
الرابط في حالة االلكترونينظري/ عملي الكتروني/ حضوري مدرس المادةالمادةالوقتاليومت

االحد

https://meet.google.com/tiu-zban-ymgنظريالكترونييمامة صالح. م.محقوق االنسان8،30-10،30(أ)1

https://meet.google.com/tiu-zban-ymgنظريالكترونييمامة صالح. م.محقوق االنسان8،30-10،30(ب)2

االثنين

https://meet.google.com/ryt-oubs-gonنظريالكترونيم رحمة فالح.مأساسيات علم النفس8,30-11,30(أ)1

https://meet.google.com/ryt-oubs-gonنظريالكترونيم رحمة فالح.مأساسيات علم النفس8,30-11,30(ب)2

https://meet.google.com/xpd-nhjr-acuنظريالكترونيم أسامة محمد محمد.مالمكتبة1130-12,30(أ)

https://meet.google.com/xpd-nhjr-acuنظريالكترونيم أسامة محمد محمد.مالمكتبة1130-12,30(ب)

الثالثاء

نظريحضوريد محمد صالح رشيد.م .أأدب االطفال8،30-9،30(أ)2

نظريحضوريد محمد صالح رشيد.م .أأدب االطفال9،30-10،30(ب)3

االربعاء

نظريحضوريكفاح حسن. م.مالنحو8،30-10،30(أ)1

نظريحضوريأيمن أحمدالحمداني.ماالدب الجاهلي8،30-9،30(ب)2

نظريحضوريأيمن أحمدالحمداني.ماالدب الجاهلي11،30-12،30(أ)3

نظريحضوريكفاح حسن. م.مالنحو10،30-12،30(ب)4

الخميس

نظريحضوريكفاح حسن.م.مالنحو9،30-10,30(أ)1

نظريحضوريأيمن احمدالحمداني.ماالدب الجاهلي9،30-10،30(ب)2

نظريحضوريأيمن احمدالحمداني.ماالدب الجاهلي11،30-12،30(أ)3

نظريحضوريكفاح حسن.م.مالنحو11،30-12،30(ب)4

الدراسة الصباحية/ المرحلة االولى  / قسم اللغة العربية / كلية التربية االساسية

2022 -2021للعام الدراسي / الكورس االول  / جدول المحاضرات االلكترونية والحضورية 
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الرابط في حالة االلكترونينظري/ عملي الكتروني/ حضوري مدرس المادةالمادةالوقتالكروبت

نظريحضوريكفاح حسن. م.مالنحو8،30-10،30(أ)1

نظريحضوريأيمن أحمدالحمداني.ماالدب الجاهلي8،30-9،30(ب)2

نظريحضوريأيمن أحمدالحمداني.ماالدب الجاهلي11،30-12،30(أ)3

نظريحضوريكفاح حسن. م.مالنحو10،30-12،30(ب)4

الرابط في حالة االلكترونينظري/ عملي الكتروني/ حضوري مدرس المادةالمادةالوقتالكروبت

نظريحضوريحسين احمد عباوي.داألدب الجاهلي13،00-2،00

نظريحضوريم أيمن أحمد جاسمأدب االطفال24،00-3،00

نظريحضوريم كفاح حسن.مالنحو35،30-4،00

الدراسة الصباحية/ المرحلة االولى  / قسم اللغة العربية / كلية التربية االساسية

2022 -2021للعام الدراسي / الكورس االول  / جدول المحاضرات االلكترونية والحضورية 

االربعاء

الدراسة المسائية/ المرحلة االولى  / قسم اللغة العربية / كلية التربية االساسية



الرابط في حالة االلكترونينظري/ عملي الكتروني/ حضوري مدرس المادةالمادةالوقتاليومت

االحد

https://meet.google.com/kdf-kfca-bqpنظريالكترونيعلي الخطابي. م.مالحاسوب110،00-8،30

نظري//فراغ211،00-10،00

https://meet.google.com/esq-ympk-twvنظريالكترونيمحمد عاصم نجم.داالدب االسالمي31،00-11,00

االثنين

نظريحضوريمحمدعاصم نجم.دالبالغة111،00-9,00

نظريحضوريحسينة محمدطاهر. م.مالنحو212،30-11,00

عمليحضوريعلي  الخطابي.م.مالحاسوب32،00-12،30

الثالثاء

نظريحضوريحسينة محمد طاهر. م.مالنحو110,00-8،30

نظريحضوريحسين  احمد عباوي.دالعروض212،30-10,30

االربعاء

https://meet.google.com/jra-kvxs-qmrنظريالكترونيالهام خضر. م.مالصرف110,30-8,30

///فراغ211،30-10،30

https://meet.google.com/zxi-azsa-dewنظريالكترونييمامة صالح. م.مالصحة النفسية31،30،11،30

الخميس

https://meet.google.com/hdj-gysp-bfhنظريالكترونيمحمد صالح رشيد. د.م.أتحسين أداء110،30-8،30

https://meet.google.com/ift-vtcf-bknنظريالكترونيصهيب محمد صالح. م.معلم النفس التربوي21,30-10،30

الدراسة الصباحية/ المرحلة الثانية / قسم اللغة العربية / كلية التربية االساسية

2022 -2021للعام الدراسي / الكورس االول  / جدول المحاضرات االلكترونية والحضورية 
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الرابط في حالة االلكترونينظري/ عملي الكتروني/ حضوري مدرس المادةالمادةالوقتاليومت

االحد

https://meet.google.com/ynz-cqza-iquنظريالكترونيأيمن احمد جاسم.مالنقد االدبي القديم110،30-9،30

///فراغ211,30-10،30

https://meet.google.com/ynz-cqza-iquنظريالكترونيأيمن احمد جاسم.مالنقد االدبي القديم12،30-11،30

االثنين

نظريحضوريزينب حسين علي. م.ماالدب االندلسي111،30-8،30

نظريحضوريالهام خضر. م.مالنحو21،30-11،30

الثالثاء

نظريحضوريحسين احمد عباوي. داالدب العباسي110،30-8،30

نظريحضوريالهام خضر. م.مالنحو212،30-11,30

االربعاء

https://meet.google.com/jux-mgft-rnuنظريالكترونيصهيب محمد صالح. م.ممناهج البحث التربوي110,30-8،30

///فراغ211،30-10،30

https://meet.google.com/jux-mgft-rnuنظريالكترونيصهيب محمد صالح. م.ممناهج البحث التربوي12،30-11،30

الخميس

https://meet.google.com/wmj-zuyv-ssuنظريالكترونيكفاح حسن يوسف. م.مفقه اللغة111،00-9،00

https://meet.google.com/hap-sktx-poxنظريالكترونيرحمة فالح. م.مالتقنيات التربوية21،00-12,00

الدراسة الصباحية/ المرحلة الثالثة  / قسم اللغة العربية / كلية التربية االساسية

2022 -2021للعام الدراسي / الكورس االول  / جدول المحاضرات االلكترونية والحضورية 
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الرابط في حالة االلكترونينظري/ عملي الكتروني/ حضوري مدرس المادةالمادةالوقتاليومت

االحد

https://meet.google.com/aac-cchv-npuنظريالكترونيمحمد صالح رشيد.د.م.أأدب االطفال111،30-8،30

///فراغ212،30-11،30

https://meet.google.com/ray-mbvi-bhkنظريالكترونيعلي الخطابي. م.مالحاسوب32،00-12،30

االثنين

نظريحضوريحسين احمد عباوي.دالنقد األدبي الحديث111،30-8،30

نظريحضوريزينب حسين.م.ماألدب العربي الحديث22،30-11،30

الثالثاء

عمليحضوريعلي الخطابي.م.مالحاسوب110,00-8،30

نظريحضوريحسينة محمد طاهر.م.مالنحو21،00-10،00

االربعاء

نظريالكترونيم عفاف شعيب.ماالدارة واالشراف التربوي110،30-8,30
https://meet.google.com/xxg-vttn-xdc

///فراغ211،30-10،30

https://meet.google.com/nsa-ohup-eukنظريالكترونيم عفاف شعيب.ممناهج وكتب مدرسية31,30-11،30

نظريالكترونيمشروع بحثمشروع بحثالخميس

الدراسة الصباحية/ المرحلة الرابعة  / قسم اللغة العربية / كلية التربية االساسية

2022 -2021للعام الدراسي / الكورس االول  / جدول المحاضرات االلكترونية والحضورية 
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