
 

 0202/0200للعام الدراسي  –روابط ورهوز هواد قسن اجلغرافيا 

 *املرحلة االوىل 

 الرابط الرمز  اسم المادة  اسم التدريسي

  حضوري  طقس ومشاخ دمحمد. احسد جاسم 

  حضوري عمم اشكال االرض عبد االمير م.م. زيشب صائب

 onub5cg https://meet.google.com/icj-pxyh-fip افريقيا واستراليا شعبة أ عبد الرزاق د. اماني حدين

 onub5cg https://meet.google.com/icj-pxyh-fip افريقيا واستراليا شعبة ب عبد الرزاق د. اماني حدين

 w7yqahq https://meet.google.com/kgu-endm-yvc المغة االنكميزية  شعبة أ حسهد م.م. نهر جبار

 w7yqahq https://meet.google.com/kgu-endm-yvc المغة االنكميزية  شعبة ب حسهد نهر جبارم.م. 

 wmpaeby https://meet.google.com/tgk-tgyd-xva  االقاليم الجافة شعبة أ حشان احسد عبد الكريمم.م. 

 g5cbckk https://meet.google.com/sdu-nxsw-nvv  االقاليم الجافة شعبة ب حشان احسد عبد الكريمم.م. 

 uokbkvq http://meet.google.com/div-demk-efo جغرافية حيهية شعبة أ مهزان م.م. حدشة خزعل

 uokbkvq http://meet.google.com/div-demk-efo جغرافية حيهية شعبة ب مهزان م.م. حدشة خزعل

 tpwqq26 https://meet.google.com/nmp-yapy-kkw عمم الحاسبات  رند عبد الخالق عبد الرضام.م. 

 tpwqq26 https://meet.google.com/nmp-yapy-kkw عمم الحاسبات  شعبة ب عبد العزيز م.م. غدير رعد

 quys44b https://meet.google.com/zyi-phzn-nfy تاريخ العراق القديم شعبة أعيدى  د. شذى احسد

 quys44b https://meet.google.com/zyi-phzn-nfy تاريخ العراق القديم شعبة بعيدى  د. شذى احسد

 y4czkcu https://meet.google.com/iwv-bwps-rop اسس تربية  شعبة أ ميداء صبري م.م. 

 y4czkcu https://meet.google.com/iwv-bwps-rop اسس تربية  شعبة ب ميداء صبري م.م. 

  حضوري خرائط واستذعار  م.د. دمحم اطخيخ ماههد

 tsmyusc http://meet.google.com/uzu-ordh-csn المغة العربية شعبة أ م.د. مشى حدن عمي

 tsmyusc http://meet.google.com/uzu-ordh-csn المغة العربية شعبة ب م.د. مشى حدن عمي



 dinevy3 https://meet.google.com/ivb-oqid-uwg عمم الشفس التربهي  شعبة أ عبيد د. رجاء خميل

 dinevy3 https://meet.google.com/ivb-oqid-uwg عمم الشفس التربهي  شعبة ب عبيد د. رجاء خميل

 77rsyjg https://meet.google.com/rkf-dtpf-vzc مبادئ حقهق االندان  شعبة أ زاجيم.م. دنيا وليد 

 77rsyjg https://meet.google.com/rkf-dtpf-vzc مبادئ حقهق االندان  شعبة ب زاجيم.م. دنيا وليد 

 *املرحلة الثانية 
 الرابط الرمز اسم المادة اسم التدريسي

-akdz2cz https://meet.google.com/pnk-sqnj جغرافية الريف شعبة أ ايسان نعيم غزباند.
ddv 

-akdz2cz https://meet.google.com/pnk-sqnj جغرافية الريف ايسان نعيم غزبان شعبة أد.
ddv 

  حزهري  التقشيات الجغرافية مرتزى مظفر سهرد. 

-ne3mliw https://meet.google.com/irq-ddbd التخطيط والتشسية شعبة أ ديهان د.ابراهيم عمي
aqp?hs=122&authuser=1 

-ne3mliw https://meet.google.com/irq-ddbd والتشسيةالتخطيط  شعبة ب ديهان د.ابراهيم عمي
aqp?hs=122&authuser=1 

  حزهري  السشاخ التطبيقي احسد م.م. نبا كريم

-Yvsrs https://meet.google.com/zgx-aaoi االدارة والتعميم  شعبة أ سمسان م.م. ساره جبار
qvx 

-Yvsrs https://meet.google.com/zgx-aaoi االدارة والتعميم  شعبة ب سمسان م.م. ساره جبار
qvx 

-txyberu https://meet.google.com/ims-dsbi جغرافية اوراسيا طاهر شعبة أ د. ماجدة عبد هللا
cka 

-txyberu https://meet.google.com/ims-dsbi جغرافية اوراسيا طاهر شعبة ب د. ماجدة عبد هللا
cka 

-axqnjk7 https://meet.google.com/sgf-vqaw عمم نفس الشسه عبة أش غازي داودصباح . م .د
iey 

-axqnjk7 https://meet.google.com/sgf-vqaw عمم نفس الشسه شعبة ب  غازي داودصباح م.م. 
iey 

-cqglywa https://meet.google.com/wdk-tawr تاريخ اسالمي دمحم شعبة أ د. سشدس صبيح
pms 

-cqglywa https://meet.google.com/wdk-tawr تاريخ اسالمي دمحم شعبة ب د. سشدس صبيح
pms 

-giohxn2 https://meet.google.com/hxy-ohwq الخرائط السهضهعية م.م. شيساء خيري زاير شعبة أ
iot 

-giohxn2 https://meet.google.com/hxy-ohwq الخرائط السهضهعية م.م. شيساء خيري زاير شعبة ب
iot 

-Avbe5br http://meet.google.com/bac-tkgf جغرافية الدكان جعه شعبة أ رزاقم.م. احسد 
eut 



-Avbe5br http://meet.google.com/bac-tkgf جغرافية الدكان جعه شعبة ب م.م. احسد رزاق
eut 

-jzin5f7 https://meet.google.com/jex-mnye المغة االنكميزية  حسهد شعبة أ م.م. نهر جبار
bjt 

-jzin5f7 https://meet.google.com/jex-mnye المغة االنكميزية  حسهد شعبة ب نهر جبار م.م.
bjt 

  حزهري  جيسهر تطبيقي معتهق  د.صفية شاكر

-4y4uxbm https://meet.google.com/wwg عمم الهيدرولهجي زيشب صائب عبد االمير.م. م
hbmr-crf 

myfq6jd -wivm-https://meet.google.com/otb الشفط والطاقة  خسيس شعبة أ د. عمي حدين
ymu 

-54jhfwu https://meet.google.com/ktc-nric الشفط والطاقة د.عمي حدين خسيس شعبة ب
idv 

 *املرحلة الثالثة
 الرابط الرمز اسم المادة اسم التدريسي

 ovtltix http://meet.google.com/zyd-rpvi-gxo السهارد الطبيعية  عبد هللا  د. عمي ناصر

 حضوري  االحراء الجغرافي راشد م. وائل قاسم

 حضوري  الجغرافيمشهج البحث  خزار د. فهد مزبان

 حضوري  جغرافية الزراعة ديهان د. ابراهيم عمي

 5knuwlv https://meet.google.com/ncq-cvmw-exe تدريسطرائق مشاهج و  سمسانم.م. ساره جبار 

745bhgk https://classroom.google.com/c/MjI2OTgxM جغرافية الرشاعة  غالي م.م. لبشى فالح
Dg4NjU2?cjc=745bhgk 

 cveyoj7 https://meet.google.com/pyw-esuu-meo جغرافية التربة  مرطفى د. سها وليد

 jpzvvlc http://meet.google.com/dus-hjxq-meq جغرافية االمريكتين جبر د. مها شاكر

-wblthox https://meet.google.com/uno-ytmb جغرافية الدياحة مؤنس دمحم زباري د. 
xsb?authuser=0 

-gnkwe7y https://meet.google.com/uno-ytmb جغرافية السدن سهر د. مرتزى مظفر
xsb?authuser=0 

 tvxpe5h https://meet.google.com/ivb-oqid-uwg االرشاد والرحة عبيد خميلد. رجاء 

عبد  م.م. انعام شاهين
 العظيم

 Qjy7vch https://meet.google.com/dwn-mzom-oko التاريخ الحديث

 gy6eudq https://meet.google.com/dwn-mzom-oko السشاخ التفريمي دمحم د. احسد جاسم

https://meet.google.com/otb-wivm-ymu
https://meet.google.com/otb-wivm-ymu


 cxxjvoj https://meet.google.com/chj-tgrt-bys المغة االنكميزية حسهد م.م. نهر جبار

  املرحلة الرابعة*
 الرابط الرمز اسم المادة اسم التدريسي

 yjbpe2h http://meet.google.com/amx-ftiz-omb جغرافية العراق شعبة ب جبر د. مها شاكر

 ay2bfa7 http://meet.google.com/azb-yqpj-qjr جغرافية العراق شعبة ب جبر د. مها شاكر

  حضوري جغرافية الشقل عبد الرزاق د. اماني حدين

  حضوري جغرافية سياسية فهد مزبان خزارد. 

 a3torss https://meet.google.com/yiq-ovfb-vdz الفكر الجغرافي شعبة أ مرطفى د. سها وليد

 a3torss https://meet.google.com/yiq-ovfb-vdz الجغرافيالفكر  شعبة ب مرطفى د. سها وليد

  حضوري التمهث البيئي  عبد هللا د. عمي ناصر

 مهدي ا.م. اياد عبد الجميل
 شعبة أ

 m2xdmy uik-drxs-https://meet.google.com/ucp البحار والسحيطات 
 

 مهدي اياد عبد الجميلا.م. 
 شعبة ب

 pm2xdmy tib-dsht-https://meet.google.com/jjs البحار والسحيطات 
 

 kqmysit https://meet.google.com/iwv-bwps-rop القياس والتقهيم شعبة أ م.م. ميداء صبري 

 kqmysit https://meet.google.com/iwv-bwps-rop القياس والتقهيم شعبة ب م.م. ميداء صبري 

 Hnamzp2 http://meet.google.com/div-demk-efo ج. الهطن العربي م.م.حدشة خزعل مهازي 

 Hnamzp2 http://meet.google.com/div-demk-efo ج. الهطن العربي م.م.حدشة خزعل مهازي 

 sezvqgo https://meet.google.com/wns-asqc-xgz السعمهماتنظم  ماههد د. دمحم اطخيخ

  حضوري التربية العسمية   هشاء عبد الشبي كبند. 

 ايسان نعيم غزبان.م. د

 شعبة أ

 bciar5d https://meet.google.com/pnk-sqnj-ddv الجغرافية االجتساعية

 ايسان نعيم غزبان.م. د

 بشعبة 

 bciar5d https://meet.google.com/pnk-sqnj-ddv الجغرافية االجتساعية

https://meet.google.com/ucp-drxs-uik
https://meet.google.com/ucp-drxs-uik
https://meet.google.com/jjs-dsht-tib
https://meet.google.com/jjs-dsht-tib


 5ltsn6x https://meet.google.com/sas-yjqd-sok جغرافية الخدمات  خسيس شعبة أد. عمي حدين 

 qhllxod https://meet.google.com/tbp-injj-tqv جغرافية الخدمات  خسيس شعبة بد. عمي حدين 

 


