
 

 جدول دروس المرحلة االولى/ / الجغرافية التطبيقية اآلدابكلية  

 رابط الكوكل ميت رمز الصف اسم التدريسي لىوالمرحلة اال الساعة اليوم

 
 االحد

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup د. ابراهيم حسين اسس خرائط 1

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup د. ابراهيم حسين اسس خرائط 2

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup م.م مروج طاهر اسس مناخ 3

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup م.م مروج طاهر اسس مناخ 4

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup م.م مروج طاهر اسس مناخ 5

 
 

 االثنين

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup م محمد نجم موراسس جي 2

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup م محمد نجم موراسس جي 3

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup د. محمد عبدالقادر اللغة العربية 4
 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup د. محمد عبدالقادر اللغة العربية 5

 
 
 

 الثالثاء
 

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup م.د محمد نجم أسس جيمور عملي 2

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup م.د محمد نجم أسس جيمور عملي 3

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup د. ابراهيم حسين اسس خرائط /عملي 4

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup د. ابراهيم حسين اسس خرائط عملي 5

 
 
 

 االربعاء

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup م. خطاب محمد لغة انكليزية 2

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup م. خطاب محمد لغة انكليزية 3

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup م.م عبدهللا ابراهيم حاسبات 4
 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup م.م عبدهللا ابراهيم حاسبات 5

 
 
 

 الخميس

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup م/ ميسر جاسم حقوق وديمقراطية 2

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup م/ ميسر جاسم حقوق وديمقراطية 3

 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup م خطاب محمد نصوص انكليزي 4
 f2kaihpyts https://meet.google.com/lookup م خطاب محمد نصوص انكليزي 5

     

 

 ا.د نجيب عبدالرحمن محمود   

 رئيس القسم                                                                     
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 جدول دروس المرحلة الثانيةكلية االداب / قسم الجغرافية التطبيقية/ 

 رابط الكوكل ميت رمز الصف التدريسياسم  انيةثالمرحلة ال الساعة اليوم

 
 االحد

 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup ا.د نجيب عبدالرحمن خرائط موضوعية 1

 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup ا.د نجيب عبدالرحمن خرائط موضوعية 2
 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup ا.م.د احمد عبدالغفور مناخ تطبيقي 3
 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup م ابراهيم حسين ج القارات 4

 
 

 االثنين

 ا.د نجيب عبدالرحمن خرائط موضوعية )عملي( 1
 م.م سعد ثامر ابراهيم

c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup 

 عبدالرحمنا.د نجيب  خرائط موضوعية )عملي( 2
 م.م سعد ثامر ابراهيم

c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup 

 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup احمد عبدالغفورأ.م.د. مناخ تطبيقي 3
 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup احمد عبدالغفورأ.م.د. مناخ تطبيقي 4
 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup محمد نجمم  عملي  جيمور تطبيقي 5
 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup م محمد نجم عملي  جيمور تطبيقي 6

 
 
 

 الثالثاء

 

 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup ا.د ظافر ابراهيم اساليب بحث 1

 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup ا.د ظافر ابراهيم اساليب بحث 2

 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup أ.م.د.حمده حمودي االحصاء الجغرافي 3

 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup أ.م.د.حمده حمودي االحصاء الجغرافي 4

 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup م محمد نجم  جيومور تطبيقي 5

 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup م محمد نجم  جيومور تطبيقي 6

 
 
 

 االربعاء

 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup ا.م.د احمد عبدالغفور مناخ تطبيقي 1
 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup د ابراهيم حسين ج العامة للقارات 2
 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup د ابراهيم حسين ج العامة للقارات 3

 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup د ابراهيم حسين ج العامة للقارات 4
 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup م. خطاب محمد لغه انكليزيه 5
 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup م. خطاب محمد لغه انكليزيه 6

 
 
 

 الخميس

 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup م.م مروج طاهر اراضي جافة 1
 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup م.م مروج طاهر اراضي جافة 2
 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup م خطاب محمد نصوص انكليزي 3
 c26kyukqg3 https://meet.google.com/lookup م خطاب محمد نصوص انكليزي 4

    

   ا.د نجيب عبدالرحمن محمود                                                                            

 رئيس القسم                                                                                                           



 جدول دروس المرحلة الثالثةكلية االداب / قسم الجغرافية التطبيقية/ 

 رابط الكوكل ميت رمز الصف اسم التدريسي المرحلة الثالثة الساعة اليوم

 
 االحد

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup د فائق حسن استشعار عن بعد 1

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup د فائق حسن استشعار عن بعد 2

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup ا.د منيب مشعان ج السكان 3

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup ا.د منيب مشعان ج السكان 4

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup ا.م.د منهل عبدهللا نقل 5

 
 

 االثنين

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup مشعان منيب أ. د السكانج  1

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup د تغريد خليل ج موارد طبيعية 2

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup د. سعدي عبدهللا ج مدن 3

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup م.م فاتن سعدون طاقةج  4

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup م.م فاتن سعدون ج طاقة 5

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup م.م فاتن سعدون ج طاقة 6

 

 

 

 الثالثاء

 

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup . سعدي عبدهللاد ج المدن 1

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup . سعدي عبدهللاد ج المدن 2

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup ا.م.د عدنان عطية زراعية 3

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup د تغريد خليل طبيعيةج موارد  4

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup د تغريد خليل ج موارد طبيعية 5

 

 

 

 االربعاء

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup ا.م.د عدنان عطيه زراعيه 1

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup ا.م.د عدنان عطيه زراعيه 2

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup ا.م.د منهل عبدهللا نقل 3

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup ا.م.د منهل عبدهللا نقل 4

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup فائق حسن د استشعار عن بعد 5

 

 

 

 الخميس

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup د. سعدي عبدهللا سياحيةج  1

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup د. سعدي عبدهللا سياحيةج  2

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup د. سعدي عبدهللا سياحيةج  3

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup م خطاب محمد لغة انكليزيه 4

 cdrkjvohdr https://meet.google.com/lookup م خطاب محمد لغة انكليزيه 5

  

 ا.د نجيب عبدالرحمن محمود

 رئيس القسم    



 

 جدول دروس المرحلة الرابعةكلية االداب / قسم الجغرافية التطبيقية /  

 رابط الكوكل ميت رمز الصف اسم التدريسي المرحلة الرابعة الساعة اليوم

 
 
 
 االحد

 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup د تغريد خليل ج العراق التطبيقي 1
 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup د تغريد خليل ج العراق التطبيقي 2
 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup د. خطاب سعد ج السياسية 3

 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup د. خطاب سعد السياسيةج  4 
 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup د فائق حسن نظم معلومات 5
 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup د فائق حسن نظم معلومات 6

 
 

 االثنين

 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup م.م فاتن سعدون ج الصناعية 1

 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup م.م فاتن سعدون ج الصناعية 2
 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup د فائق حسن نظم معلومات 3

 
 
 

 الثالثاء
 

 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup د تغريد خليل ج العراق التطبيقي 1
 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup د تغريد خليل ج العراق التطبيقي 2
 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup م.م فاتن سعدون ج الصناعية 3
 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup د. خطاب سعد ج السياسية 4

 
 
 

 االربعاء

 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup د. محمد فزع فكر جغرافي 1
 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup د. محمد فزع فكر جغرافي 2

 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup د. محمد فزع فكر جغرافي 3
 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup م خطاب محمد لغة انكليزيه 4
 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup م خطاب محمد لغة انكليزيه 5

 
 
 

 الخميس

 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup ا.د لطيف مزعل مشكالت بيئية 1
 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup ا.د لطيف مزعل مشكالت بيئية 2
 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup أ.د. محمود حماده تخطيط إقليمي 3
 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup أ.د. محمود حماده تخطيط إقليمي 4
 crmawpy7lp https://meet.google.com/lookup د فائق حسن نظم معلومات 5

 

 ا.د نجيب عبدالرحمن محمود

 القسمرئيس    


