
االيام
وقت 

ة  المحاضر

خ  وتاري    

اسم المادة
المادة نظري او 

عملي

اسم المحاضر 

الشعبةرابط الكوكل ميت ثابت عل مدار سنة رمز الصف مدرس العمليواللقب العلمي

9:00 AMسجى ماجد حميدحسن هادي كهو. م.منظري وعمليالكتروني/ قراءات انكليزيةa5jg5pqhttps://meet.google.com/lookup/fs2trgfhmeاالوىل

9:00 AM
/ ادارة المحفوظات 

ي
ونر الكتر

نظري 
ر صبيح محيسن -  حسي 

عقد- ماجستت  

ر .م م هالة معي 

ي صتى
fmc3jl6https://meet.google.com/lookup/c5itkq35zhالثانية

11:00 AM
 / 1تطبيقات الحاسوب 

ي
ونر الكتر

غام محسن.منظري  م ضر
اسامة عبد السميع 

ميالد هاشم+ 
nlqgaf7

https://meet.google.com/lookup/d6sgj2iv2k?authuser=2&hs=1

79
االوىل

11:00 AMسجى ماجد حميدحسن هادي كهو. م.منظري وعمليالكتروني/ قراءات انكليزيةa5jg5pqhttps://meet.google.com/lookup/fs2trgfhmeالثانية

12:00 AM
/ ادارة المحفوظات

ي
ونر الكتر

نظري 
ر صبيح محيسن -  حسي 

عقد- ماجستت  

ر .م م هالة معي 

ي صتى
fmc3jl5https://meet.google.com/lookup/cuk6jume4jاالوىل

1:00 AM
 / 1تطبيقات الحاسوب 

ي
ونر الكتر

غام محسن.منظري  م ضر
اسامة عبد السميع 

ميالد هاشم+ 
nlqgaf7

https://meet.google.com/lookup/d6sgj2iv2k?authuser=2&hs=1

79
الثانية

9:00 AM ي/ االدارة
ونر نظري وعمليالكتر

-  نذير مهدي فاضل 

عقد- ماجستير 
االوىلedvuhozhttps://meet.google.com/lookup/c42p2vy2w6نصرة علوي

9:00 AM
ية  ر / 1اللغة االنكلت 

ي
ونر الكتر

الثانيةqwwpc44https://meet.google.com/lookup/b23kyisltmم خليل عبد الحر.منظري

12:00 AM
ية  ر / 1اللغة االنكلت 

ي
ونر الكتر

االوىلqwwpc44https://meet.google.com/lookup/b23kyisltmم خليل عبد الحر.منظري

12:00 AM ي/ االدارة
ونر نظري وعمليالكتر

-  نذير مهدي فاضل 

عقد- ماجستير 
الثانيةedvuhozhttps://meet.google.com/lookup/c42p2vy2w6نصرة علوي

9:00 AM ي/ عملي 1تطبيقات الحاسوب
ونر الكتر

م ضرغام .                 م

محسن

اسامة عبد السميع 

ميالد هاشم+ 
nlqgaf7

https://meet.google.com/lookup/d6sgj2iv2k?authuser=2&hs=1

79
االوىل 

9:00 AMي/ عملي ادارة المحفوظات
ونر الكتر

ر صبيح  -     حسي 

عقد- ماجستت  

ر .م م هالة معي 

ي صتى
fmc3jl6https://meet.google.com/lookup/c5itkq35zhالثانية

9:00 AMمحمود رياضم علي عبد الحسين.أنظري وعمليالكتروني/تقانة المعلوماتpsmm7j4
https://meet.google.com/lookup/b7p6qrqjnj?authuser=2&hs=

178
االوىل

9:00 AMجاسم محمد عليم بشرى جواد.منظري وعمليالكتروني/ عالقات عامةfgbrozrhttps://meet.google.com/lookup/a55x2ylt4qالثانية

11:00 AMجاسم محمد عليم بشرى جواد.منظري وعمليالكتروني/ عالقات عامةfgbrozrhttps://meet.google.com/lookup/a55x2ylt4qاالوىل

11:00 AMمحمود رياضم علي عبد الحسين.أنظري وعمليالكتروني/تقانة المعلوماتpsmm7j4
https://meet.google.com/lookup/b7p6qrqjnj?authuser=2&hs=

178
الثانية

ي)جدول التعليم المدمج 
 
ون ي - 2021-2020السنة االوىل للعام الدراسي - لقسم تقنيات ادارة المكتب  (الحضوري وااللكتر

 
الفصل الثان

السبت

االحد

ر االثني 

الثالثاء



9:00 AM
حقوق االنسان 

الكتروني/ والديمقراطية 
sizc3egم سعاد عبد الكاظم.منظري

https://meet.google.com/lookup/demgtosywy?authuser=2&hs

=179
االوىل

9:00 AM
/ كتابة التقارير والبحوث

الثانية46n66quhttps://meet.google.com/lookup/cz72ti6aeعبدهللا رعد ناجيم غانم سلمان عبيد.منظري وعمليالكتروني

11:00 AM
/ كتابة التقارير والبحوث

االوىل46n66quhttps://meet.google.com/lookup/cz72ti6aeعبدهللا رعد ناجيم غانم سلمان عبيد.منظري وعمليالكتروني

11:00 AM
حقوق االنسان 

الكتروني/ والديمقراطية 
sizc3egم سعاد عبد الكاظم.منظري

https://meet.google.com/lookup/demgtosywy?authuser=2&hs

=179
الثانية

9:00 AMي/ عملي ادارة المحفوظات
ونر الكتر

ر صبيح  ماجستت  -  حسي 

عقد- 

ر .م م هالة معي 

ي صتى
fmc3jl6https://meet.google.com/lookup/c5itkq35zhاالوىل

9:00 AM ي/ عملي 1تطبيقات الحاسوب
ونر الكتر

م ضرغام .                 م

محسن

اسامة عبد السميع 

ميالد هاشم+ 
nlqgaf7

https://meet.google.com/lookup/d6sgj2iv2k?authuser=2&hs=1

79
الثانية

الخميس

االربعاء


