
الرابطاسم التدريسياسم المادةالوقتالتخصصاليومالقسم 

االدب المقارن11:30-8:30دكتوراه ادباالحداللغة االنكليزية
هيثم كامل . د.م.أ

الزبيدي

https://meet.google.com/lookup/hi2uwkkxxt?authuser=0&hs

=179

دكتوراه لغةاالحداللغة االنكليزية
11:30https://meet.google.com/lookup/bpej3z7spb?hs=179-8:30سراب خليل. د.م.أتحليل الخطاب

ماجستير لغةاالحداللغة االنكليزية
تحليل الخطاب

سراب خليل . د.م.أ

حميد
11:30-1:30https://meet.google.com/lookup/cwojs3xd5r?hs=179

11:30دكتوراه ادباالثنيناللغة االنكليزية
المسرحية االنكليزية 

الحديثة
د أحمد حميد.أ

https://meet.google.com/lookup/azvgo6nzgw?authuser

=0&hs=179

2:30-11:30دكتوراه ادباالثنيناللغة االنكليزية
المسرحية االنكليزية 

الحديثة
د أحمد حميد.أ

https://meet.google.com/lookup/azvgo6nzgw?authuser

=0&hs=179

meet.google.com/eaf-zvgy-zhnد باسم مفتن.أعلم اللغة االجتماعي11:00-8:00دكتوراه لغةاالثنيناللغة االنكليزية

علم اللغة التطبيقيدكتوراه لغةاالثنيناللغة االنكليزية
د  شروق عبودي .م.أ

كريم
11:00https://meet.google.com/lookup/grudp5iajt

meet.google.com/qxf-tdsg-vufد باسم مفتن.أعلم اللغة االجتماعي1:30-11:30ماجستير لغةاالثنيناللغة االنكليزية

https://meet.google.com/lookup/brp7eaftsdلجنة السمنارالسمنار12:30-11:30دكتوراه ادبالثالثاءاللغة االنكليزية

مدارس علم اللغة11:00-8:00دكتوراه الغةالثالثاءاللغة االنكليزية
د سندس محسن .أ

علي

https://meet.google.com/lookup/gfttblynyt?authuser=0

&hs=179
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الرابطاسم التدريسياسم المادةالساعةالتخصصاليومالقسم 

10:30-8:30ماجستيرادبالثالثاءاللغة االنكليزية
مقدمة في االدب 

االمريكي

د اسراء هاشم .م.أ

طاهر
https://meet.google.com/lookup/amvf6s2fya

https://meet.google.com/lookup/brp7eaftsdلجنة السمنارسمنار11:30-10:30ماجستير ادبالثالثاءاللغة االنكليزية

نظرية االدب1:30-11:30ماجستير ادبالثالثاءاللغة االنكليزية
عامر رسول . د.م.أ

مهدي
https://meet.google.com/lookup/f2wsje2t2a

تداولية10:30-8:30ماجستير لغةالثالثاءاللغة االنكليزية
د نصير عباس .م.أ

غبن
https://meet.google.com/lookup/ffn3qmq3rj?hs=179

 علم النحو1:00-11:00ماجستير لغةالثالثاءاللغة االنكليزية
د سندس محسن . أ

علي

https://meet.google.com/lookup/dekunswecm?authuse

r=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/fvqgs3iwop?hs=179لجنة السمنارالسمنار10:30-9:30دكتوراه لغةاالربعاءاللغة االنكليزية

الشعر الفكتوري11:30-8:30ماجستير ادباالربعاءاللغة االنكليزية
عنان جميل . د.م.أ

لويس
https://meet.google.com/bch-qsdd-nzv 

2:30-11:30ماجستير ادباالربعاءاللغة االنكليزية
رواية القرن التاسع 

عشر والحديث

د فاطمة حسين .م

رحيم
http://meet.google.com/lookup/bynucuxy3h

https://meet.google.com/lookup/fvqgs3iwop?hs=179لجنة السمنارسمنار9:30-8:30ماجستير لغةاالربعاءاللغة االنكليزية

ttps://meet.google.com/lookup/djivxbhoz7د سناء الزم حسن.م.أالمسرح الحديث11:00-9:00ماجستير ادبالخميساللغة االنكليزية
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الرابطاسم التدريسياسم المادةالساعةالتخصصاليومالقسم 

https://meet.google.com/lookup/aeauqipece?hs=179مجيد نوطتسير النحو10:30-8:30النحو/ اللغة األحداللغة العربية

االحداللغة العربية
التقد واألإدب 

العباسي
https://meet.google.com/lookup/ce5ixpsvtn?hs=179نصيرة أحمدنظرية الشعر العربي10:30-12:30

https://meet.google.com/lookup/hh7sbpsxcrعلي خليفدراسات صوتية حديثة10:30 – 8:30اللغة واألصواتاالحداللغة العربية

https://meet.google.com/lookup/bz2ceh3c36أنوار مجيداألدب األندلسي10:30 – 8:30األدب األندلسياألحداللغة العربية

https://meet.google.com/lookup/cdsh6rka4vكيان أحمدعلم المصطلح12:30 – 10:30اللغةاإلثنيناللغة العربية

https://meet.google.com/lookup/bympu6otboيوسف محمدسرديات12:30-10:30األدب الحديثاالثنيناللغة العربية

https://meet.google.com/lookup/c4wbz3ksfbبتول عباسفكر صرفي12:30 – 10:30اللغة والصرفاالثنيناللغة العربية

12:30 – 10:30النقد واألدباالثنيناللغة العربية
 قضايا في األدب 

العباسي
https://meet.google.com/lookup/ce5ixpsvtn?hs=179نصيرة أحمد

مصطفى كاظمحروف المعاني10:30 – 8:30النحو والداللةاالثنيناللغة العربية

10:30-8:30 البالغةاالثنيناللغة العربية
 دراسات في نظرية 

النظم
https://meet.google.com/lookup/gtolou42ewوسن صالح
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الرابطاسم التدريسياسم المادةالساعةالتخصصاليومالقسم 

https://meet.google.com/unt-szqr-kwiمحمد عبد مشكورلسانيات تداولية12:30 – 10:30البالغة والنحواالثنيناللغة العربية

انعام فائقالصورة الشعرية12:30-10:30االثنيناللغة العربية

https://meet.google.com/lookup/aznjra3witعماد محمد محمودنظريات بالغية حديثة12:30 –10:30اللغة والبالغةاالثنيناللغة العربية

https://meet.google.com/lookup/e4dludhz2zكرنفال ايوبمختبر سردي12:30 -10:30االدب الحديثاالثنيناللغة العربية

https://meet.google.com/lookup/dpqghu2b3eحميدة رحمةأصول كتابة البحث10:30 – 8:30اللغة والنحوالثالثاءاللغة العربية

https://meet.google.com/lookup/dpqghu2b3eحميدة رحمةاصول كتابة البحث10:30 – 8:30اللغة والنحوالثالثاءاللغة العربية

https://meet.google.com/lookup/bnwqiwl4e6لمى فائقمفاهيم لسانية10:30- 8:30النحو والداللةالثالثاءاللغة العربية

10:30 – 8:30االدب الحديثالثالثاءاللغة العربية
دراسات في الشعر 

الحديث
https://meet.google.com/lookup/em2ofbyc7lاريج كنعان

https://meet.google.com/lookup/eamyqowoljحميد عبد الحمزةقضايا نحوية12:30 – 10:30النحو والصرفالثالثاءاللغة العربية

الثالثاءاللغة العربية
األدب الجاهلي 

ونقده
10:30-12:30

تحليل النص  األدبي 

القديم
https://meet.google.com/lookup/b23dasrl2yاخالص محمد

https://meet.google.com/lookup/g6pyzrccnnيسرى شاكر    أصول كتابة البحث12:30 – 10:30النحو والصرفالثالثاءاللغة العربية

https://meet.google.com/lookup/csl7twpcjsوسن منصورأصول كتابة البحث12:30 – 10:30البالغةالثالثاءاللغة العربية
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الرابطاسم التدريسياسم المادةالساعةالتخصصاليومالقسم 

10,30 -8,30اسالمي/ماالحدالتاريخ

النظم االدارية في 

المغرب حتى القرن 

 الهجري9

https://meet.google.com/lookup/c5znlzs675د االء حماد رجه.م.ا

االزمة االقتصادية10,30 -8,30حديث/ماالحدالتاريخ
جمانة محد . د.م.أ

راشد
https://meet.google.com/lookup/andxqvzirj

11,30 -8,30قديم/ داالحدالتاريخ
الحضارة اليمنية 

القديمة

جواد مطر .د.أ

الموسوي
https://meet.google.com/lookup/coz76fx4hn

قضايا دولية معاصرة12,30 -10,30حدبث/ ماالحدالتاريخ
انس ابراهيم .د.م.ا

خلف
https://meet.google.com/lookup/hwbtgvtoyd

https://meet.google.com/lookup/dl7hfdkmj3وفاء عدنان حميد.د.أاالقتصاد االسالمي10,30 -8,30اسالمي/ داالحدالتاريخ

10,30 -8,30حديث/داالحدالتاريخ

التنافس االوربي 

ومقدمات الحرب 

العالمية االولى

احمد ناطق .د.م.أ

إبراهيم
https://meet.google.com/lookup/d6jjw32pgp

2.30 -11,30قديم/ داالحدالتاريخ
دراسات في تاريخ 

ايران القديمة
https://meet.google.com/lookup/gzzkn4xzxuعادل شابث جابر. د.أ

1,30-10,30حديث/ داالحدالتاريخ

دراسات في تاريخ 

العراق الجمهوري 

(1958-1963)

https://meet.google.com/lookup/a2bvlfkglfانعام مهدي علي. د.أ

11,30 -8,30قديم/ ماالثنينالتاريخ
التاريخ االقتصادي 

القديم

جواد مطر .د.أ

الموسوي
https://meet.google.com/lookup/hrphzurwrp

11,30 -8,30حديث/ ماالثنينالتاريخ
التنافس االوربي على 

المغرب العربي
https://meet.google.com/lookup/br2tswzkuyد كفاح احمد محمد.م.أ
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الرابطاسم التدريسياسم المادةالساعةالتخصصاليومالقسم 

10,30 -8,30قديم/ داالثنينالتاريخ

المجتمع والسلطة 

السياسية في بالد 

الرافدين القديمة

عامر حمزة . د.م.أ

حسين
https://meet.google.com/lookup/amujt53ymj

11,30 -8,30اسالمي/ داالثنينالتاريخ
اثر علوم العرب 

العقلية في اوربا

زكية حسن . د.ا

إبراهيم
https://meet.google.com/lookup/fvm4e7xbqq

10,30 -8,30حديث/ داالثنينالتاريخ

دراسات في التاريخ 

الميروفنجي 

والكارولنجي

محمود عبد . د.أ

الوحد القيسي
https://meet.google.com/lookup/hypmteadib

1.30 -11,30حديث/ ماالثنينالتاريخ
-1789)تاريخ اوربا 

1815)
https://meet.google.com/lookup/hnzf2rct6iسحر احمد ناجي. د.م

1.30 -11,30اسالمي/ داالثنينالتاريخ

استقراء مناهج 

المؤرخين المسلمين 

في العصر العباسي

انيسة محمد . د.أ

جاسم
https://meet.google.com/lookup/ae7swmc7mp

انظمة شمولية1,30-10,30حديث/ داالثنينالتاريخ
فالح حسن . د.أ

االسدي
https://meet.google.com/lookup/al6ywv5pip

11,30 -8,30قديم/ مالثالثاءالتاريخ
طرق اثبات التاريخ 

الزمني

منذر علي . د.أ

عبدالمالك
https://meet.google.com/lookup/dfeb74kmbf

11,30 -8,30اسالمي/ مالثالثاءالتاريخ
دراسات في تاريخ 

المغول

عبد الرحمن . د.أ

فرطوس
https://meet.google.com/lookup/dwioc3oyb7

11,30 -8,30حديث/ مالثالثاءالتاريخ

انعكاس االصالحات 

العثمانية على البالد 

العربية

نادية ياسين . د.م.أ

عبد
https://meet.google.com/lookup/da4mz4pzdr

10,30 -8,30قديم/ دالثالثاءالتاريخ
اوجه من الحضارة 

المصرية القديمة

جمال ندى . د.م.أ

صالح
https://meet.google.com/lookup/g6unadfrr4
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10,30 -8,30اسالمي/ دالثالثاءالتاريخ
المؤسسات في بالد 

االندلس
https://meet.google.com/lookup/h6bn3exzwiصباح خابط عزيز. د.أ

12:30-10:30حديث/ دالثالثاءالتاريخ

التطرف الديني في 

العالم االسالمي 

المعاصر

https://meet.google.com/lookup/ekulgnvthnوسن سعيد عبود. د.أ

1,30 -11,30قديم/ مالثالثاءالتاريخ
تاريخ بالد سورية 

القديمة

جمال ندى . د.م.أ

صالح
https://meet.google.com/lookup/fjlu5mxf3n

2.30 -11,30اسالمي/ مالثالثاءالتاريخ

اساليب وطرق 

التعامل مع دراسات 

المستشرقين

https://meet.google.com/lookup/gxacancz7fعباس عبد الستار. د.أ

12,30-10,30قديم/ مالثالثاءالتاريخ
الحضارة الرومانية 

القديمة

ميثم عبدالكاظم . د.أ

النوري
https://meet.google.com/lookup/aobrhzxtra

1,30-10,30اسالمي/ دالثالثاءالتاريخ

الفتوحات االسالمية 

في ضوء الدراسات 

االستشراقية

https://meet.google.com/lookup/afnybig4piليث شاكر محمود. د.أ

11,30 -8,30قديم/ماالربعاءالتاريخ

المجتمع والسلطة 

السياسية في العصر 

االخميني

https://meet.google.com/lookup/aduqus7gd3عادل شابث جابر. د.أ

المؤرخ والتصوف10,30 -8,30اسالمي/ ماالربعاءالتاريخ
اسماء عبدهللا . د.م.أ

غني
https://meet.google.com/lookup/dqsbqyhlrq

1,30 -11,30قديم/ ماالربعاءالتاريخ
الحضارة الهيلنستية 

في العراق القديم
https://meet.google.com/lookup/ffy2crgchrرويدة فيصل.د.م.أ

https://meet.google.com/lookup/azezzjdj7sصباح خابط عزيز. د.أدراسات اندلسية12,30-10,30اسالمي/ ماالربعاءالتاريخ
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https://meet.google.com/lookup/egc7zvrydr?hs=179محم عبد هللا. دطرائق بحث10:00 -8:30ماجستير/ فلسفة األحدالفلسفة

كريم موىس. دفلسفة العلم11:15 -10:30ماجستير/ فلسفة األحدالفلسفة
https://meet.google.com/lookup/glocm3zv2v?authuser=0&hs

=179

نالفلسفة 10:00 -8:30ماجستير/ فلسفة اإلثني 
مدرسة فلسفية 

اسالمية
https://meet.google.com/lookup/bkmb2fmamnعبد الكريم سلمان. د

نالفلسفة https://meet.google.com/lookup/h3wznyvkbyمحمد هاتو. دفلسفة اللغة12:00 -10:30ماجستير/ فلسفة االثني 

https://meet.google.com/lookup/ebq3tw5n4rمحمد فاضل. دمشكالت فلسفية10:00 -8:30ماجستير/ فلسفة الثالثاءالفلسفة

https://meet.google.com/lookup/cs6j2kco2s?hs=179علي جميل. دعلم الكالم12:00 -10:30ماجستير/ فلسفة الثالثاءالفلسفة

ي معارص9:15 -8:30دكتوراه/فلسفة األحدالفلسفة https://meet.google.com/lookup/e2hgc3v6olعمار عبد الكاظم. دفكر عرب 

https://meet.google.com/jce-wiyp-shaعبد القادر موىس. دفالسفة المغرب11:00-9:30دكتوراه/فلسفة األحدالفلسفة

نالفلسفة https://meet.google.com/lookup/fuytxgeydwعلي جبار. دفلسفة االخالق10:00 -8:30دكتوراه/فلسفة اإلثني 

نالفلسفة ن. دفلسفة السياسة12:00 -10:30دكتوراه/فلسفة االثني  https://meet.google.com/lookup/hpsufrgivuساهرة حسي 

https://meet.google.com/lookup/dpq662hzco?hs=179علي فالح. دطرائق بحث10:00 -8:30دكتوراه/فلسفة الثالثاءالفلسفة

ي12:00 -10:30دكتوراه/فلسفة الثالثاءالفلسفة
 
المنطق االستقراب

صالح فليفل . د

الجابري
https://meet.google.com/lookup/cq77csrlbf?hs=179



الرابطالتدريسي اسمالمادة اسمالساعةالتخصصاليومالقسم

ماجستير قديماألحداالثار
باسمة. داللغة األكدية12:30 – 10:30

https://meet.google.com/lookup/g2oprzrc6o

ماجستير اسالمياالحداآلثار
حيدر.دفنون زخرفية12:30 – 10:30

https://meet.google.com/lookup/gkebrshsji

كتوراه قديماالحداآلثار
باسمة. داللغة األكدية10:30- 8:30

https://meet.google.com/lookup/b4zlwnzvyl

دكتوراه قديماالحداآلثار
=https://meet.google.com/lookup/c7ar3tzwdi?authuserسعد. دتاريخ سياسي12:30 – 10:30

0&hs=179

كتوراه اسالمياالحداآلثار
حيدر.دفنون زخرفية10:30- 8:30

https://meet.google.com/lookup/ekbm7zoyqa

كتوراه اسالمياالحداآلثار
رفاه. دعمارة اسالمية12:30 – 10:30

https://meet.google.com/eub-iopd-vbv

ماجستير قديماالثنيناآلثار
أوسام. دحلقة دراسية10:30- 8:30

https://meet.google.com/lookup/f6s4o5srlw

ماجستير قديماالثنيناآلثار
سجى. داللغة السومرية12:30 – 10:30

https://meet.google.com/lookup/b4g465eq5w

ماجستير اسالمياالثنيناآلثار
رفاه. دتخطيط مدن10:30- 8:30

https://meet.google.com/jne-zmna-fsi

ماجستير اسالمياالثنيناآلثار
ناهض. دمسكوكات12:30 – 10:30

https://meet.google.com/edv-cskp-hti

https://meet.google.com/lookup/c7ar3tzwdi?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/c7ar3tzwdi?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/eub-iopd-vbv
https://meet.google.com/lookup/f6s4o5srlw
https://meet.google.com/lookup/b4g465eq5w
https://meet.google.com/edv-cskp-hti


الرابطالتدريسي اسمالمادة اسمالساعةالتخصصاليومالقسم

دكتوراه قديماالثنيناآلثار
سجى. داللغة السومرية10:30- 8:30

https://meet.google.com/lookup/dgokowgxse

دكتوراه اسالمياالثنيناآلثار
ناهض. دخط عربي10:30- 8:30

https://meet.google.com/gxd-dndn-xpf

ماجستير قديمالثالثاءاآلثار
فيحاء. دتاريخ سياسي10:30- 8:30

https://meet.google.com/lookup/hycfsadrpd

ماجستير قديمالثالثاءاآلثار
فائز. دعمارة قديمة12:30 – 10:30

https://meet.google.com/lookup/bemiq5nolb

ماجستير اسالميالثالثاءاآلثار
https://meet.google.com/lookup/gvsfvjpl6h?authuser=0صالح. دحلقة دراسية10:30- 8:30

&hs=179

ماجستير اسالميالثالثاءاآلثار
=https://meet.google.com/lookup/h45tcrcjhk?authuserفاروق. دعمارة اسالمية12:30 – 10:30

0&hs=179

كتوراه قديمالثالثاءاآلثار
قصي. دعمارة قديمة10:30- 8:30

meet https://meet.google.com/lookup/hzze3ehidi

دكتوراه قديمالثالثاءاآلثار
ليث. دحلقة دراسية12:30 – 10:30

https://meet.google.com/mzk-kjth-qsr

كتوراه اسالميالثالثاءاآلثار
https://meet.google.com/lookup/hwecqgyek6?authuserفاروق. دتخطيط مدن10:30- 8:30

=0&hs=179

كتوراه اسالميالثالثاءاالثار
https://meet.google.com/lookup/hn7phfaouo?authuserصالح. دحلقة دراسية12:30 – 10:30

=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/dgokowgxse
https://meet.google.com/gxd-dndn-xpf
https://meet.google.com/lookup/hycfsadrpd
https://meet.google.com/lookup/gvsfvjpl6h?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/gvsfvjpl6h?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/h45tcrcjhk?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/h45tcrcjhk?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/hwecqgyek6?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/hwecqgyek6?authuser=0&hs=179


الرابطاسم التدريسياسم المادةالساعةالتخصصاليومالقسم 

دكتراه علم نفساالحدعلم النفس
https://classroom.google.com/c/MzM4NzAxNzE2NjQ2سناء مجول فيصل. دالذاكرة8:30 – 10:30

دكتراه علم نفساالحدعلم النفس
تعلم وتعليم10:30 - 12:30

شروق كاظم . د
سلمان

https://meet.google.com/lookup/gj2w65oid6

دكتراه علم نفساالثنينعلم النفس
https://classroom.google.com/c/MzQ3ODK3MTIwODM5علي تركي نافل. دكتابة األطاريح 10:30 - 12:30

دكتراه علم نفساالثنينعلم النفس
الصحة النفسية8:30 – 10:30

كامل علوان . د
الزبيدي

https://classroom.google.com/MzM4ODM1OTc1ODI4

دكتراه علم نفسالثالثاءعلم النفس
https://meet.google.com/yrq-yzok-xjcبثينة منصور الحلو. دنظريات الشخصية10:30 – 12:30

دكتراه علم نفسالثالثاءعلم النفس
https://classroom.google.com/g2fn242nksمجموعة اساتذةحلقة نقاشية12:30 – 12:30

الثالثاءعلم النفس

ماجستير علم 

نفس شخصية
10:30 – 8:30

نظريات االرشاد 
النفسي

https://meet.google.com/lookup/b3iu4rnjeiافراح احمد نجف. د

الثالثاءعلم النفس

ماجستير علم 

نفس شخصية
https://meet.google.com/lookup/ddbpfhbdndديار عوني محمد. دكتابة الرسائل12:30 – 2:30

األربعاءعلم النفس

ماجستير علم 

نفس شخصية
https://meet.google.com/lookup/fr3yjk4gsgياسمين يونس. دسيكولوجية الذات10:30 – 12:30

األربعاءعلم النفس

ماجستير علم 

نفس شخصية
https://meet.google.com/lookup/dt7g6lne5pمجموعة اساتذةحلقة نقاشية12:30 – 2:30

https://classroom.google.com/c/
https://meet.google.com/lookup/gj2w65oid6
https://classroom.google.com/c/MzQ3ODK3MTIwODM5
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/g2fn242nks
https://meet.google.com/lookup/b3iu4rnjei
https://meet.google.com/lookup/ddbpfhbdnd
https://meet.google.com/lookup/fr3yjk4gsg
https://meet.google.com/lookup/dt7g6lne5p


الرابطاسم التدريسياسم المادةالساعةالتخصصاليومالقسم 

الثالثاءعلم النفس

ماجستير علم 

نفس شخصية
نظريات الشخصية10:30 – 12:30

إبراهيم مرتضى . د
االعرجي

http://classroom.google.com/c/MjU1NjlyMDkyMzEz

الثالثاءعلم النفس

ماجستير علم 

نفس شخصية
علم النفس التجريبي12:30 – 2:30

عبد الحليم رحيم . د
علي

https://meet.google.com/lookup/gdasumqm3v

علم النفس
ماجستير علم الثالثاء

نفس عام
https://meet.google.com/lookup/dgj72waurtسناء عيسى محمد. دسلوك الجماعات8:30 – 10:30

الثالثاءعلم النفس
ماجستير علم 

نفس عام
https://meet.google.com/lookup/dgj72waurtاحمد لطيف جاسم. دعلم نفس االنترنت10:30 – 12:30

علم النفس
ماجستير علم الثالثاء

علم النفس التجريبي12:30 – 2:30نفس عام
عبد الحليم رحيم . د

علي
http://meet.google.com/lookup/gdasumqm3v

علم النفس
ماجستير علم األربعاء

نفس عام
حلقة نقاشية10:30 – 12:30

سناء . مجموعة د
مجول

https://meet.google.com/lookup/dgj72waurt

علم النفس
ماجستير علم األربعاء

نفس عام
حلقة نقاشية10:30 – 12:30

سناء . مجموعة د
عيسى

https://meet.google.com/fgh-iuao-mug

علم النفس
ماجستير علم األربعاء

نفس عام
حلقة نقاشية10:30 – 12:30

شروق . مجموعة د
كاظم

https://meet.google.com/lookup/f5klxr224b

علم النفس
ماجستير علم األربعاء

تعليم التفكير12:30 – 2:30نفس عام
عباس حنون . د

االسدي
https://meet.google.com/lookup/gsouqcvo3q

علم النفس
ماجستير علم الخميس

https://meet.google.com/lookup/aqhjmlw2ilسهام عريبي زايد. دعلم نفس الخواص10:30 – 12:30نفس عام

http://classroom.google.com/c/MjU1NjlyMDkyMzEz
https://meet.google.com/lookup/gdasumqm3
https://meet.google.com/lookup/dgj72waurt
https://meet.google.com/lookup/dgj72waurt
http://meet.google.com/lookup/gdasumqm3v
https://meet.google.com/lookup/dgj72waurt
https://meet.google.com/fgh-iuao-mug
https://meet.google.com/lookup/f5klxr224b
https://meet.google.com/lookup/gsouqcvo3q
https://meet.google.com/lookup/aqhjmlw2il


الرابطالساعةالساعةاسم التدريسياسم المادةاليومالقسم 

االجتماع 

الماجستير
االحد

علم االجتماع 

التربوي
10:3012:30https://meet.google.com/lookup/abd2atowfxست بروين حسين

االجتماع 

الماجستير
االحد

مناهج بحث
8:3010:30https://meet.google.com/lookup/djdekz22qdثائر العمار.د

االجتماع 

الماجستير
االحد

انثرو اقتصادية
10:3012:30https://meet.google.com/lookup/cmosg3ta2nاحمد الحسني.د

االجتماع 

الماجستير
االثنين

احصاء اجتماعي 

متقدم
8:3010:30https://meet.google.com/lookup/aym5jh5bssاحالم احمد.د

االجتماع 

الماجستير
علم االجتماع االثنين

الطبي
لحد اآلن لم يزودنا برابط المميت10:3012:30حمزة جواد.د

االجتماع 

الماجستير
االثنين

احصاء اجتماعي 

متقدم
8:3010:30https://meet.google.com/lookup/aym5jh5bssاحالم احمد.د

االجتماع 

الماجستير
10:3012:30https://meet.google.com/lookup/b6kdkgisteرسول مطلق.دتشريعاتاالثنين

االجتماع 

الماجستير
االثنين

سمنر
12:301:30https://meet.google.com/lookup/eyblqdc677زينب عبدهللا.د

االجتماع 

الماجستير
االثنين

انثرو حضرية
8:3010:30https://meet.google.com/lookup/eielwlzr56ذكرى عبدالمنعم.د

االجتماع 

الماجستير
االثنين

انثرو تطبيقية
10:3012:30https://meet.google.com/lookup/azr3hifogpهالل عبدالسادة.د



الرابطالساعةالساعةاسم التدريسياسم المادةاليومالقسم 

االجتماع 

الماجستير
الثالثاء

نظريات
8:3010:30https://meet.google.com/lookup/dt4rld67jxثناء محمد صالح.د

االجتماع 

الماجستير
الثالثاء

قضايا معاصرة
10:3012:30https://meet.google.com/lookup/hpdgplo73wست ماجدة شاكر

االجتماع 

الماجستير
الثالثاء

سمنر

نبراس عدنان و .د

فراس يوسف.د
12:301:30https://meet.google.com/lookup/hz44glsgmc

االجتماع 

الماجستير
الثالثاء

اتجاهات معاصرة
8:3010:30https://meet.google.com/lookup/a3j34xoewoافراح جاسم.د

االجتماع 

الماجستير
الثالثاء

رعاية شباب
10:3012:30https://meet.google.com/lookup/f6n6622nanميادة احمد.د

االجتماع 

الماجستير
الثالثاء

انثرو قرابية
8:3010:30https://meet.google.com/lookup/hs6c7gxgarماجد العنبكي.د

االجتماع 

الماجستير
الثالثاء

انثرو رمزية
10:3012:30https://meet.google.com/lookup/acwc7jdtlpحسين فاضل.د

االجتماع 

الماجستير
12:301:30عبدالواحد مشعل.دسمنرالثالثاء

االجتماع 

الدكتوراه
8:3010:30https://meet.google.com/lookup/bh2qejjmd6احمد الحسني.دمجتمع عراقياالثنين

االجتماع 

الدكتوراه
8:3010:30https://meet.google.com/lookup/dvxusbmsewسالم العبادي.دتنميةاالحد



الرابطالساعةالساعةاسم التدريسياسم المادةاليومالقسم 

االجتماع 

الدكتوراه
استاذ خارجي10:3012:30ناهدة عبدالكريم.دنظرياتاالحد

االجتماع 

الدكتوراه
8:3010:30https://meet.google.com/lookup/bh2qejjmd6احمد الحسني.دمجتمع عراقياالحد

االجتماع 

الدكتوراه
10:3012:30https://meet.google.com/lookup/far2zxgtk3عبدالواحد مشعل.دانثرو لغويةاالحد

االجتماع 

الدكتوراه
االثنين

علم اجتماع 

التنمية
8:3010:30نبراس عدنان.د

https://meet.google.com/lookup/duwq2hnpsh

االجتماع 

الدكتوراه
10:3012:30فريدة جاسم.داجتماع نقدياالثنين

https://meet.google.com/lookup/h5qiu4s4si

االجتماع 

الدكتوراه
8:3010:30رسول مطلق.داصالح مجرميناالثنين

https://meet.google.com/lookup/f7ufcpdyi3

االجتماع 

الدكتوراه
10:3012:30زينب عبدهللا.دسمنراالثنين

https://meet.google.com/lookup/dldy2crea6

االجتماع 

الدكتوراه
االثنين

علم اجتماع 

التنمية
8:3010:30نبراس عدنان.د

https://meet.google.com/lookup/duwq2hnpsh

االجتماع 

الدكتوراه
10:3012:30ذكرى عبدالمنعم.دسمنراالثنين

https://meet.google.com/lookup/ac77vdle46

االجتماع 

الدكتوراه
الثالثاء

علم اجتماع 

التنظيم
8:3010:30افتخار زكي.د

https://meet.google.com/lookup/hsuexk3nz2

االجتماع 

الدكتوراه
10:3012:30ثناء محمد صالح.دنظرياتالثالثاء

https://meet.google.com/lookup/dt4rld67jx



الرابطالساعةالساعةاسم التدريسياسم المادةاليومالقسم 

االجتماع 

الدكتوراه
12:301:30نبيل نعمان.دسمنرالثالثاء

االجتماع 

الدكتوراه
الثالثاء

اتجاهات خدمة 

دولية
8:3010:30ميادة احمد.د

https://meet.google.com/lookup/ea5i7oy6zw

االجتماع 

الدكتوراه
الثالثاء

اتجاهات حديثة 

للرعاية 

االجتماعية

10:3012:30افراح جاسم.د
https://meet.google.com/lookup/ggvwxchibp

االجتماع 

الدكتوراه
الثالثاء

اتجاهات نظرية 

معاصرة
8:3010:30حسين فاضل.د

https://meet.google.com/lookup/as7nxk26nh

االجتماع 

الدكتوراه
10:3012:30ماجد العنبكي.داثنوغرافياالثالثاء

https://meet.google.com/lookup/dqzg5hzhps

الرابطاسم التدريسياسم المادةالساعةالتخصصاليومالقسم 

االحدالجغرافية
الدكتوراه

اساليب التحليل الكمي 

افية االحصائي في الجغر

ناهض هاتف . د. م.ا

 https://meet.google.com/lookup/g3yieqlkwd?hs=179 10 – 8,30محمد

االحدالجغرافية
الدكتوراه

التنمية االقليمية في 

العراق
12https://meet.google.com/lookup/cmm6qezkey?authuse - 10,30انتظار جاسم جبر. د.م.ا

r=1&hs=179

االحدالجغرافية
الدكتوراه

افية االقاليم  جغر

النباتية في العراق

حسام كنعان . د.م.ا

2https://meet.google.com/lookup/e76ww5cvfo?authuser - 30 ,12وحيد

=0&hs=179

االثنينالجغرافية
https://meet.google.com/lookup/ckbrwb3msx?authuse 10 – 8,30فؤاد جياد مطر. د.م.ا(سمنار)حلقة نقاشية الدكتوراه

r=1&hs=179

https://meet.google.com/lookup/g3yieqlkwd?hs=179
https://meet.google.com/lookup/cmm6qezkey?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/cmm6qezkey?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/e76ww5cvfo?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/e76ww5cvfo?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ckbrwb3msx?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ckbrwb3msx?authuser=1&hs=179


الرابطاسم التدريسياسم المادةالساعةالتخصصاليومالقسم 

االثنينالجغرافية
=12https://meet.google.com/lookup/fzd6oqsefq?authuser - 10,30انتصار حسون رضا. د. امشكالت صناعيةالدكتوراه

0&hs=179  

االثنينالجغرافية
مشكالت مناخيةالدكتوراه

تغريد احمد . د .م.ا

12 - 10,30عمران
https://meet.google.com/lookup/fl7eiyklcr 

االثنينالجغرافية
خرائط بشريةالدكتوراه

حسام صاحب . د. ا

12 - 10,30حسون
https://meet.google.com/lookup/bqou6xnx6v 

االثنينالجغرافية
مناخ تطبيقيالدكتوراه

خميس دحام . د.م.ا

12 - 10,30مصلح
https://meet.google.com/lookup/d3upc3bfxv 

االثنينالجغرافية
الدكتوراه

طرق كتابة اطروحة 

الدكتوراه
2 - 30 ,12زينب يعقوب مجبد. د.م.ا

https://meet.google.com/lookup/d776hpntbt 

الثالثاءالجغرافية
الدكتوراه

افية الكوارث  جغر

الطبيعية
 10 – 8,30سعدية عاكول منخي. د. ا

https://meet.google.com/lookup/hwmtugzfr2 

الثالثاءالجغرافية
الدكتوراه

النقل تخطيطه 

ومشكالته
 10 – 8,30شروق نعيم جاسم. د.م.ا

https://meet.google.com/lookup/gcvh5pug7h?hs=179 

الثالثاءالجغرافية
=12https://meet.google.com/lookup/dyolxoi43q?authuser - 10,30عبدهللا صبار عبود. د. اجيومورفولوجية مناخيةالدكتوراه

0&hs=179 

الثالثاءالجغرافية
مشكالت سكانيةالدكتوراه

علي عبد االمير . د. ا

12 - 10,30ساجت
https://meet.google.com/lookup/akivwg47sx 

الثالثاءالجغرافية
2 - 30 ,12سهيلة نجم عبد. د.م.ادراسات في املوارد املائيةالدكتوراه

https://meet.google.com/lookup/eu2xjnyt2e?hs=179

https://meet.google.com/lookup/fzd6oqsefq?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/fzd6oqsefq?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/fl7eiyklcr
https://meet.google.com/lookup/bqou6xnx6v
https://meet.google.com/lookup/d3upc3bfxv
https://meet.google.com/lookup/d776hpntbt
https://meet.google.com/lookup/hwmtugzfr2
https://meet.google.com/lookup/gcvh5pug7h?hs=179
https://meet.google.com/lookup/dyolxoi43q?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/dyolxoi43q?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/akivwg47sx
https://meet.google.com/lookup/eu2xjnyt2e?hs=179


الرابطاسم التدريسياسم المادةالساعةالتخصصاليومالقسم 

الماجستراالحدالجغرافية
افية الزراعة  https://meet.google.com/lookup/eku2tvli2b 10 – 8,30سليم جمال ياوز. د. اجغر

الماجستراالحدالجغرافية
مشكالت بيئية

حسام كنعان . د.م.ا

 10 – 8,30وحيد
https://meet.google.com/lookup/d4yer3ivoy?authuser=

0&hs=179 

الماجستراالحدالجغرافية

اساليب التحليل العلمي 

افية في الجغر

ناهض هاتف . د.م.ا

12 - 10,30محمد
https://meet.google.com/lookup/brndaxnpji?hs=179 

الماجستراالحدالجغرافية
 2https://meet.google.com/lookup/bthj7tfopd?hs=179 - 30 ,12سهيلة نجم عبد. د.م.امياه جوفية

الماجستراالثنينالجغرافية
 10 – 8,30سعدية عاكول منخي. د. امشاريع الري والبزل

https://meet.google.com/lookup/ezdhuh7sxx 

الماجستراالثنينالجغرافية

طرئق كتابة رسالة 

املاجستير
12 - 10,30فؤاد جياد مطر. د.م.ا

https://meet.google.com/lookup/brplx7qv5d?authuser=

1&hs=179

الماجستراالثنينالجغرافية
مناخ حيوي

خميس دحام . د.م.ا

2 - 30 ,12مصلح
https://meet.google.com/lookup/hk6r4jgunc 

الماجستراالثنينالجغرافية
افية الطاقة جغر

عالء محسن . د.م.ا

 2https://meet.google.com/lookup/e3ywqvn6mj - 30 ,12شنشول

الماجسترالثالثاءالجغرافية

الجيومورفولوجية 

النهرية
 10 – 8,30عبدهللا صبار عبود. د. ا

https://meet.google.com/lookup/hy5a7s5la2?authuser=

0&hs=179 

الجغرافية
الماجسترالثالثاء

اساليب التخطيط 

الصناعي

فاضل محسن . د. ا

 10 – 8,30يوسف
https://meet.google.com/lookup/g4dru5al2o?authuser=

0&hs=179 

الجغرافية
(سيمينار)حلقة نقاسية الماجسترالثالثاء

صفاقس قاسم . د.م.ا

12 - 10,30هادي
https://meet.google.com/spe-payi-siz 

الجغرافية
الماجسترالثالثاء

افية االراض ي  جغر

الجافة
2 - 30 ,12حسين جبر وسمي. د.م.ا

https://meet.google.com/lookup/agc75tumok 

https://meet.google.com/lookup/eku2tvli2b
https://meet.google.com/lookup/d4yer3ivoy?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/d4yer3ivoy?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/brndaxnpji?hs=179
https://meet.google.com/lookup/bthj7tfopd?hs=179
https://meet.google.com/lookup/ezdhuh7sxx
https://meet.google.com/lookup/brplx7qv5d?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/brplx7qv5d?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/hk6r4jgunc
https://meet.google.com/lookup/e3ywqvn6mj
https://meet.google.com/lookup/hy5a7s5la2?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/hy5a7s5la2?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/g4dru5al2o?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/g4dru5al2o?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/spe-payi-siz
https://meet.google.com/lookup/agc75tumok





