
الٌوم الولت المرحلة المادة االستاذ رمز الكالسروم رابط صف فٌدٌو

االولى أ نصوص انكلٌزٌة ست نور lguezqn https://meet.google.com/xbg-ovjd-uoi

االولى ب حموق انسان أ عٌسى hapnyhu https://meet.google.com/qvb-mjpe-smu

االولى أ حموق انسان ست مروة 7nwgcgg https://meet.google.com/kyc-xrkx-okk

االولى ب نصوص انكلٌزٌة ست نور lguezqn https://meet.google.com/xbg-ovjd-uoi

الثانٌة أ حاسبات أ غدٌر w5p7kgg https://meet.google.com/kto-exhk-fmx

الثانٌة ب تخطٌط تربوي ست مٌساء 6jj5y7v http://meet.google.com/dgw-mhpg-abf

10:30-12:30 الثانٌة أ تخطٌط تربوي ست مٌساء 6jj5y7v http://meet.google.com/dgw-mhpg-abf

11:30-01:30 الثانٌة ب حاسبات أ غدٌر cxj3gpp https://meet.google.com/kto-exhk-fmx

8:30-10:30 الثالثة تمنٌات تربوٌة ست سارة جبار 4yemgne https://meet.google.com/qna-wrjm-mpp

11:30-02:30 الثالثة طرائك تدرٌس د انوار xmrj7op https://meet.google.com/fdf-xdhi-nxc

8:30-10:30 الرابعة تربٌة خاصة د رفٌف 2mepiwa https://meet.google.com/ube-eyyu-xts

11:30-01:30 الرابعة صحة نفسٌة ست امٌرة pqk77fo  https://meet.google.com/ods-vxzm-dtx 

االولى أ حاسبات غدٌر. أ lck5ogl https://meet.google.com/kto-exhk-fmx

االولى ب لغة عربٌة د شٌماء zbfj4rx https://meet.google.com/pgq-thua-qxi

االولى أ لغة عربٌة د شٌماء v3px7of https://meet.google.com/pgq-thua-qxi

االولى ب حاسبات غدٌر. أ cuwreyn https://meet.google.com/kto-exhk-fmx

الثانٌة أ تعلٌم مستمر ست سماء bmwlti5 https://meet.google.com/tdu-aubu-zau

الثانٌة ب نصوص انكلٌزٌة ست نور g5js4ib https://meet.google.com/gxo-wgjp-oor

الثانٌة أ نصوص انكلٌزٌة ست نور g5js4ib https://meet.google.com/gxo-wgjp-oor

الثانٌة ب تعلٌم مستمر ست سماء bmwlti5 https://meet.google.com/tdu-aubu-zau

8:30-10:30 الثالثة تربٌة ممارنة د رفٌف cc2j3tt https://meet.google.com/hzt-mqvj-wnd

10:30-12:30 الثالثة تجرٌبً د امل zcddgls https://meet.google.com/whx-cztd-gau

8:30-10:30 الرابعة

12:30-2:30 الرابعة التصادٌات التعلٌم أ وائل opykgx7 https://meet.google.com/idh-dwin-ijq

االولى أ علم االجتماع دمحم ناهض. أ 352t7as https://meet.google.com/yjb-sdae-rew

االولى ب تربٌة بٌئٌة ست مٌساء phij2kd http://meet.google.com/dgw-mhpg-abf

االولى أ تربٌة بٌئٌة ست مٌساء phij2kd http://meet.google.com/dgw-mhpg-abf

االولى ب علم االجتماع دمحم ناهض. أ 352t7as https://meet.google.com/yjb-sdae-rew

الثانٌة أ علم نفس النمو د هناء eotg3ru https://meet.google.com/ihd-sucs-crs

الثانٌة ب لغة عربٌة د شٌماء vwn56nf https://meet.google.com/pgq-thua-qxi
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الثانٌة أ لغة عربٌة د شٌماء gvcoxoc https://meet.google.com/pgq-thua-qxi

الثانٌة ب علم النفس االجتماعً د رجاء rqaityk https://meet.google.com/prr-uqry-bom

الثانٌة أ علم النفس االجتماعً د رجاء rqaityk https://meet.google.com/prr-uqry-bom

الثانٌة ب علم نفس النمو د هناء eotg3ru https://meet.google.com/ihd-sucs-crs

8:30-10:30 الثالثة علم النفس المعرفً د شذى 6i3dvge https://meet.google.com/fkp-siqx-edg

10:30-12:30 الثالثة علم نفس الشخصٌة ست امٌرة yowatip  https://meet.google.com/ods-vxzm-dtx 

12:30-02:30 الثالثة فسٌولوجً ست امٌرة ozdqyax  https://meet.google.com/ods-vxzm-dtx 

8:30-10:30 الرابعة ادارة تربوٌة د رجاء z5o254x https://meet.google.com/prr-uqry-bom

10:30-12:30 الرابعة فلسفة التربٌة د فٌصل 53bxj56 https://meet.google.com/wpv-ihmo-tqg

اجتماع مجلس المسم ٌكون ٌوم االحد الساعة العاشرة و النصف صباحا
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