
  

(0200-0202/الدراسة الصباحٌة للعام الدراسً ) االولىللمرحلة  -جدول التعلٌم المدمج االسبوعً  –قسم السٌاحة   
  

االلكترونً الصف رمز اسم التدرٌسً    المادة  الوقت الٌوم  رمز االجتماع 

     8.3 االحد

  9.3     

  https://meet.google.com/jek-gzox-vei حضوري حسٌن كرٌم م.د مبادئ محاسبة  10.3  

  https://meet.google.com/jek-gzox-vei  حضوري م.د حسٌن كرٌم مبادئ محاسبة  11.3  

 https://meet.google.com/qbr-ippr-gpr حضوري ا.م.د مرٌم ابراهٌم احصاء  12.3  

 https://meet.google.com/qbr-ippr-gpr حضوري ا.م.د مرٌم ابراهٌم احصاء  1.3 

      
 r7qix3l kmz-cqzd-https://meet.google.com/suo ا.م.د هدى علً لغة عربٌة  8.3 االثنٌن    

 r7qix3l kmz-cqzd-https://meet.google.com/suo ا.م.د هدى علً لغة عربٌة  9.3  

 s2w576b م.م معتز حمٌد مبادئ سٌاحة  10.3  

cyt-dquu-https://meet.google.com/vbv 

 s2w576b م.م معتز حمٌد مبادئ سٌاحة  11.3  

cyt-dquu-https://meet.google.com/vbv 

 م.د عبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة  نظري 12.3  
raszno7 

 

https://meet.google.com/ebk-zsnc-vao 

 م.د عبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة  نظري 1.3  
raszno7 

 

https://meet.google.com/ebk-zsnc-vao 

 أ.عبد االمٌر عبد كاظم ارشاد تربوي 2.3  
        

  
        

 لغة فارسٌة /نظري 8.3 الثالثاء
 سامر نورع/ 

wtfv7uc https://meet.google.com/cnw-ejyk-pyh 

 لغة فارسٌة /نظري 9.3  
 سامر نورع/ 

wtfv7uc https://meet.google.com/cnw-ejyk-pyh 

 wsochu7 https://meet.google.com/rpb-kmqu-ywi ا.د ازهار نعمة مبادئ ادارة  10.3  

 wsochu7 https://meet.google.com/rpb-kmqu-ywi ا.د ازهار نعمة مبادئ ادارة  11.3  

 g22z2lg kwe-hjbn-https://meet,google.coom/rie ا.م.د حٌدر مجٌد اقتصاد سٌاحً جزئً 12.3  

 g22z2lg kwe-hjbn-https://meet,google.coom/rie ا.م.د حٌدر مجٌد اقتصاد سٌاحً جزئً 1.3  

 أ.عبد االمٌر عبد ارشاد تربوي  2.3  
 

  

https://meet.google.com/jek-gzox-vei
https://meet.google.com/jek-gzox-vei
https://meet.google.com/jek-gzox-vei
https://meet.google.com/jek-gzox-vei


  
  

      
  

        

 uxuvfwk د. خدٌجة حسن حقوق انسان  8.3 االربعاء

kan-gmom-https://meet.google.com/xgw 

 uxuvfwk د. خدٌجة حسن حقوق انسان  9.3  

kan-gmom-https://meet.google.com/xgw 

 wtfv7uc ع/ سامر نور لغة فارسٌة/عملً  10.3  

pyh-ejyk-https://meet.google.com/cnw 

 wtfv7uc ع/ سامر نور لغة فارسٌة/عملً  11.3  

pyh-ejyk-https://meet.google.com/cnw 

 nownf3l م.م جنان حسن حاسبات  12.3  

rgj-edht-https://meet.google.com/rzp 

 nownf3l م.م جنان حسن حاسبات  1.3  

rgj-edht-https://meet.google.com/rzp 

      

 اللغة االنكلٌزٌة عملً  12.3 الخمٌس

 raszno7 vao-zsnc-https://meet.google.com/ebk م.د عبد المحسن جواد

 اللغة االنكلٌزٌة عملً  1.3  

 raszno7 vao-zsnc-https://meet.google.com/ebk م.د عبد المحسن جواد

  

 

 

 

 

 

 



  

 (0200-0202ة /الدراسة الصباحٌة للعام الدراسً )نٌللمرحلة الثا -جدول التعلٌم المدمج االسبوعً  –قسم السٌاحة 
  

 رمز االجتماع الرمز االلكترونً اسم التدرٌسً المادة الوقت الٌوم

حد
ال
ا

 

  

 5q36z76 أ.م.د احمد عبد الكرٌم جغرافٌة سٌاحٌة 8.3
https://meet.google.com/dbk-bzfb-ixy 

 5q36z76 أ.م.د احمد عبد الكرٌم جغرافٌة سٌاحٌة 9.3
https://meet.google.com/dbk-bzfb-ixy 

 qdkpaan أ.م.د حٌدر مجٌد اقتصاد سٌاحً كلً 10.3
bou-gqmn-https://meet.google.com/fey 

 qdkpaan أ.م.د حٌدر مجٌد اقتصاد سٌاحً كلً 11.3
bou-gqmn-https://meet.google.com/fey 

 4lntbwt ع/ سامر نور امن وسالمة سٌاحٌة 12.3
https://meet.google.com/ofo-yzxa-mhi 

 امن وسالمة سٌاحٌة 1.3
 

 4lntbwt ع/ سامر نور
https://meet.google.com/ofo-yzxa-mhi 

 
    

 

 

 

ن
نٌ
الث

ا
 

 حضوري حضوري م.د محمد صالح سٌاحة مستدامة 8.3  

 حضوري حضوري م.د محمد صالح سٌاحة مستدامة 9.3

 حضوري حضوري أ.عبد االمٌر زوٌن ادارة شركات سٌاحٌة 10.3

 حضوري حضوري أ.عبد االمٌر زوٌن ادارة شركات سٌاحٌة 11.3

12.3   
 

 

 

 
    

 

 

 

اء
الث

لث
ا

 

  8.3     

9.3     

 ehyhct4 م.دعادل تركً ارشاد سٌاحً  10.3
fzc-fbxa-https://meet.google.com/wom 

 ehyhct4 م.دعادل تركً ارشاد سٌاحً  11.3
fzc-fbxa-https://meet.google.com/wom 

 اللغة االنكلٌزٌة /نظري 12.3

 qcpf2bn https://meet.google.com/gyu-uwpw-rkb م.د عبد المحسن جواد

 اللغة االنكلٌزٌة /نظري 1.3

 qcpf2bn https://meet.google.com/gyu-uwpw-rkb م.د عبد المحسن جواد

   ا.م.د حٌدر مجٌد ارشاد تربوي  2.3
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ء
عا

رب
ال
ا

 

  

 hlkgt5e م. كرار محمد نظري لغة فارسٌة 8.3
meet.google.com/tiz-rjoo-aur 

 hikgt5e م. كرار محمد لغة فارسٌة نظري 9.3
meet.google.com/tiz-rjoo-aur 

 kpp7uvx د. خدٌجة حسن تارٌخ العراق القدٌم 10.3
https://meet.google.com/gch-gkdg-gzp 

 kpp7uvx د. خدٌجة حسن تارٌخ العراق القدٌم 11.3
https://meet.google.com/gch-gkdg-gzp 

 م.د عبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة /عملً 12.3

qcpf2bn https://meet.google.com/gyu-uwpw-rkb 

 م.د عبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة /عملً 1.3

qcpf2bn https://meet.google.com/gyu-uwpw-rkb 

  ا.م.د حٌدر مجٌد ارشاد تربوي 2.3
 

س
مٌ

خ
ال

 

  

8.3    
 

9.3    
 

 vxsy7h3 م.سامٌة هانً سلوك السائح 10.3
http://meet.google.com/isr-cfnt-vqw 

 vxsy7h3 هانً م.سامٌة سلوك السائح 11.3
http://meet.google.com/isr-cfnt-vqw 

 hlkgt5e م. كرار محمد لغة فارسٌة عملً 12.3 
meet.google.com/tiz-rjoo-aur 

 hikgt5e م. كرار محمد لغة فارسٌة عملً 1.3 
meet.google.com/tiz-rjoo-aur 

 

 

 

 (0200-0202للمرحلة الثالثة /الدراسة الصباحٌة للعام الدراسً ) -جدول التعلٌم المدمج االسبوعً  –قسم السٌاحة 

 رمز االجتماع  االلكترونً الصف رمز سًرٌالتد المادة الوقت  الٌوم 

https://meet.google.com/gyu-uwpw-rkb
https://meet.google.com/gyu-uwpw-rkb


د 
ح
ال
ا

 

 c7qyory https://meet.google.com/qon-bkmv-eja أ.م.د مروة عبد الكرٌم عالقات عامة 8.3

 c7qyory https://meet.google.com/qon-bkmv-eja أ.م.د مروة عبد الكرٌم عالقات عامة 9.3

 euufhmv https://meet.google.com/guf-bbsy-afp د. خدٌجة حسن  معالم واثار سٌاحٌة 10.3

 euufhmv https://meet.google.com/guf-bbsy-afp د. خدٌجة حسن  معالم واثار سٌاحٌة 11.3

 3gdensq http://meet.google.com/qdr-moas-hhu م.هند غانم ادارة ازمات 12.3

 3gdensq http://meet.google.com/qdr-moas-hhu م.هند غانم ادارة ازمات 1.3 

         

ن
نٌ
الث

ا
 

 suc4jgo yox-ywgs-https://meet.google.com/khr أ.م.د احمد عبد الكرٌم كاظم أدارة مراسٌم واتكٌت 8.3

 suc4jgo yox-ywgs-https://meet.google.com/khr أ.م.د احمد عبد الكرٌم كاظم أدارة مراسٌم واتكٌت 9.3

 spb5nql https://meet.google.com/ces-ubme-hzq م.كرار محمد الفارسٌة نظرياللغة  10.3

 spb5nql https://meet.google.com/ces-ubme-hzq م. كرار محمد اللغة الفارسٌة نظري 11.3

   ا.م.د احمد عبد الكرٌم ارشاد تربوي 12.3

1.3     

    

 

 

اء
الث

لث
ا

 

 x6oivxv https://meet.google.com/nsg-uwky-nwj م.د.عبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة نظري  8.3

 x6oivxv https://meet.google.com/nsg-uwky-nwj م.د.عبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة نظري  9.3

https://meet.google.com/khr-ywgs-yox
https://meet.google.com/khr-ywgs-yox
https://meet.google.com/khr-ywgs-yox
https://meet.google.com/khr-ywgs-yox


 xv4o5ri http://meet.google.com/bme-kgnf-tyh م. سامٌة هانً اعالم سٌاحً 10.3

 xv4o5ri http://meet.google.com/bme-kgnf-tyh م. سامٌة هانً اعالم سٌاحً 11.3

 l5ot3bv kwa-ujha-https://meet.google.com/sjr م.د.عادل تركً تخطٌط سٌاحً 12.3

 l5ot3bv kwa-ujha-https://meet.google.com/sjr م.د.عادل تركً تخطٌط سٌاحً 1.3

    أ.م.د.احمد عبد الكرٌم ارشاد تربوي 2.3

         

اء
بع

الر
ا

 

 حضوري حضوري ا.م.دبشرى محمد استثمار سٌاحً 8.3

 حضوري حضوري ا.م.دبشرى محمد استثمار سٌاحً 9.3

 حضوري  حضوري  م.د.حسٌن كرٌم تكالٌف محاسبة 10.3

 حضوري  حضوري  م.د.حسٌن كرٌم محاسبة تكالٌف 11.3

12.3     

      

س
مٌ

خ
ال

 

 spb5nql https://meet.google.com/ces-ubme-hzq م.كرار محمد لغة فارسٌة عملً 8.3

 spb5nql https://meet.google.com/ces-ubme-hzq م.م.كرار محمد لغة فارسٌة عملً 9.3

 x6oivxv https://meet.google.com/nsg-uwky-nwj م.د.عبد المحسن جواد االنكلٌزي عملً 10.3

 x6oivxv https://meet.google.com/nsg-uwky-nwj م.د.عبد المحسن جواد االنكلٌزي عملً 11.3 

https://meet.google.com/sjr-ujha-kwa
https://meet.google.com/sjr-ujha-kwa
https://meet.google.com/sjr-ujha-kwa
https://meet.google.com/sjr-ujha-kwa


 12.3     

  

 (0200-0202للمرحلة الرابعة /الدراسة الصباحٌة للعام الدراسً ) -جدول التعلٌم المدمج االسبوعً  –قسم السٌاحة 

 رمز االجتماع االلكترونًالصف رمز  اسم التدرٌسً المادة الوقت الٌوم

 االحد

  

  

  

  

  

 hs7szqm http://meet.google.com/dxe-jcyx-bas م.هند غانم اسالٌب اعداد البحث 8.3

 hs7szqm http://meet.google.com/dxe-jcyx-bas م.هند غانم اسالٌب اعداد البحث 9.3

 krrmjur sbh-fpyg-http://meet.google.com/tge م.دعبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة عملً  10.3

 krrmjur sbh-fpyg-http://meet.google.com/tge م.دعبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة عملً  11.3

 4qmqpvv https://meet.google.com/uss-fcdt-pzv ا.د ازهار نعمة  تسوٌق سٌاحً  12.3

 4qmqpvv https://meet.google.com/uss-fcdt-pzv ا.د ازهار نعمة  تسوٌق سٌاحً  1.3

           

 االثنٌن 

  

  

  

  

 cl5dsxo https://meet.google.com/qon-bkmv-eja أ.م.د مروة عبد الكرٌم ادارة الموارد البشرٌة 8.3

 cl5dsxo https://meet.google.com/qon-bkmv-eja أ.م.د مروة عبد الكرٌم ادارة الموارد البشرٌة 9.3

 krrmjur sbh-fpyg-http://meet.google.com/tge م.دعبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة نظري  10.3

 krrmjur sbh-fpyg-http://meet.google.com/tge م.دعبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة نظري  11.3

 q4lua5b https://meet.google.com/owg-yhmf-ump ع/ سامر نور اللغة الفارسٌة نظري 12.3

http://meet.google.com/tge-fpyg-sbh
http://meet.google.com/tge-fpyg-sbh
http://meet.google.com/tge-fpyg-sbh
http://meet.google.com/tge-fpyg-sbh
http://meet.google.com/tge-fpyg-sbh
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http://meet.google.com/tge-fpyg-sbh


  

  

 q4lua5b https://meet.google.com/owg-yhmf-ump ع/ سامر نور اللغة الفارسٌة نظري 1.3

    م.د مروة عبد الكرٌم ارشاد تربوي 2.3

           

 الثالثاء

  

  

  

  

 حضوري حضوري أ.م.دبشرى محمد دراسة جدوى 8.3

 حضوري حضوري أ.م.دبشرى محمد دراسة جدوى 9.3

 حضوري حضوري أ.عبد االمٌر زوٌن تنظٌم رحالت سٌاحٌة 10.3

 حضوري حضوري أ.عبد االمٌر زوٌن تنظٌم رحالت سٌاحٌة 11.3

12.3        

           

 االربعاء

  

  

  

  

  

 gnohsww snd-pzqw-http://meet.google.com/und أ.م.د هدى علً ثقافة دٌنٌة 8.3

 gnohsww snd-pzqw-http://meet.google.com/und أ.م.د هدى علً ثقافة دٌنٌة 9.3

 kufhil6 meet.google.com/duo-uvzg-pdr م.د محمد صالح تشرٌعات سٌاحٌة 10.3

 kufhil6 meet.google.com/duo-uvzg-pdr م.د محمد صالح تشرٌعات سٌاحٌة 11.3

 q4lua5b https://meet.google.com/owg-yhmf-ump ع/ سامر نور لغة فارسٌة عملً 12.3

 q4lua5b https://meet.google.com/owg-yhmf-ump ع/ سامر نور لغة فارسٌة عملً 1.3

http://meet.google.com/und-pzqw-snd
http://meet.google.com/und-pzqw-snd
http://meet.google.com/und-pzqw-snd
http://meet.google.com/und-pzqw-snd


    م.د مروة عبد الكرٌم ارشاد تربوي 2.3  

      

 35tsxh2 https://meet.google.com/ukz-pyxi-nmx أ.م.د.مرٌم ابراهٌم تكنولوجٌا معلومات 12.3 الخمٌس

 35tsxh2 https://meet.google.com/ukz-pyxi-nmx أ.م.د.مرٌم ابراهٌم تكنولوجٌا معلومات 1.3 

 


