
رابط االجتماعوقت االجتماع االسم الثالثي للتدريسيصباحي -- مسائيالمادةالمرحلةالقسمت
https://meet.google.com/lookup/grfahzcry7 األربعاء مساءً   6:00أ. م . د فارس محمود فرجصباحي+مسائيحقوق انسان  االولىالعلوم1
https://meet.google.com/ovo-midb-fdpمساءا األحد 11.30-9.30م.م.سعد أحمد خلفصباحي+ مسائيتعليم أساس األول العلوم 2
https://meet.google.com/tot-usjq-zzuمساءا األحد 9.30-7.30م.م.سعد أحمد خلفصباحي+ مسائيتربية إسالمية األول العلوم 3
https://meet.google.com/lookup/ahrhzhyfcu  االثنين ١٢:٠٠صم.م. ضياء ناظم احمدصباحيعلم المنطقاالولىالعلوم4
https://meet.google.com/lookup/ecsh4ylynsالثالثاء ٩ مساءد.مسعود مرعي هايسصباحي+مسائيالزراعة العامةاألولىالعلوم   5

https://meet.google.com/lookup/eaepsgwhd2الخميس ٧:٠٠صم.م.رغدة محمودصباحي +مسائيعلم الحيوان العاماألولىالعلوم 6

https://meet.google.com/lookup/h7qx7edzy3الثالثاء ١٠٫٥ صباحا د. حامد محمد صالحصباحي +مسائيكيمياء عامة االولىالعوم 7

https://meet.google.com/lookup/ewmcyvfl67االثنين ٨٫٥ مساءم. احمد تركيصباحي +مسائيلغة عربية االولىالعلوم8
https://meet.google.com/lookup/eoa4bkaorv?authuser=2&hs=179األربعاء ٨ مساءم.م. ياسين درويش حديدصباحي +مسائيعلم النفس العام األولى العلوم 9

https://meet.google.com/lookup/diagsgzxdmاالحد ٧ مساءد.عبدالواحد عبدالستار طلوح صباحي +مسائيالحاسوب الثانيةالعلوم/كيمياء 10
https://meet.google.com/lookup/gperv2g3yrاالثنين ٧ مساءا د.عبدالواحد عبدالستار طلوح صباحي +مسائيكيمياء تحليلية الثانيةالعلوم/كيمياء 11
https://meet.google.com/lookup/bkx7wny7qeالثالثاء ٧ مساءا د.عبدهللا غانم قدوري صباحي األحياء المجهريةالثانية   قسم العلوم12
https://meet.google.com/lookup/aydz2q7rlwاالربعاء ٧ مساءا د.عبدهللا غانم قدوري صباحيالفيروسات  الثانية   قسم العلوم13
https://meet.google.com/tsu-uvid-qwyاالحد ٠٨:٠٠:٠٠ مم.م.نورس بشير عداي صباحيتفاضل وتكامل الثانيةالكيمياء14

https://meet.google.com/lookup/bzwkbw663wاالحد ٩:٠٠ مساءً د.سامي عويد صباحي +مسائيلغة عربيةالثانية العلوم 15

https://meet.google.com/lookup/fghmydfo2wالخميس ١٠:٠٠صم.م.جاسم خضر علي صباحي +مسائيمصطلحات علميةالثانية العلوم 16

https://meet.google.com/lookup/cgba3mlkcjاالثنين ١٠٫٥ صباحاد.حامد محمد صالحصباحي +مسائيعلم البيئة الثانية العوم 17
https://meet.google.com/lookup/eh5wcjk3ahاألربعاء ٧ مساءم.م.عماد نيسان صباحي +مسائيكيمياء ال عضوية الثانية العلوم18

https://meet.google.com/lookup/cyue22wc44مساءا...االحد ١٠-٨م.م.نداء وسمي شهاب صباحي +مسائي علم الخليةالثانيةالعلوم19
https://meet.google.com/lookup/arm76utf47االثنين ١٢٫٥ مساءد.علي عليج صباحي +مسائي صحة نفسية الثانية العلوم 20
https://meet.google.com/lookup/d75u5pacgmالثالثاء الساعة ٧:٠٠مم.م.بنيان يونس عابدصباحي+ مسائيعلم النفس التربويالثانيةالعلوم21
https://meet.google.com/lookup/augsnaj26yالثالثاء ٧-٩ مساءا د.عبدالواحد عبدالستار طلوح صباحي +مسائيتشخيص عضويالثالثةالعلوم/كيمياء 22
10:30https://meet.google.com/nie-sitw-wteص يوم الخميسم.م. حسام صالح دخيلكيمياءكيمياء عضويةالثالثةالعلوم23
10:30https://meet.google.com/yeb-bamf-tmdص يوم األربعاءم.م. مناف خلف محمودكيمياء واحياءالتقنيات التربويةالثالثةالعلوم24
https://meet.google.com/lookup/fang3v64zhاألربعاء ٩:٠٠ مم.م.زياد طارق طه حسين صباحي+مسائيحياتيةالثالثة كيمياءالعلوم25
10:30https://meet.google.com/nie-sitw-wteص يوم الخميسم.م. حسام صالح دخيلكيمياءكيمياء عضويةالثالثةالعلوم26
https://meet.google.com/lookup/hspsgzg7iqاالثنين ٧ مساءم.م.سامي عويد صباحي +مسائيلغة عربية الثالثة العلوم 27

https://meet.google.com/lookup/bupa5uvgkpالثالثاء ٩:٠٠ م د.مصطفى قحطان مصطفى صباحي +مسائيفسلجة نبات الثالثة العلوم 28

https://meet.google.com/lookup/akuuw347xfاالحد ٩ مساءد.مصطفى قحطان مصطفى صباحي+مسائيطحالب وفطريات الثالثةالعلوم 29

https://meet.google.com/lookup/c2s6n2tpqالخميس ١٢٫٥ طهرام.م.هبة احمد إبراهيمصباحي+مسائيانتاج نباتي الثالثة العلوم 30

https://meet.google.com/lookup/gwybjx332yاألربعاء ٩:٠٠ صباحاد.علي احمد غضيب صباحي+مسائيمناهج بحث الثالثة العلوم 31

كلية التربية االساسية الشرقاط
قسم العلوم 



https://meet.google.com/lookup/bzks2qoyuhالثالثاء ٧ مساء د.عماد نيسان صباحي +مسائيكيمياء تناسقة الثالثةالعلوم 32

https://meet.google.com/lookup/bh324slgorمساءا ...االثنين ١٠-٨م.م.نداء وسمي شهاب صباحي..مسائي علم الطفيليات الثالثةالعلوم33
https://meet.google.com/lookup/e5nljqvgj االحد       pm ( 10- 8.30)     د. صفاء حسين محمدصباحي - مسائيكيمياء صناعية      ثالثة     العلوم34
https://meet.google.com/lookup/audbpguevw?authuser=1&hs=179الثالثاء ٨:٠٠ مساءام.م.احمد ياس سعيدصباحي_مسائيتصنيفالثالثةالعلوم35
https://meet.google.com/lookup/dw4isa3yme?authuser=1&hs=179الثالثاء ٩:٠٠ مساءام.م.احمد ياس سعيدصباحي_مسائيصناعات غذائيةالرابعةالعلوم36
https://meet.google.com/lookup/g6vmsyell6 مساءا..الثالثاء ١٠-٨م.م.نداء وسمي شهاب صباحي..مسائي علم الوراثةالرابعةالعلوم37
https://meet.google.com/lookup/cy2607wbst مساءا..األربعاء ١٠-٨م.م.نداء وسمي شهاب صباحي ..مسائي مصول ولقاحاتالرابعةالعلوم38
https://meet.google.com/lookup/grlvlqncmkاالحد ٨٫٥ مساءم.م. محمد احمدصباحي+مسائيلغة عربية الرابعة العلوم 39

https://meet.google.com/lookup/g23lnq6ntjالثالثاء ٩ مساءم.م.حيدر صباحي +مسائيإدارة واشراف الرابع  العلوم40

https://meet.google.com/lookup/e2oddi77azاالثنين ١٠٫٥ صباحام.م.احمد حمد صباحي +مسائيمناهج وكتب مدرسيةالرابع  العلوم41

https://meet.google.com/lookup/bobdg4wlvgاالحد ٠٩:٠٠ مم.م.وطبان ابراهيم محمودصباحيالليزرالرابعةالعلوم /الفيزياء 42
https://meet.google.com/lookup/fxjr67eldmاألثنين ٩ مساءد.مسعود مرعي هايسصباحي+مسائيطرائق تدريس العلومالرابعةالعلوم   43
 https://meet.google.com/grt-mmeq-mxa األربعاء ٠٨:٣٠:٠٠ مم.م.احمد محمد خضرصباحيكهرومغناطيسيةالرابعةالعلوم /الفيزياء 44
https://meet.google.com/lookup/d2tx2d5syxاألحد ٩:٠٠ مم.م.زياد طارق طه حسين صباحي +مسائيسريرية الرابع كيمياء العلوم 45
https://meet.google.com/lookup/cicnz32xji  الخميس ٨ مساًء م.محمد عبد الفتاح علي صباحي+ مسائيحاسباتالرابعةالعلوم46
https://meet.google.com/lookup/ahajuql5atاالربعاء ٧-٩ مساءا د.عبدالواحد عبدالستار طلوح صباحي +مسائيتحليل آليالرابعةالعلوم 47






