
ت اليوم وقت المحاضرة
نوع المحاضرة 

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

1 االحد 10،30 -  8،30 حضوري صباحي/  االولى 0                        مسلم زينب م.م فردية فروق

2 1،30 - 10،30 حضوري تربية اسس صباحي االولى صباح رحاب م.م 0

3 االثنين 11،30 - 8،30 حضوري حاسبات صباحي االولى 0 سالم عباس م.م

4 1،30 - 11،30 حضوري صباحي/  االولى االولى العام النفس علم ذياب فاطمة د.م.أ 0 https://meet.google.com/sgn-wipc-vdf

5 الثالثاء 10،30 - 8،30 الكترونية صباحي/  االولى حسن مسلم د.م التربوي االجتماع علم 0 https://meet.google.com/zsp-dtbn-spa

6 االربعاء 10،30 - 8،30 الكترونية صباحي/  االولى صباح سليمان د.م عربية لغة 0

7 12،30 -  10،30 الكتروني صباحي/  االولى 0 فاروق علي د.م حقوق

8 8،30 - 10،30 الخميس الكترونية صباحي/  االولى محمد وسام م.م انكليزية لغة 0

9 1،30 - 11،30 الكترونية صباحي/  االولى بيئية تربية مفتن هند م.م 0

10 السبت 10،30 -  8،30 الكتروني صباحي/  الثانية نمو 143                       فتحي مناف د.م.أ https://meet.google.com/ivd-umnk-xuc     

11 8،30 - 10،30 االحد حضورية صباحي/  الثانية عبيس صادق د.أ وكتاب منهج 143

12 12،30 -  10،30 حضورية صباحي/  الثانية حاسبات احمد علي كاظم. م 143

13 8،30 - 11،30 االثنين حضورية صباحي/  الثانية وصفي احصاء نصير علياء د.م 143

14 12،30 - 11،30 حضورية صباحي/  الثانية تربوي ياسين رجاء د.ا 143

15 الثالثاء 10،30- 8،30 الكترونية صباحي/  الثانية كميل دعاء م؟د عربية لغة 143 https://meet.google.com/ogu-xtme-acv

16 10،30  - 8،30 الكترونية صباحي/  الثانية اجتماعي مجيد صالح د.م.أ 143 https://meet.google.com/hpv-gkwn-sbj  

17 االربعاء 10،30 -  8،30 الكترونية صباحي/  الثانية مستمر اسدخان سرمد م.أ 143 https://meet.google.com/epb-mgff-kub

18 8،30 - 10،30 الخميس الكترونية صباحي/  الثانية انكليزي نصوص 143               نايل خليل ضياء م.أ https://meet.google.com/hty-ryvp-zbq

19 12،30- 10،30 الكتروني صباحي/  الثانية تخطيط الكريم عبد علي د.أ 143 https://meet.google.com/fqo-wqvs-tzn 

20 السبت 10،30 - 8،30 الكتروني صباحي الثالثة معرفي ياسين  رجاء د.أ 143 https://meet.google.com/umt-hxde-tyj

21 12،30 - 10،30 الكتروني صباحي/  الثالثة تجريبي مالود ذياب فاطمة د./.أ 143 https://meet.google.com/tsq-midw-oaa  

22 8،30  - 10،30 االحد الكترونية صباحي/  الثالثة تدريس طرائق اسدخان سرمد م.أ 90 https://meet.google.com/ajp-ubxy-fzc

23 االثنين 10،30 - 8،30 الكترونية صباحي/  الثالثة تقنيات عبيس صادق د.أ 90 https://meet.google.com/vyb-xqhz-cdc

24 12،30 - 8،30 الكترونية صباحي/  الثالثة فسيولوجي مسلم زينب م.م 90 https://meet.google.com/uez-emkf-gnp

25 الثالثاء 10،30 - 8،30 حضوري صباحي/  الثالثة استداللي 90 نصير علياء د.م

26 12،30- 10،30 حضوري صباحي/  الثالثة ارشاد اليعقوبي حيدر د.أ 90

27 8،30 -10،30 االربعاء حضوري صباحي/  الثالثة بحث مناهج كاظم جويد سعد د.أ 90

28 8،30 - 10،30 الخميس الكترونية صباحي/  الثالثة شخصية 90 رحيم ندى م.م https://meet.google.com/erm-fmne-tmn

29 12،30 - 10،30 الكترونية صباحي/  الثالثة مقارنة 90 كاظم زينب م.أ https://meet.google.com/ycc-fcwb-hiq

30 8،30  -10،30 االحد الكترونية صباحي/  الرابعة فلسفة الكريم عبد علي د.أ 117 https://meet.google.com/emv-zxbr-xrm

31 12،30 - 10،30 الكترونية صباحي/  الرابعة خواص فتحي مناف د.م.أ 117 https://meet.google.com/axs-duwz-cvn

32 االثنين 10،30 - 8،30 الكترونية صباحي/  الرابعة اقتصاديات ردام عبيد يحيى د.م.أ 117 https://meet.google.com/key-ukqs-kia

33 الثالثاء 10،30 --8،30 الكترونية صباحي/  الرابعة اشراف و ادارة حمزة محمود د.أ 117 https://meet.google.com/eks-yjaf-awx.... 

كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة كربالء
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34 12،30- 10،30 الكترونيةالكترونيةل        ا صباحي/  الرابعة نفسية صحة 117 الحسين عبد احمد د.م.أ

35 االربعاء 10،30 - 8،30 حضوري صباحي/  الرابعة تطبيقات شاكر تركي علي د.أ 117

36 12،30 - 10،30 حضوري صباحي/  الرابعة تقويم و قياس 117 ذياب فاطمة د.أم

37 8،30 - 10،30 الخميس حضوري صباحي/  الرابعة تفكير تعليم 117           هللا عبد ياسين رجاء د.م.أ

38 12،30 -  10،30 حضوري صباحي/  الرابعة سلوك تعديل اليعقوبي حسن حيدر د.أ 117

39 1،30 2،30 االحد حضوري مسائي/  االولى فروق 0 مكي نور م.م

40 5،30 - 3،30 حضوري مسائي/  االولى تربية اسس الهادي عبد كاظمية م.م 0

41 1،30  -2،30 االثنين حضوري مسائي/  االولى حاسبات 0

42 5،30 - 3،30 حضوري مسائي/  االولى االولى العام النفس علم ذياب فاطمة د.م.أ 0 ://meet.google.com/jqt-gktr-aqu

43 1،30 - 3،30 الثالثاء حضوري مسائي/  االولى 0 خليف حسن مسلم د.م التربوي االجتماع علم https://meet.google.com/mhm-qwcq-znm

44 االربعاء 3،30 - 1،30 الكتروني مسائي/  االولى بيئية مفتن هند م.م 0 ://meet.google.com/jqt-gktr-aqu

45 5،30 - 3،30 الكتروني مسائي/  االولى 0 فاروق علي د.م حقوق

46 1،30 3،30 الخميس الكتروني مسائي/  االولى محمد وسام م.م انكليزية لغة 0

47 5،30 - 3،30 الكترونية مسائي/  االولى عربي 0 م.م

48 1،30 - 3،30 االحد حضوري مسائي/   الثانية منهج 38 عبيس صادق د.م.أ

49 5،30 - 3،30 حضوري مسائي/  الثانية تربوي ياسين  رجاء د.أ 38

50 1،30 - 3،30 االثنين حضوري مسائي/   الثانية حاسبات 38 كاظم علي م م

51 5،30 - 3،30 حضوري مسائي/   الثانية وصفي احصاء نصير علياء د.م 38

52 الثالثاء 3،30 - 1،30 الكترونية مسائي/   الثانية نمو محمد علي ازهر م.م 38 https://meet.google.com/uat-wkgz-aak  

53 5،30 - 3،30 الكترونية مسائي/   الثانية اجتماعي كاظم مجيد صالح د. م.أ 38 https://meet.google.com/dns-uite-ngi.

54 االربعاء 3،30 - 1،30 الكتروني مسائي/   الثانية مستمر اسدخان سرمد م.أ 38 https://meet.google.com/zos-njep-ygs

55 5،30 - 3،30 الكتروني مسائي/ الثانية 38                        هيب ميس م.م عربية لغة https://meet.google.com/kkz-bbyt-iav

56 1،30 - 3،30 الخميس الكترونية مسائي/   الثانية انكليزي نصوص 38                        نايل خليل ضياء م.أ https://meet.google.com/mwx-cbvb-kxh

57 5،30 - 3،30 الكترني مسائي/   الثانية تخطيط الكريم عبد علي د.أ 38 https://meet.google.com/ogb-fxhb-xra

58 السبت 3،30 - 1،30 الكتروني مسائي الثالثة معرفي 38                      ياسين  رجاء د.أ https://meet.google.com/tvs-dwxz-spw

59 السبت 5،30 -  3،30 الكتروني تجريبي مسائي/  الثالثة مالود ذياب فاطمة د.م.أ 38 https://meet.google.com/edr-zyea-oxg

60 1،30 - 3،30 االحد الكترونية فسيولوجي مسائي/  الثالثة 38 قحطان محمود م.م https://meet.google.com/tff-srsw-tmc

61 5،30 - 3،30 الكتروني تدريس طرائق مسائي/  الثالثة اسدخان سرمد م.أ 38 https://meet.google.com/ybm-fcnh-spo

62 االثنين 3،30 - 1،30 الكترونية تقنيات مسائي/  الثالثة عبيس صادق د.أ 38 https://meet.google.com/xas-mkfg-xnp

63 الثالثاء 3،30 --1،30 حضوري استداللي احصاء مسائي/  الثالثة نصير علياء د.م 38

64 5،30 - 3،30 حضورية ارشاد مسائي/  الثالثة اليعقوبي حسن حيدر د.أ 38

65 االربعاء 3،30 -1،320 حضورية كاظم جويد سعد د.أ البحث مناهج مسائي/  الثالثة 38

66 1،30 - 3،30 الخميس الكتروني شخصية مسائي/  الثالثة 38 رحيم ندى م.م https://meet.google.com/wua-cmhj-qwe  

67 5،30 - 3،30 الكتروني مقارنة مسائي/  الثالثة 38 كاظم زينب م.أ https://meet.google.com/nqu-ydtf-qhq

68 1،30 - 3،30 االحد الكتروني مسائي/  الرابعة الكريم عبد علي د.أ فلسفة 84 https://meet.google.com/eff-ntwp-zra

69 االثنين 3،30 - 1،30 الكتروني مسائي/  الرابعة اقتصاديات ردام عبيد يحيى د.م.أ 84 https://meet.google.com/mar-fovx-dtn

70 5،30 -3،30 الكتروني مسائي/  الرابعة خواص فتحي مناف د.م.أ 84 https://meet.google.com/jyh-rtav-oce
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71 الثالثاء 3،30 - 1،30 الكتروني مسائي/  الرابعة نفسية صحة برهان بسمة م.م 84 http://meet.google.com/nyj-frua-dwh.

72 5،30 - 3،30 الكتروني مسائي/  الرابعة اشراف و ادارة حمزة محمود د.م.ا 84 https://meet.google.com/pqg-exwf-pwa  

73 االربعاء 3،30 - 1،30 حضوري مسائي/  الرابعة تقويم و قياس ذياب دفاطمة.م.أ 84

74 5،30 - 3،30 حضورية مسائي/  الرابعة تطبيقات هاشم داوراس.أ 84

75 1،30 - 3،30 الخميس حضوري مسائي/  الرابعة سلوك تعديل اليعقوبي حسن حيدر د.أ 84

76 5،30 -  3،30 حضوري مسائي/ الرابعة تفكير تعليم ياسين  رجاء د.أ 84
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