جدول دروس المرحلة االولى
رابط الكوكل ميت
https://meet.google.com//MjEwMjM
https://meet.google.com//MjEwMjM
https://meet.google.com//MTcxgs0T
https://meet.google.com//MTcxmz0T

رمز الصف
deltexl
deltexl
P2mspko
P2mspko

اسم التدريسي
 ابراهيم حسين.د
 ابراهيم حسين.د
م مروج طاهر.م
م مروج طاهر.م

المرحلة االولى
اسس خرائط
اسس خرائط
اسس مناخ
اسس مناخ

https://meet.google.com//MTjkdasdf
https://meet.google.com//MTjkdasdf
https://meet.google.com//MTfzmsdq
https://meet.google.com//MTfzmsdq

8jascvm
8jascvm
abet3kl
abet3kl

م محمد نجم
م محمد نجم
 محمد عبدالقادر.د
 محمد عبدالقادر.د

اسس جيمور
اسس جيمور
اللغة العربية
اللغة العربية

https://meet.google.com//MjEwMjM
https://meet.google.com//MjEwMjM
https://meet.google.com//MEaCi0t
https://meet.google.com//MEaCi0t

deltexl
deltexl
35FABS
35FABS

 ابراهيم حسين.د
 ابراهيم حسين.د
 ميسر جاسم/م
 ميسر جاسم/م

عملي/ خرائط
خرائط عملي
حقوق وديمقراطية
حقوق وديمقراطية

https://meet.google.com//MTbaka
https://meet.google.com//MTbaka

H37KKNI
H37KKNI

 خطاب محمد.م
 خطاب محمد.م

لغة انكليزية
لغة انكليزية

https://meet.google.com//MaDcXa
https://meet.google.com//MaDcXa

Va2hqaf
Va2hqaf

م عبدهللا ابراهيم.م
م عبدهللا ابراهيم.م

حاسبات
حاسبات

https://meet.google.com//MTcx0T
https://meet.google.com//MTbaka
https://meet.google.com//MTbaka

P2mspko
H37KKNI
H37KKNI

م محمد نجم
م م مروج طاهر
م خطاب محمد
م خطاب محمد

أسس جيمور
أسس مناخ
نصوص انكليزي
نصوص انكليزي

الساعة
9
10
11
12
1
9
10
11
12
1
2
9
10
11
12
1
2
9
10
11
12
1
9
10
11
12

اليوم
االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

جدول دروس المرحلة الثانية
رابط الكوكل ميت
https://meet.google.com//MjEwMjly
https://meet.google.com//MjEwMjly
https://meet.google.com//MrAwMh
https://meet.google.com//MrAwMh

رمز الصف
d4m6f5
d4m6f5
ibcjvwp
ibcjvwp

اسم التدريسي
د نجيب عبدالرحمن.ا
د نجيب عبدالرحمن.ا
حمده حمودي.د.م.أ
حمده حمودي.د.م.أ

المرحلة الثانية
خرائط موضوعية
خرائط موضوعية
االحصاء الجغرافي
االحصاء الجغرافي

الساعة
9
10
11
12
1

https://meet.google.com//MjEwMjly

d4m6f5
d4m6f5

https://meet.google.com//MrAwMh
https://meet.google.com//Mn20hjka
https://meet.google.com//Mn20hjka
https://meet.google.com//Mklzxcqry

ibcjvwp
afvz6mq
afvz6mq
41amzxe

خرائط موضوعية
)(عملي
خرائط موضوعية
)(عملي
االحصاء الجغرافي
جيمور تطبيقي
جيمور تطبيقي
ج العامة للقارات

9

https://meet.google.com//MjEwMjly

د نجيب عبدالرحمن.ا
م سعد ثامر ابراهيم.م
د نجيب عبدالرحمن.ا
م سعد ثامر ابراهيم.م
حمده حمودي.د.م.أ
م محمد نجم
م محمد نجم
د إبراهيم حسين

https://meet.google.com//Mhjxzagk
https://meet.google.com//Mhjxzagk
https://meet.google.com//Mklzxcqry
https://meet.google.com//Mklzxcqry
https://meet.google.com//Mn20hjka
https://meet.google.com//Mn20hjka
https://meet.google.com//Mwihvxad
https://meet.google.com//Mwihvxad

2avshjk
2avshjk
41amzxe
41amzxe
afvz6mq
afvz6mq
chlvqqq
chlvqqq

د احمد عبدالغفور.م.ا
د احمد عبدالغفور.م.ا
د ابراهيم حسين
د ابراهيم حسين
م محمد نجم
م محمد نجم
د ظافر ابراهيم.ا
د ظافر ابراهيم.ا

مناخ تطبيقي
مناخ تطبيقي
ج العامة للقارات
ج العامة للقارات
جيومور تطبيقي عملي
جيومور تطبيقي عملي
اساليب بحث
اساليب بحث

9
10
11
12
1
2
9
10

https://meet.google.com//Mhjxzagk
https://meet.google.com//Mklzxcqry

2avshjk
41amzxe

د احمد عبدالغفور.م.ا
م ابراهيم حسين

مناخ تطبيقي
ج القارات

https://meet.google.com//MTY2ODC
https://meet.google.com//MTY2ODC
https://meet.google.com//M2ahlwrd
https://meet.google.com//M2ahlwrd

4j64j5p
4j64j5p
9dwulkz
9dwulkz

م مروج طاهر.م

اراضي جافة
اراضي جافة
نصوص انكليزي
نصوص انكليزي

11
12
1
9
10
11
12

م مروج طاهر.م
م خطاب محمد
م خطاب محمد

10

اليوم
االحد

االثنين

11
12
1
2

الثالثاء

االربعاء

الخميس

جدول دروس المرحلة الثالثة
رابط الكوكل ميت
https://meet.google.com//M61faxzn
https://meet.google.com//M61faxzn
https://meet.google.com//MjEwcyfs
https://meet.google.com//MjEwcyfs
https://meet.google.com//MvAuSljk
https://meet.google.com//MjEwcyfs
https://meet.google.com//MjEwMjQx
https://meet.google.com//MjEwMjQx
https://meet.google.com//Mt3Abvlk
https://meet.google.com//MvAuSljk
https://meet.google.com//MvAuSljk

رمز الصف
6n5bn4g
6n5bn4g

Pld7555
Pld7555
go73qwi

Pld7555
a48ghdw

Myj6qqu
asbe34g
go73qwi
go73qwi

اسم التدريسي
م فاتن سعدون.م
م فاتن سعدون.م
د منيب مشعان.ا
د منيب مشعان.ا
م فاتن سعدون.م
 منيب مشعان. د.أ
 سعدي عبدهللا.د
د منهل عبدهللا.م.ا
د تغريد خليل
م فاتن سعدون.م
م فاتن سعدون.م

المرحلة الثالثة
ج سياحية
ج سياحية
ج السكان
ج السكان
ج طاقة
ج السكان
ج مدن
نقل
ج موارد طبيعية
ج طاقة
ج طاقة

الساعة
9
10
11
12
1
9
10
11
12
1
2

 سعدي عبدهللا.د
 سعدي عبدهللا.د
د عدنان عطية.م.ا
د تغريد خليل
د تغريد خليل

ج المدن
ج المدن
زراعية
ج موارد طبيعية
ج موارد طبيعية

https://meet.google.com//MjEwMjQx
https://meet.google.com//MjEwMjQx
https://meet.google.com//MsAxDqh
https://meet.google.com//Mt3Abvlk
https://meet.google.com//Mt3Abvlk

a48ghdw
a48ghdw

https://meet.google.com//MsAxDqh
https://meet.google.com//MsAxDqh

X2zqjcf
X2zqjcf
Myj6qqu
Myj6qqu
27ujkuu

د عدنان عطيه.م.ا
د عدنان عطيه.م.ا

زراعيه
زراعيه

9
10
11
12
1
2
9
10

د منهل عبدهللا.م.ا
د منهل عبدهللا.م.ا
د فائق حسن

نقل
نقل
استشعار عن بعد

11
12
1

33vxkmm

م خطاب محمد
د فائق حسن
د فائق حسن
م فاتن سعدون.م

لغة انكليزيه
استشعار عن بعد
استشعار عن بعد
سياحيه

9
10
11
12

https://meet.google.com//MjEwMjQx
https://meet.google.com//MjEwMjQx
https://meet.google.com//Mt7nJbD
https://meet.google.com//Mt8bNbD
https://meet.google.com//Mt7nJbD
https://meet.google.com//Mt7nJbD
https://meet.google.com//M61faxzn

X2zqjcf
asbe34g
asbe34g

27ujkuu
27ujkuu
6n5bn4g

اليوم
االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

جدول دروس المرحلة الرابعة
رابط الكوكل ميت
https://meet.google.com//Ma33aHxz
https://meet.google.com//Ma33aHxz
https://meet.google.com//My0hnmn
https://meet.google.com//My0hnmn

رمز الصف
wdbzjbv
wdbzjbv
9hbcxzkk
9hbcxzkk

اسم التدريسي
 خطاب سعد.د
 خطاب سعد.د
 محمد فزع.د
 محمد فزع.د
 خطاب سعد.د

المرحلة الرابعة
ج السياسية
ج السياسية
فكر جغرافي
فكر جغرافي
بحث تخرج
ج السياسية

الساعة
9
10
11
12
1
9

https://meet.google.com//Ma33aHxz

wdbzjbv

https://meet.google.com//Mcawgjm

71dgnma

 د منيب مشعان.ا

ج العراق التطبيقي

10

https://meet.google.com//Mcawgjm
https://meet.google.com//MTy20tU
https://meet.google.com//MTy20tU

71dgnma
tifhdmw
tifhdmw

 د منيب مشعان.ا
م فاتن سعدون.م
م فاتن سعدون.م

ج العراق التطبيقي
ج الصناعية
ج الصناعية
بحث تخرج

11
12
1
2

https://meet.google.com//Mn67adg
https://meet.google.com//Mn67adg
https://meet.google.com//Mcawgjm
https://meet.google.com//Mcawgjm
https://meet.google.com//MTy20tU

K32ganx
K32ganx
71dgnma
71dgnma
tifhdmw

 محمود حماده.د.أ
 محمود حماده.د.أ
د منيب مشعان.ا
د منيب مشعان.ا
م فاتن سعدون.م

تخطيط إقليمي
تخطيط إقليمي
ج العراق التطبيقي
ج العراق التطبيقي
ج الصناعية

https://meet.google.com//My0hnmn
https://meet.google.com//Mt4jnds

9hbcxzkk
4qdb2w7

 محمد فزع.د
د فائق حسن

فكر جغرافي
نظم معلومات

9
10
11
12
1
2
9
10

https://meet.google.com//Mt4jnds
https://meet.google.com//Ma3AcN
https://meet.google.com//Ma3AcN
https://meet.google.com//Mt4jnds
https://meet.google.com//Mt8zmk
https://meet.google.com//Mt8zmk

4qdb2w7
Jaxb4ba
Jaxb4ba
4qdb2w7
uch5vbu
uch5vbu

د فائق حسن
م خطاب محمد
م خطاب محمد
د فائق حسن
د لطيف مزعل.ا
د لطيف مزعل.ا

نظم معلومات
لغة انكليزيه
لغة انكليزيه
نظم معلومات
مشكالت بيئية
مشكالت بيئية
ساعة ارشاد

11
12
1
9
10
11
12

اليوم
االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

