
ت اليوم وقت المحاضرة
نوع المحاضرة 

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

1 االحد 8:30-9:30 الكتروني رابعة مسرحية صباح واجد علي. د.أ A https://meet.google.com/bka-pwav-zff?authuser=0&pli=1

2 االحد 9:30-10:30 الكتروني مسرحية رابعة صباح واجد علي. د.أ B https://meet.google.com/bka-pwav-zff?authuser=0&pli=1

3 االحد 8:30-9:30 الكترونية رابعة اصغاء مؤيد عمران جياد.د.م.أ c https://meet.google.com/wce-cavh-vgq

4 االحد
9:30-10:30

الكترونية رابعة اصغاء مؤيد عمران جياد.د.م.أ D https://meet.google.com/wce-cavh-vgq

5 السبت 10:30-11:30 الكترونية رابعة شعر رشيد برهان رش.م.م E https://meet.google.com/pfu-xjgo-bno?authuser=1

6 السبت 8:30-10:30 الكترونية رابعة قياس كاظم المهدي عبد وسام. م.م A https://meet.google.com/efy-eydd-gkh
7 السبت 8:30-10:30 الكترونية رابعة ترجمة سماح عبد الستار.م.م B https://meet.google.com/fdq-xvgj-yms

8 الخميس 10:30-12:30 حضورية رابعة حيدر كاظم .د.م.أ تطبيقات A https://meet.google.com/zwm-gijv-hjb
9 االربعاء 8:30-9:30 حضورية رابعة نحو رائد جبار كرجي.م.م A https://meet.google.com/rxe-ndfh-etf?hs=179

10 االربعاء 8.30-9:30 جضورية رابعة رواية معالي عبد الحسين.م B

11 االربعاء 8:30-10:30 حضورية رابعة رواية معالي  عبد الحسين. م C 

12 االربعاء 9:30-12:30 حضورية ثالثة لغة حسين موسى كاظم . د.أ A

13 السبت 10:30-12:30 حضورية ثالثة نحو توفيق مجيد.د.م.أ B

14 السبت 9:30-12:30 حضورية ثالثة لغة حسين موسى كاظم . د.أ c 

15 االحد 9:30-10:30 الكتروني ثالثة رواية ازهر محمد حسن. م A https://meet.google.com/kop-zkro-xsk

16 االحد 10:30-11:30 الكترونية ثالثة كتابة علي حسين المنكوشي. م.م B https://meet.google.com/ino-mifr-jfi

17 االحد 12-30-1:30 الكترونية ثالثة مناهج اباء الدين حسام عباس A https://meet.google.com/zzr-qdwk-yqz

18 االثنين 8:30-9:30 الكتروني ثالثة رواية ازهر . م.م A https://meet.google.com/kop-zkro-xsk

19 ااالثنين 8:30-10:30 الكترونية ثالثة شعر كرار حيدر . م.م B https://meet.google.com/xwp-wnya-ihe?hs=179

20 الثالثاء 11:30-12:30 حضورية ثالثة نحو توفيق مجيد. م.أ A

21 الثالثاء 11:30-12:30 حضورية ثالثة مسرحية ضياء خليل نايل.م B

22 السبت 8:30-9:30 الكترونية ثالثة ارشاد مسلم حسن خليف. د.م A https://meet.google.com/vjg-gvaj-ikv

23 السبت 9:30-10:30 الكترونية ثالثة ارشاد مسلم حسن خليف. د.م B https://meet.google.com/vjg-gvaj-ikv
24 ااالثنين 10:30-11:30 الكترونية ثالثة اصغاء حسام طالب صالح. م.م Ahttps://meet.google.com/jag-qiyz-esm%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D8%A1

25 االحد 10:30-12:30 الكترونية ثالثة رواية ازهر محمد حسن حمود.م.م B https://meet.google.com/kop-zkro-xsk
26 االحد 10:30-12:30 الكترونية ثالثة مناهج س A https://meet.google.com/zzr-qdwk-yqz

27 االحد 9.30-10:30 حضورية ثانية نحو وسن نوري فاضل. م.أ A

28 االحد 10:30-12:30 حضورية ثانية شعر زينة ضياء   .م B

29 االحد 9:30-10:30 حضورية ثالثة اصوات نداء حسين فهمي. د.م.أ c 

30 االحد
12:30-1:30

الكترونية ثانية ازهار حسن سلومي.أ قراءة D https://meet.google.com/zra-wocq-bpv

31 االحد 12:30-1:30 الكترونية ثانية ELT سارة عبد األمير. م.م E https://meet.google.com/qyt-ruvt-qon

32 االحد 8:30-10:30 الكترونية ثانية اصغاء علي عبيد   مروة. م.م A https://meet.google.com/?hs=197&pli=1&authuser=0
33 االحد 8:30-10:30 الكترونية ثانية قصيرة قصة اثير مكي عبد علي . م.م B https://meet.google.com/kho-psab-vkc

34 االثنين 8:30-10:30 حضورية ثانية صوت نداء حسين فهمي. د.م.ا A

35 االثنين 8:30-10:30 الكترونية ثانية مسرحية احمد حميد العبيدي. م.م B https://meet.google.com/efe-xeze-jon

36 االثنين 8:30-10:30 الكترونية ثانية قصيرة قصة ثير مكي عبد علي.م.م c https://meet.google.com/kho-psab-vkc https://meet.google.com/ixn-onmp-qga

37 االثنين 10:30-12:30 الكترونية ثانية كبار تعليم رحاب صباح. م.م D https://meet.google.com/qfd-zyxj-cjf

كلية التربية اإلنسانية/ جامعة كربالء

قسم اللغة اإلنكليزية- االلكترونية / جدول  المحاضرات الحضورية 
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