
 

 

  
 

 9191-9102للعام  الدراسة االوليةجدول بالمحاضرات االلكترونية قدم الجغرافيا )التعليم االلكتروني( لطلبة 

السرحلة 
 مدرس السادة السحاضرة ساعات اليهم اسم السادة الدراسية

مباشر 
او 

 تدجيل
الكهد بالشدبة الى  البرنامج السدتخدم

classroom 

السرحلة 
 الرابعة

 classroom T62mog5 مباشر أ.م.د. دمحم هاشم ذنهن  ظهرا 1-صباحا11 الثالثاء جغرافية الشقل والتجارة الدولية
  WhatsApp مباشر احسد حامد عليأ.م.د.  صباحا 11-صباحا8 االثشين جغرافية سياسية
 classroom nwiub6f مباشر أ.م.د. لجين سالم مرطفى ظهرا11 -صباحا 9 االربعاء قياس وتقهيم

  WhatsApp مباشر م.هشاء عزيز احسد صباحا 11-صباحا8 االحد جغرافية العراق
  Telegram مباشر م.د.خالدة جسال دمحم طاهر ظهرا11 -صباحا11 االحد جغرافية الهطن العربي
 Classroom rzy7bd مباشر أ.م.د.سحر سعيد فاسم ظهرا1 -ظهرا11 االربعاء نعم معلهمات جغرافية

  Telegram مباشر م.د.هبة سالم يحي ظهرا11 -صباحا11 الخسيس فكر جغرافي
 Classroom Izqkprj مباشر أ.م.د.صهيب حدن خزر ظهرا11 -صباحا11 الخسيس اختيارية / هيدرولهجي

  Telegram مباشر م.د.شيساء ثامر جهاد ظهرا1 -ظهرا11 الخسيس اختيارية / حيهية

السرحلة 
 الثالثة

 classroom Snmyf6 مباشر ا.م.د.رنا غانم حامد ظهرا1 -صباحا11 االثشين التدريس مشاهج وطرائق
 classroom henhzvy مباشر م.عسر عبدهللا اسساعيل صباحا11 -صباحا9 االحد االحراء والشسذجة

  Telegram مباشر م.د.شيساء ثامر جهاد ظهرا1 -صباحا11 الثالثاء جغرافية التربة
 classroom bfhyrj4 مباشر م.د.غادة غانم مدين ظهرا1 -صباحا11 سيسالخ جغرافية السدن

  WhatsApp تدجيل علي م.م.نذهان حسادي عررا3-ظهرا1 االحد الجغرافية الرشاعية



 

 

السرحلة 
 مدرس السادة السحاضرة ساعات اليهم اسم السادة الدراسية

مباشر 
او 

 تدجيل
الكهد بالشدبة الى  البرنامج السدتخدم

classroom 

  WhatsApp تدجيل دمحم م.م.رياض ظهرا1 -صباحا11 االربعاء ارشاد وصحة نفدية
  Telegram مباشر م.د.عبدالسحدن احسد طه عررا3-ظهرا1 الثالثاء جغرافية االمريكتين
  WhatsApp تدجيل م.د. عبدالرزاق خلف صباحا11 -صباحا9 الخسيس تاريخ الهطن العربي
  classroom مباشر م.اسساء خالد جرجيس عررا4-ظهرا1 االثشين السهارد الطبيعية
  Telegram مباشر م.د.محارب خلف كشج ظهرا1 -صباحا11 االحد جغرافية الدياحة

  Telegram مباشر أ.د.لسياء حدين علي صباحا11 -صباحا9 االربعاء طرائق البحث الجغرافي
  Telegram مباشر محسهد عبدهللا م.م.مراد عررا4-ظهرا1 الخسيس الجغرافية الزراعية
  Telegram مباشر م.د.سرى بدر حدين صباحا11 -صباحا9 الثالثاء مشاخ تفريلي
  WhatsApp تدجيل م.م.دالل مشذر صباحا11 -صباحا9 االثشين لغة انكليزية

السرحلة 
 الثانية

  classroom مباشر أ.م.عاهد ذنهن شهاب ظهرا1 -ظهرا11 ربعاءاال التقشيات الجغرافية
  Telegram تدجيل م.د.احسد طالل خزر ظهرا1 -ظهرا11 ثالثاءال جغرافية الطاقة

  Telegram تدجيل أ.د.لسياء حدين علي ظهرا1 -صباحا11 االربعاء الخرائط السهضهعية
  WhatsApp تدجيل ا.د.اسباهية يهنس محدن ظهرا11 -صباحا11 االحد علم اشكال االرض التطبيقي
  WhatsApp تدجيل احسد م.د.فراس غانم مداء7-مداء5 االربعاء تاريخ الدولة العربية االسالمية

 classroom g646e26 مباشر م.م.انهار ظهرا11 -صباحا11 االربعاء علم الشفس الشسه
  WhatsApp تدجيل م.د.خزر جاسم دمحم عررا5-عررا3 الخسيس علم السشاخ التطبيقي

  WhatsApp مباشر مشرهر م.م.فارس احسد ظهرا1 -ظهرا11 الخسيس جغرافية الريف
  WhatsApp تدجيل م.م.دالل مشذر ظهرا1 -ظهرا11 االثشين لغة انكليزية



 

 

السرحلة 
 مدرس السادة السحاضرة ساعات اليهم اسم السادة الدراسية

مباشر 
او 

 تدجيل
الكهد بالشدبة الى  البرنامج السدتخدم

classroom 

  WhatsApp تدجيل م.م. نذهان حسادي ظهرا11 -صباحا11 الخسيس جغرافية اوراسيا
  Telegram مباشر سمجا محسهد م.د.نذهان عررا4-ظهرا1 الثالثاء جغرافية الدكان

 Classroom Uuuirmi مباشر م.م.لبشى عررا5-عررا3 االربعاء تعليم ثانهي وادارة تربهية
  Telegram تدجيل م.م.سعد صالح خزر ظهرا11 -صباحا11 االحد جغرافية تشسية وتخطيط

 Classroom Izqkprj مباشر أ.م.د.صهيب حدن خزر ظهرا11 -صباحا11 لثالثاء علم الهيدرولهجي 
                                                                                                                                                    

 9191-9102للعام  المدتهى االول جدول بالمحاضرات االلكترونية قدم الجغرافيا )التعليم االلكتروني( الفرل الثاني لطلبة 

مباشر او  مدرس المادة المحاضرة ساعات اليهم الذعبة اسم المادة
الكهد بالندبة الى  البرنامج المدتخدم تدجيل

classroom 
  WhatsApp تدجيل م.م.دالل منذر ظهرا0 -صباحا00 االحد أ اللغة االنكليزية
  WhatsApp تدجيل م.م.دالل منذر ظهرا0 -صباحا00 االحد ب اللغة االنكليزية

 Classroom U5qkx46 مباشر م.م.فائزة حميد عررا4-ظهرا9 االحد أ حاسهب

 Classroom U5qkx46 مباشر م.م.فائزة حميد عررا4-ظهرا9 االحد ب حاسهب

 Classroom bq37qqi مباشر أ.م.د.فهاز حميد حمهالنيش ظهرا09 -صباحا01 الثالثاء أ علم اشكال سطح االرض
 Classroom bq37qqi مباشر م.م.شيماء باسم عبدالقادر ظهرا09 -صباحا01 الثالثاء ب علم اشكال سطح االرض

 Classroom hrk6374 مباشر م.د.دمحم ابراهيم غثهان ظهرا9 -ظهرا09 االثنين أ جغرافية االقاليم الجافة

 Classroom hifbqyl مباشر عبدالكريم م.م.مازن  ظهرا9 -ظهرا09 االثنين ب جغرافية االقاليم الجافة

  Telegram مباشر امر جهادم.د.شيماء ث ظهرا9 -ظهرا09 الثالثاء أ جغرافية حيهية
  Telegram مباشر فهزي  م.ياسمينم. ظهرا9 -ظهرا09 الثالثاء ب جغرافية حيهية



 

 

مباشر او  مدرس المادة المحاضرة ساعات اليهم الذعبة اسم المادة
الكهد بالندبة الى  البرنامج المدتخدم تدجيل

classroom 
  Telegram مباشر م.د.عبدالمحدن احمد طه ظهرا09 -صباحا01 االربعاء أ جغرافية افريقيا واستراليا
  Telegram مباشر خالدة جمال دمحم طاهرم.د. ظهرا09 -صباحا01 االربعاء ب جغرافية افريقيا واستراليا

  Classroom مباشر أ.م.د. ليث حدن عمر ظهرا9 -ظهرا09 االربعاء أ استذعار عن بعد
  Classroom مباشر عال باسل .م.م ظهرا9 -ظهرا09 االربعاء ب استذعار عن بعد
  Telegram مباشر م.د.محارب خلف كشج ظهرا09 -صباحا01 الخميس أ جغرافية الدياحة
  Telegram مباشر م.هبة عرامم. ظهرا11 -صباحا11 الخسيس ب جغرافية الدياحة

  Telegram مباشر م.م.دمحم خالد ظهرا9 -ظهرا09 الخميس أ التربهي  علم النفس
  Telegram مباشر م.م.دمحم خالد ظهرا9 -ظهرا09 الخميس ب علم النفس التربهي 

 
 
 أ.م.د. دمحم هاشم ذنهن                                                                                                                                                      

 رئيس القدم                                                                                                                                                           
 
 


