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المحاضرة

نوع المحاضرة 

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

1 10/16/2021 السبت الكترونية 3:30- 1:30 الثانية وطاقة نفط عبد الكاظم عبد تراث. م.م 21 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE3NDY0NDAy?cjc=3awf7uw

2 10/16/2021 السبت الكترونية 6:30- 3:30 الثانية السكان جغرافية 21 محيسن حمود احمد. د.ا https://classroom.google.com/c/NDA4NTE3NDY0MzYx?cjc=m3z5ih2

3 10/17/2021 السبت الكترونية 7:30- 6:30 الثانية اإلنكليزية اللغة عبد فاضل عدي.د.م.أ 21 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE3NDY0MTIy?cjc=6he6sm7

4 10/17/2021 االحد الكترونية 3:30- 1:30 الثانية الثانوي التعليم سلمان عبيدان عدي. د.ا 21 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE3NDY0MDk5?cjc=xfgqqgg

5 10/17/2021 االحد الكترونية 4:30- 3:30 الثانية الريف جغرافية علي حسين مروة.م.م 21 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE3NDY0MDgw?cjc=nicm7gj

6 10/18/2021 االحد 4:30 -7:30 الكترونية الثانية هيدرولوجي فتاح فاضل هيام. م.م 21 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE3NDY0MDY2?cjc=djbllnb

7 10/18/2021 االثنين الثانية حضورية 5:30- 1:30 حديثة تقنيات عبد احمد أسامة. م 21 12 قاعة

8 10/18/2021 الثالثاء الثانية حضورية 4:30- 1:30 األرض سطح اشكال علم عودة طاهر محمد. م.م 21 13قاعة

9 10/19/2021 الثالثاء 4:30 -6:30 الثانية حضورية تطبيقي مناخ علي زيد عبد رغد. م.م 21 12 قاعة

10 10/20/2021 األربعاء الكترونية 3:30- 1:30 الثانية اوراسيا محي عبود رسل. م.م 21 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE3NDYzOTg3?cjc=pomgivq

11 10/20/2021 األربعاء الكترونية 7:30- 3:30 الثانية موضوعية خرائط مجيد محمد فرقان.م.م 21 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE3NDYzOTcz?cjc=vwf5nrt

12 10/20/2021 الخميس الكترونية 3:30- 1:30 الثانية وتخطيط تنمية عبيد فاضل مروة. م.م 21 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE3NDYzOTU4?cjc=t746od2

13 10/21/2021 الخميس الكترونية 5:30- 3:30 الثانية إسالمي تاريخ ادريس حسين محمد. م.أ 21 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE3NDYzOTM3?cjc=eth6bob

14 10/21/2021 الخميس الكترونية 7:30- 5:30 الثانية النمو نفس علم علي محمد ازهار.م.أ 21 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE1ODczNzEz?cjc=snikvsm

15 10/21/2021 السيت الكترونية 3:30- 1:30 الثالثة نفسية وصحة ارشاد علي محمد ازهار.م.أ 14 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE1ODczNTIz?cjc=mnnipsc

16 10/16/2021 السبت الكترونية 5:30- 3:30 الثالثة تدريس طرائق الكاظم عبد حمزة محمود. د.أ 14 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE0NTIzMzIz?cjc=7kpjhoq

17 10/16/2021 السبت الكترونية 6:30- 5:30 الثالثة إنكليزي نصوص عبد فاضل عدي.د.م.أ 14 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE1ODczNTY0?cjc=lijvzyq

18 10/16/2021 االحد الكترونية 3:30- 1:30 الثالثة العربي والوطن العراق تاريخ 14 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE1ODczNDk3?cjc=fbuqjha

19 10/17/2021 االحد الكترونية 5:30- 3:30 الثالثة المدن جغرافية محمد حسين االء. م.م 14 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE1ODczNDY2?cjc=zt3obr7

20 10/17/2021 االحد الكترونية 7:30- 5:30 الثالثة سياحية جغرافية عبد احمد أسامة. م 14 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE1ODczNDM5?cjc=pq6f2rf

21 10/17/2021 االثنين الكترونية 3:30- 1:30 الثالثة االمريكيتين جغرافية محي عبود رسل. م.م 14 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE1ODczNTQx?cjc=52yv2hx

22 10/18/2021 اإلثنين الكترونية 5:30- 3:30 الثالثة الصناعية الجغرافية جالب فجر زينة. د.م 14 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE0NTIzMzA5?cjc=2jmam42

23 10/18/2021 اإلثنين الكترونية 7:30- 5:30 الثالثة التربة جغرافية عبيد فاضل مروة. م.م 14 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE0NTIzMjgz?cjc=gy73u34

24 10/18/2021 الثالثاء الكترونية 3:30- 1:30 الثالثة طبيعية موارد علي حسين مروة.م.م 14 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE0NTIzMjYz?cjc=d2avnue

25 10/19/2021 الثالثاء الكترونية 5:30- 3:30 الثالثة تفصيلي مناخ فتاح فاضل هيام. م.م 14 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE0NTIzMjM4?cjc=zj7usps

26 10/20/2021 األربعاء الثالثة حضورية 3:30- 1:30 الجغرافي اإلحصاء محيسن حمود احمد. د.أ 14 12 قاعة

27 10/20/2021 األربعاء الثالثة حضورية 5:30- 3:30 الزراعية الجغرافية إبراهيم جليل مرتضى. د.م.أ 14 13 قاعة

28 10/20/2021 الخميس الثالثة حضورية 3:30- 1:30 العلمي البحث طرائق عودة طاهر محمد. م.م 14 14 قاعة

29 10/21/2021 السبت الكترونية 3:30- 1:30 الرابعة االجتماعية الجغرافية عبيد فاضل مروة. م.م 23 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE1ODczNTY0?cjc=lijvzyq

30 10/16/2021 السبت الكترونية 5:30- 3:30 الرابعة والتقويم القياس جميل جواد محمد. م.م 23 https://classroom.google.com/c/NDA4NTE0NTIzMDU5?cjc=eexlb3m

31 10/16/2021 السبت الكترونية 7:30- 5:30 الرابعة الخدمات جغرافية علي زيد عبد رغد. م.م 23 https://classroom.google.com/c/NDA4NTA3NTM4NTM2?cjc=lcblczk

32 10/17/2021 االحد الكترونية 3:30- 1:30 الرابعة جغرافي فكر عبد الكاظم عبد تراث. م.م 23 https://classroom.google.com/c/NDA4NTA3NTM4NDk3?cjc=r5q6kgh

33 10/17/2021 االحد الكترونية 5:30- 3:30 الرابعة ومحيطات بحار عبد فاضل عدي.د.م.أ 23 https://classroom.google.com/c/NDA4NTA3NTM4NDgy?cjc=cv3sbje

34 10/18/2021 االحد الكترونية 7:30- 5:30 الرابعة العراق جغرافية عودة طاهر محمد. م.م 23 https://classroom.google.com/c/NDA4NTA3NTM4NDU4?cjc=t7on7te

35 10/18/2021 االثنين الكترونية 3:30- 1:30 الرابعة عربي وطن جالب فجر زينة. د.م 23 https://classroom.google.com/c/NDA4NTA3NTM4NDE4?cjc=zmzif72

36 10/18/2021 االثنين الكترونية 6:30- 3:30 الرابعة الجغرافية المعلومات نظم إبراهيم جليل مرتضى. د.م.أ 23 https://classroom.google.com/c/NDA4NTA3NTM4Mzky?cjc=t7yxgs6

37 10/19/2021 االثنين الكترونية 7:30- 6:30 الرابعة إنكليزي نصوص فهمي حسين نداء.م.أ 23 https://classroom.google.com/c/NDA4NTA3NTM4NDQz?cjc=whicihv

38 10/19/2021 الثالثاء الرابعة حضورية 6:30- 3:30 التدريسيية التطبيقات كاظم جويد سعد. د.أ 23 12 قاعة

39 10/20/2021 األربعاء الرابعة حضورية 4:30- 1:30 السياسية الجغرافية محي عبود رسل. م.م 23 13 قاعة

40 10/20/2021 الخميس الرابعة حضورية 3:30- 1:30 وتلوث بيئة مجيد محمد فرقان.م.م 23 12 قاعة

41 10/21/2021 الخميس الرابعة حضورية 6:30- 3:30 النقل جغرافية محمد حسين االء. م.م 23 13 قاعة

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة كربالء

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