
ت اليوم وقت المحاضرة

نوع 

المحاضرة 

ح/الكتروني

ضوري

المرحلة المادة اسم التدريسي للمادة عدد الطلبة رقم القاعة للحضوري/ رابط المحاضرة االلكتروني 

1 السبت الكترونية 10:30- 8:30 الثانية إسالمي تاريخ 75 أدريس حسين محمد. م.ا https://classroom.google.com/c/NDA4NDM1NTE5MzYx?cjc=wrpp7mc

2 السبت الكترونية 12:30- 10:30 الثانية الثانوي التعليم سلمان عبيدان عدي. د.ا 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM1Mzk4Mzk3?cjc=yjogtmp

3 االحد الكترونية 11:30- 8:30 الثانية السكان جغرافية 75 محيسن حمود احمد. د.ا https://classroom.google.com/c/NDA4NDI5MjU5Mjcy?cjc=n7omf3o

4 االحد الكترونية 12:30- 11:30 الثانية اإلنكليزية اللغة عبد فاضل عدي.د.م.أ 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDMzMzgyMjIz?cjc=vu6csrg

5 االحد الكترونية 3:30- 12:30 الثانية موضوعية خرائط محسن جابر هاني. د.م 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM1NTE3MjY5?cjc=jskz4i4

6 اإلثنين 8:30 -12:30 الثانية حضورية حديثة تقنيات جاسم طالب اسراء. م 40 13

7 االثنين الثانية حضورية 3:30- 12:30 األرض سطح اشكال علم جاسم قيس لواء. د.م 40 13

8 االثنين الثانية حضورية 3:30- 12:30 حديثة تقنيات جاسم طالب اسراء. م 40 14

9 االثنين الثانية حضورية 11:30- 8:30 األرض سطح اشكال علم جاسم قيس لواء. د.م 40 15

10 الثالثاء 8:30 -10:30 الثانية حضورية تطبيقي مناخ عبد فاضل حسين. د.أ 40 13

11 الثالثاء الثانية حضورية 11:30- 8:30 األرض سطح اشكال علم جاسم قيس لواء. د.م 40 14

12 الثالثاء 8:30 -11:30 الثانية حضورية تطبيقي مناخ عبد فاضل حسين. د.أ 40 14

13 الثالثاء 8:30 -11:30 الثانية حضورية حديثة تقنيات جاسم طالب اسراء. م 40 14

14 الثالثاء الثانية حضورية 12:30- 8:30 حديثة تقنيات جاسم طالب اسراء. م 40 15

15 الثالثاء الثانية حضورية 3:30- 1:30 تطبيقي مناخ عبد فاضل حسين. د.أ 40 15

16 األربعاء الكترونية 10:30- 8:30 الثانية والتخطيط التنمية حسن فليح  سمير. د.ا 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM1NTE5MzQ3?cjc=szap5e7

17 األربعاء الكترونية 12:30- 10:30 الثانية الريف جغرافية أحمد سعد سجى. م 70 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM1NDMxMDAz?cjc=sz5mwsi

18 األربعاء الكترونية 3:30- 12:30 الثانية هيدرولوجي جواد مكي مصطفى. م.م 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM1NDMxMDEy?cjc=t2g62py

19 الخميس الكترونية 10:30- 8:30 الثانية النمو نفس علم علي محمد ازهار.م.أ 70 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM1NTIzODM3?cjc=eahdhvd

20 الخميس الكترونية 12:30- 10:30 الثانية وطاقة نفط حاتم علي حسين.د.م 70 https://classroom.google.com/c/NDA4NDMyMTgwNDU5?cjc=7ondyah

21 الخميس الكترونية 2:30- 12:30 الثانية اوراسيا كاظم جواد علي. م.م 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM1NTE5MzMw?cjc=nqx5ebf

22 السبت الكترونية 10:30- 8:30 الثالثة العربي والوطن العراق تاريخ طاهر علي. د.أ 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM1NjAxNjk4?cjc=frsjbon

23 السبت الكترونية 12:30- 10:30 الثالثة السياحية الجغرافية جاسم طالب اسراء. م 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM1NjAxNzE2?cjc=mrjsdki

24 السبت الكترونية 2:30- 12:30 الثالثة الطبيعية الموارد كطافه حسن فاضل. د.م.أ 73 https://classroom.google.com/c/NDA4NDMyMTQ3MDQ0?cjc=ff4evpd

25 االحد الكترونية 10:30- 8:30 الثالثة االمريكيتين جغرافية كاظم عواد امين. د.م 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM1NjAxNjYz?cjc=673yld5

26 االحد الكترونية 12:30- 10:30 الثالثة تفصيلي مناخ حاتم علي حسين. د.م 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDMzNzU2NjE1?cjc=nr4xnf7

27 االحد الكترونية 2:30- 12:30 الثالثة التربة جغرافية أحمد سعد سجى. م 74 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM2MTk5MTE2?cjc=hgrcm5y

28 اإلثنين الكترونية 10:30- 8:30 الثالثة الصناعية الجغرافية الرزاق عبد سلمى. د.أ 70 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM2MTk5MTAx?cjc=lrm44pt

29 اإلثنين الكترونية 12:30- 10:30 الثالثة المدن جغرافية سلمان كاظم رياض. د.أ 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM1NjAxNzA3?cjc=pwkggjg

30 اإلثنين الكترونية 2:30- 12:30 الثالثة تدريس طرائق فليح حسين ضحى. م.أ 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM1NjAxNzMw?cjc=5wylbvb

31 الثالثاء الكترونية 10:30- 8:30 الثالثة نفسية وصحة ارشاد علي محمد ازهار.م.أ 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM1NjAxNjg2?cjc=nfqmbzf

32 األربعاء 8:30 -10:30 الثالثة حضورية الجغرافي اإلحصاء محيسن حمود احمد. د.أ 40 16 قاعة

33 األربعاء الثالثة حضورية 12:30- 10:30 العلمي البحث طرائق وهاب حمدي هند. م.م 40 16 قاعة

34 األربعاء الثالثة حضورية 2:30- 12:30 الزراعية الجغرافية إبراهيم جليل مرتضى. د.م.أ 40 16 قاعة

35 األربعاء 8:30 -10:30 الثالثة حضورية العلمي البحث طرائق وهاب حمدي هند. م.م 40 17 قاعة

36 األربعاء الثالثة حضورية 12:30- 10:30 الزراعية الجغرافية إبراهيم جليل مرتضى. د.م.أ 40 17 قاعة

37 األربعاء الثالثة حضورية 2:30- 12:30 الجغرافي اإلحصاء محيسن حمود احمد. د.أ 42 17 قاعة

38 الخميس 8:30 -9:30 الكترونية الثالثة اإلنكليزية اللغة عبد فاضل عدي.د.م.أ 74 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM1NTIzODc0?cjc=ddidxab

39 السبت 8:30 -10:30 الكترونية الرابعة ومحيطات بحار عبد فاضل عدي.د.م.أ 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM2MTk5MTcx?cjc=otfnzcp

40 السبت الكترونية 12:30- 10:30 الرابعة جغرافي فكر احمد شهاب وسن. د.أ 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM2MTk5MTYw?cjc=hysecmp

41 السبت الكترونية 2:30- 12:30 الرابعة الخدمات جغرافية سلمان كاظم رياض. د.أ 70 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM2MTk5MTUw?cjc=vmo2ofq

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة كربالء

2022-2021االلكترونية لقسم الجغرافية التطبيقية الدراسة الصباحية للعام الدراسي / جدول  المحاضرات الحضورية 



42 االحد 8:30 -10:30 الكترونية الرابعة االجتماعية الجغرافية حسن فليح سمير.د.أ 74 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM2MTk5MTI4?cjc=lvmjs7h

43 االحد الكترونية 1:30- 10:30 الرابعة الجغرافية المعلومات نظم إبراهيم جليل مرتضى. د.م.أ 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM2MzIwMjI4?cjc=gcosukh

44 االحد الكترونية 2:30- 1:30 الرابعة إنكليزي نصوص 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM2MTk5MTk5?cjc=6incvzi

45 االثنين 8:30 -10:30 الكترونية الرابعة العراق جغرافية علي حسين علية. أ 74 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM2MTk5MTg0?cjc=bm22ark

46 االثنين الكترونية 12:30- 10:30 الرابعة والتقويم القياس حسن حيدر. د.أ 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM2MTk5MTQx?cjc=yilij6t

47 االثنين الكترونية 2:30- 12:30 الرابعة العربي الوطن جغرافية الرزاق عبد سلمى. د.أ 75 https://classroom.google.com/c/NDA4NDM2MzIwMjE1?cjc=6lnynop

48 الثالثاء 8:30 -11:30 الرابعة حضورية التدريسيية التطبيقات كاظم جويد سعد. د.أ 40 18 قاعة

49 الثالثاء الرابعة حضورية 1:30- 11:30 التدريسيية التطبيقات كاظم جويد سعد. د.أ 40 19 قاعة

50 الثالثاء الرابعة حضورية 3:30- 1:30 التدريسيية التطبيقات كاظم جويد سعد. د.أ 40 20 قاعة

51 األربعاء 8:30 -11:30 الرابعة حضورية النقل جغرافية كطافه حسن فاضل. د.م.أ 40 18 قاعة

52 األربعاء الرابعة حضورية 1:30- 11:30 وتلوث بيئة كاظم عواد امين. د.م 40 18 قاعة

53 األربعاء 8:30 -10:30 الرابعة حضورية وتلوث بيئة كاظم عواد امين. د.م 40 19 قاعة

54 األربعاء 8:30 -10:30 الرابعة حضورية السياسية الجغرافية فضيخ العباس عبد. د.أ 40 20 قاعة

55 األربعاء الرابعة حضورية 2:30- 11:30 النقل جغرافية كطافه حسن فاضل. د.م.أ 40 20 قاعة

56 األربعاء الرابعة حضورية 3:30- 2:30 وتلوث بيئة كاظم عواد امين. د.م 40 20 قاعة

57 الخميس 8:30 -11:30 الرابعة حضورية السياسية الجغرافية فضيخ العباس عبد. د.أ 40 18 قاعة

58 الخميس 8:30 -11:30 الرابعة حضورية النقل جغرافية كطافه حسن فاضل. د.م.أ 40 19 قاعة

59 الخميس 11:30 -2:30 الرابعة حضورية السياسية الجغرافية فضيخ العباس عبد. د.أ 40 19 قاعة

60 الخميس 8:30 -9:30 الرابعة حضورية وتلوث بيئة كاظم عواد امين. د.م 40 20 قاعة

61 الخميس 9:30 -10:31 الرابعة حضورية التدريسيية التطبيقات كاظم جويد سعد. د.أ 40 20 قاعة

الخميس 2:30 -3:32 الرابعة حضورية السياسية الجغرافية فضيخ العباس عبد. د.أ 40 20 قاعة

https://classroom.google.com/c/NDA4NDM2MTk5MTI4?cjc=lvmjs7h

