتروني علم نفس النمو الثانية  م غادة فالح .م https://meet.google.com/lookup/g45yttmg6a

الخميس 1.30-3.30 الكتروني تاريخ اوربا الثانية  م اسراء محمد علي .م https://meet.google.com/lookup/ga64txp53b

االربعاء  3.30-5.30 حضوري تاريخ الحضارات القديمة  االثانية  م زينب حمود.م

الثالثاء 2.30-4.30 حضوري تاريخ الحضارة في االندلس  الثانية  م رياض ريحان.م

االربعاء  1.30-3.30 حضوري عثماني / تاريخ الدول العربية  الثانية  زهراء عدنان

الخميس 3.30- 5.30 الكتروني حاسبات  الثانية  كاظم علي. م https://meet.google.com/lookup/fojsmx6mbq 

االحد 3.30 -6.30 الكتروني تاريخ البالد العربية القديم الثانية  م ايالف عبد الحسن.م https://meet.google.com/lookup/dwnyyzvz7x 

الخميس 5.30- 7.30 الكتروني جغرافية الوطن العربي الثانية  اسامة احمد. د https://meet.google.com/lookup/eiib6ky5pq

السبت 1.30- 3.30 الكتروني تعليم ثانوي الثانية  علي تركي. د https://meet.google.com/lookup/fc5g6tu3r7  

الخميس 1.30-3.30- الكتروني نصوص انكليزي الثانية  نعيم عبد جودة. د.م.أ https://meet.google.com/lookup/c5ls4hccje 

االحد 3.30- 5.30 حضوري 19تاريخ أوربا في القرن  الثالثة  م اسراء محمد علي .م

االربعاء  3.30-5.30 الكتروني تاريخ اسيا  الثالثة  م زهراء عدنان .م https://meet.google.com/lookup/chjyd3pjyr

االحد 1.30 -3.30 حضوري التاريخ العباسي الثالثة  زينب حمود. م.م

السبت 3.30 -5.30 الكتروني ارشاد تربوي الثالثة  م ازهر علي .م https://meet.google.com/lookup/bvxdkosabe

االحد 1.30- 3.30 حضوري تاربخ العراق الحديث الثالثة  م مها ناظم  .م

الخميس 3.30- 5.30 الكتروني نصوص انكليزية  الثالثة  م وسام عبد المهدي.م https://meet.google.com/lookup/cwgfaoi46w

السبت 1.30- 3.30 الكتروني طرائق تدريس الثالثة  د محمود حمزة .أ https://meet.google.com/lookup/bkqiranbji

االربعاء  1.30- 3.30 الكتروني فلسفة التاريخ  الثالثة  م زينب حمود.م https://meet.google.com/lookup/hyfwgn5qqm

الثالثاء 1.30-3.30 الكتروني التحديث في الدول االسالمية الثالثة  م ايالف عبد الحسن .م https://meet.google.com/lookup/aunzhucw7o

الثالثاء 3.30- 6.30 الكتروني حضارة اسالمية  الثالثة  د محمد مهدي علي .م.أ https://meet.google.com/lookup/beulzijcq5 

الخميس 1.30- 3.30 الكتروني جغرافية العراق  الثالثة  م اسامة احمد عبد .م https://meet.google.com/lookup/fg2vspbm7j

الخميس 3.30- 5.30 الكتروني نصوص انكليزية  الثالثة  م وسام  مهدي .م https://meet.google.com/lookup/cwgfaoi46w

االحد  4.30- 7.30 الكتروني تاريخ البالد العربية المعاصر  الرابعة م رياض ريحان  .م https://meet.google.com/lookup/gcopcid7c3

الثالثاء 3.30-5.30 الكتروني تاريخ االمريكيتين   الرابعة م ايالف عبد الحسن .م https://meet.google.com/lookup/dx2vw7qpmd

االحد 4.30- 7.30 حضوري تاريخ العراق المعاصر الرابعة رياض ريحان. م.م

االربعاء  1.30 -3.30 حضوري تاريخ الدويالت اسالمية  الرابعة م زهراء عدنان علوان .م

االربعاء  5.30- 7.30 الكتروني قياس وتقويم الرابعة د  يحيى عبيد ردام.م.ا https://meet.google.com/lookup/c7x5nr6xqs

االحد 1.30- 4.30 حضوري القوى الدولية في القرن العشرين الرابعة د سالم فاضل حسون .م.ا

االثنين 1.30- 4.30 الكتروني التطبيقات  الرابعة د صادق عبيس  .أ https://meet.google.com/lookup/a6h7pbox6d

االربعاء  3.30- 5.30 الكتروني نصوص انكليزي  الرابعة د عبير عبد الرسول.م.ا https://meet.google.com/qms-jhqe-ejb

جدول المحاضرات االلكترونية والحضورية  في كلية التربية للعلوم اإلنسانية قسم التاريخ الدراسة المسائية
الدراسة المسائية .... / قسم الجغرافية التطبيقية
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