
كلية التربية االساسية الشرقاط
قسم الرياضيات

رابط االجتماعوقت االجتماع االسم الثالثي للتدريسيصباحي -- مسائيالمادةالمرحلةالقسمت
https://meet.google.com/lookup/cnt5bspxkbاالحد الساعة ٨ مساءاً م.م. مثنى محمد رشيدصباحيالحاسوباالولىالرياضيات1

https://meet.google.com/lookup/ckkdwpckn7االثنين الساعة ٨ مساءاً م.م. مثنى محمد رشيدمسائيالحاسوباالولىالرياضيات2

https://meet.google.com/lookup/dm2dehkl7nاالربعاء الساعة ٧ مساءاً م.م.بنيان يونس عابدصباحي--مسائيعلم النفس العاماالولىالرياضيات3

ً احمد صالح مريسصباحي--مسائيتعليم اساسياالولىالرياضيات4 https://meet.google.com/lookup/dz4dc3gbxuالخميس الساعة ١٠ صباحا

ً أ.م.د. سامي عويدصباحي--مسائيلغة عربيةاالولىالرياضيات5 https://meet.google.com/lookup/exrnqz2apjالثالثاء الساعة ١١ صباحا

ً م.م.اياد ابراهيمصباحي--مسائياسس الرياضياتاالولىالرياضيات6 ً -االربعاء الساعة ١١ صباحا https://meet.google.com/lookup/btifhrlbjqاالحد الساعة ١١ صباحا

 https://meet.google.com/lookup/btifhrlbjqالخميس الساعة ٩مساءاً أ.م. عماد وكاع عجيلصباحي--مسائيحقوق االنساناالولىالرياضيات7

https://meet.google.com/lookup/dzvg4od2p3اال ثنين الساعة ٨ مساءاً م.م. عالء حسين مساعدصباحيتفاضلاالولىالرياضيات8

https://meet.google.com/lookup/dzvg4od2p3اال ثنين الساعة ٦ مساءاً م.م. عالء حسين مساعدمسائيتفاضلاالولىالرياضيات9

ً م.م. عالء حسين مساعدصباحي احتماليةاالولىالرياضيات10 https://meet.google.com/lookup/f3wtzr4bnuالخميس الساعة ١٠ صباحا

ً م.م. عالء حسين مساعدمسائياحتماليةاالولىالرياضيات11 https://meet.google.com/lookup/f3wtzr4bnuالخميس الساعة ١٢ صباحا

ً م. لؤي موسى راويصباحي--مسائيتاريخ الرياضياتاالولىالرياضيات12 https://meet.google.com/lookup/h2djhwbtdyozاالحد الساعة ٩ صباحا

ً أ.م.د. سامي عويدصباحي--مسائيالتربية االسالميةاالولىالرياضيات13 /https://meet.google.com/lookupاالربعاء الساعة ٩ صباحا

ً م.م. ضياء ناظم احمدصباحيجبر خطيالثانيةالرياضيات14  https://meet.google.com/lookup/duagp2sxlo?hs=179الثالثاء الساعة ٩ صباحا

https://meet.google.com/lookup/duagp2sxlo?hs=179االربعاء الساعة ٢ مساءاً م.م. ضياء ناظم احمدمسائيجبر خطيالثانيةالرياضيات15

https://meet.google.com/lookup/g5xb7sfiu6االحد الساعة ٧ مساءاً م.م. حنين عادل عبدالرحمنصباحي--مسائياحتماالت متقدمةالثانيةالرياضيات16

  https://meet.google.com/lookup/ct2yrxoqn6االحد الساعة ١ظهراً أ.م.د. سامي عويدصباحي--مسائياللغة العربيةالثانيةالرياضيات17

 https://meet.google.com/lookup/aaxto5trp6االربعاء الساعة ٨ مساءاً م.م. بنيان يونس عابدصباحي--مسائيعلم النفس التربويالثانيةالرياضيات18

https://meet.google.com/lookup/gz3cdv3ysn?authuser=1&hs=179االثنين الساعة ٩ مساءاً م.م. مثنى محمد رشيدصباحي--مسائيالحاسوب الثانيةالرياضيات19

https://meet.google.com/lookup/cjtc7outnmاالربعاء الساعة ٩-١١ مساءاً م.م. اياد حمد خلفصباحي--مسائيالتفاضل المتقدمالثانيةالرياضيات20

https://meet.google.com/lookup/cjtc7outnmالخميس الساعة ٥-٧ مساءاً م.م. اياد حمد خلفصباحي--مسائيالتفاضل المتقدمالثانيةالرياضيات21

ً أ.د. علي عليج خضر صباحي--مسائيالصحة النفسيةالثانيةالرياضيات22 https://meet.google.com/lookup/eph6gpmdxaاالحد الساعة ١١ صباحا

https://meet.google.com/lookup/ewqnuabs3r?authuser=1&hs=179الثالثاء الساعة ٩ مساءاً م.م. مثنى محمد رشيدصباحيالمعادالت التفاضليةالثالثةالرياضيات23

https://meet.google.com/lookup/hzipxcbq7f?authuser=1&hs=179الثالثاء الساعة ٨ مساءاً م.م. مثنى محمد رشيدمسائيالمعادالت التفاضليةالثالثةالرياضيات24

https://meet.google.com/lookup/hzipxcbq7f?authuser=1&hs=179االربعاء الساعة ٨ مساءاً م.م. مثنى محمد رشيدمسائيالمعادالت التفاضليةالثالثةالرياضيات25

ً م. لؤي موسى راويصباحي ومسائيتفكير رياضيالثالثةالرياضيات26 https://meet.google.com/lookup/bmf6yp2hpnاالثنين الساعة ٩ صباحا

https://meet.google.com/lookup/humghsy5c2الخميس صباحاً الساعة ١١م. لؤي موسى راويصباحي ومسائيمناهج البحثالثالثةالرياضيات27

ً أ.م.د. سامي اعويدصباحي ومسائيتقنيات تربويةالثالثةالرياضيات28 https://meet.google.com/lookup/bqf4lro2afالخميس الساعة ٩ صباحا

https://meet.google.com/lookup/bqf4lro2afاالربعاء الساعة ٧-٩ مساءاً أ.م. عماد وكاع عجيلصباحي ومسائياختبارات وقياسالثالثةالرياضيات29

ً أ.م.د. سامي اعويدصباحي ومسائيلغة عربيةالثالثةالرياضيات30 https://meet.google.com/lookup/bfxss7uahdاالحد الساعة ١٠ صباحا

ً م.م. ضياء ناظم احمدصباحي ومسائينظرية الزمرالثالثةالرياضيات31 https://meet.google.com/lookup/h3aop2itbg?hs=179االحد الساعة ١١ صباحا

https://meet.google.com/lookup/bfwivsktcuاالربعاء الساعة ٥-٧ مساءاً م.م. اياد خلف حمدصباحي-- مسائيالحاسوب(MATLAB)الثالثةالرياضيات32

https://meet.google.com/lookup/flwvb2snhwاالحد الساعة ٧-٩ مساءاً م.م. اياد خلف حمدصباحي-- مسائيالتحليل العدديالثالثةالرياضيات33

https://meet.google.com/lookup/bfwivsktcuالخميس ٩-١١ مساءاً م.م. اياد خلف حمدصباحي-- مسائيالحاسوب(MATLABالثالثةالرياضيات34

https://meet.google.com/lookup/flwvb2snhwالخميس ٧-٩ مساءاً م.م. اياد خلف حمدصباحي-- مسائيالتحليل العدديالثالثةالرياضيات35

 https://meet.google.com/lookup/cuxtssacppاالثنين الساعة ٩ مساءاً م.م. حنين عادل عبدالرحمنصباحي--مسائيتبولوجيالرابعةالرياضيات36



https://meet.google.com/lookup/a2iwnni5buاالحد الساعة ٦ مساءاً م.م. ضياء ناظم احمدصباحيتحليل عقديالرابعةالرياضيات37

https://meet.google.com/lookup/a2iwnni5buاالثنين الساعة ٨ مساءاً م.م. ضياء ناظم احمدمسائيتحليل عقديالرابعةالرياضيات38

https://meet.google.com/lookup/a7upp65yjvالثالثاء الساعة ١٠ مساءاً م.م. ضياء ناظم احمدصباحي ومسائيبرمجة خطيةالرابعةالرياضيات39

ً م. لؤي موسى راويصباحي -- مسائيطرائق تدريس تخصصيةالرابعةالرياضيات41 https://meet.google.com/lookup/eunxpjwdj4االربعاء الساعة ٩ صباحا

ً أ.م.د. سامي عويدصباحي--مسائياللغة العربية الرابعةالرياضيات42 https://meet.google.com/lookup/g4kwbtdhrcالخميس الساعة ١١ صباحا

https://meet.google.com/lookup/a5d7bwpm67?authuser=1&hs=179االحد الساعة ٩ مساءاً م.م. مثنى محمد رشيدصباحي--مسائيحاسوبالرابعةالرياضيات43

ً م. خطاب صالحصباحي -- مسائيادارة واشرافالرابعةالرياضيات44   https://meet.google.com/lookup/fnhzbgqftuالخميس الساعة ٩ صباحا

ً م. خطاب صالحصباحي--مسائيمنهاج وكتاب مدرسيالرابعةالرياضيات45 https://meet.google.com/lookup/dmvvq4ms4vاالربعاء الساعة ١١ صباحا


