
 

 

 Google Mettingرابط  رمز الصف اسم التدريسي اسم المادة الساعة اليوم

 الثالثاء

08:30 09:15 International Organization د.عماد مؤيد جاسم efl4uck https://meet.google.com/rbr-dwsj-nyg 

09:25 10:10 International Organization د.عماد مؤيد جاسم efl4uck https://meet.google.com/rbr-dwsj-nyg 

10:20 11:05         

 2zyi4ss https://meet.google.com/myh-efyb-nxp د.حيدر عبد الرزاق القانون الدولي العام 12:00 11:15

 2zyi4ss https://meet.google.com/myh-efyb-nxp د.حيدر عبد الرزاق القانون الدولي العام 12.55 12:10

 األربعاء

 bvloutv https://meet.google.com/pgt-cbca-ywz د. أيمن عبد عون التطور السياسي في العراق 09:15 08:30

 bvloutv https://meet.google.com/pgt-cbca-ywz د. أيمن عبد عون التطور السياسي في العراق 10:10 09:25

10:20 11:05         

 yypzc6a https://meet.google.com/wpm-pyat-qvq م.م رعد علي عبيد المشكالت السياسية 12:00 11:15

 yypzc6a https://meet.google.com/wpm-pyat-qvq م.م رعد علي عبيد المشكالت السياسية 12.55 12:10

 الخميس

 dqvi6fj https://meet.google.com/qut-bmyr-eqz?hs=179 م.م تميم عماد صادق السياسة العامة 09:15 08:30

 dqvi6fj https://meet.google.com/qut-bmyr-eqz?hs=179 م.م تميم عماد صادق السياسة العامة 10:10 09:25

10:20 11:05         

11:15 12:00 Headway م.م زينة فوزي خليفة jsgwx2h https://meet.google.com/tue-cjeh-hri  

 yypzc6a https://meet.google.com/wpm-pyat-qvq م.م رعد علي عبيد المشكالت السياسية 12.55 12:10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الثانية  2022-2021جدول الدروس االلكترونية االسبوعي لقسم العلوم السياسية للعام الدراسي 
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 المرحلة الثالثة 2022-2021جدول الدروس االلكترونية االسبوعي لقسم العلوم السياسية للعام الدراسي 

 Google Mettingرابط  رمز الصف اسم التدريسي اسم المادة الساعة اليوم

 األحــــــد

 zlq23cs https://meet.google.com/eja-yain-ygt م.م حسين علي حسين الفكر السياسي العربي اإلسالمي 09:15 08:30

 zlq23cs https://meet.google.com/eja-yain-ygt م.م حسين علي حسين الفكر السياسي العربي اإلسالمي 10:10 09:25

10:20 11:05         

 fdvlzfc https://meet.google.com/wtb-omzh-dxa?hs=179 م.م. فاطمة محمود حمه األحزاب السياسية 12:00 11.15

 fdvlzfc https://meet.google.com/wtb-omzh-dxa?hs=179 م.م. فاطمة محمود حمه األحزاب السياسية 12.55 12:10

 األثنين

 2epmkjj https://meet.google.com/zge-zpbv-npc م.م زينة فوزي خليفة االحزاب باللغة اإلنكليزية 09:15 08:30

 2epmkjj https://meet.google.com/zge-zpbv-npc م.م زينة فوزي خليفة  االحزاب باللغة اإلنكليزية 10:10 09:25

10:20 11:05 Headway  م.م زينة فوزي خليفة fx7rouk https://meet.google.com/hvi-jwzw-vkm 

 fdvlzfc https://meet.google.com/wtb-omzh-dxa?hs=179 م.م. فاطمة محمود حمه األحزاب السياسية 12:00 11.15

 zlq23cs https://meet.google.com/eja-yain-ygt م.م حسين علي حسين الفكر السياسي العربي اإلسالمي 12.55 12:10

 الثالثاء

 qlmnfzk https://meet.google.com/ycg-vhtt-kfr م.م رعد علي عبيد العالقات االقتصادية الدولية 09:15 08:30

 qlmnfzk https://meet.google.com/ycg-vhtt-kfr م.م رعد علي عبيد العالقات االقتصادية الدولية 10:10 09:25

10:20 11:05         

 rtp5vfv https://meet.google.com/bzj-nvod-rwk?hs=179 م.م. ايالف نوفل احمد المنظمات الدولية 12:00 11:15

 rtp5vfv https://meet.google.com/bzj-nvod-rwk?hs=179 م.م. ايالف نوفل احمد المنظمات الدولية 12.55 12:10
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 المرحلة الرابعة 2022-2021جدول الدروس االلكترونية االسبوعي لقسم العلوم السياسية للعام الدراسي 
 

 Google Mettingرابط  رمز الصف اسم التدريسي اسم المادة الساعة اليوم

 األحــــــد

 tmpywq4 https://meet.google.com/yhc-mdgh-jia زينة فوزي خليفة م.م السياسة الدولية باإلنكليزي 09:15 08:30

 tmpywq4 https://meet.google.com/yhc-mdgh-jia م.م زينة فوزي خليفة السياسة الدولية باإلنكليزي 10:10 09:25

 /4h4ccaa https://meet.google.com/pdr-kmay-use د. سالم جاسم عبدهللا بحوث سياسية 11:05 10:20

11.15 12:00 Headway زينة فوزي خليفة م.م xymgrm4 https://meet.google.com/poa-iojp-txp 

 bd7qxak https://meet.google.com/mgz-hdan-udt?hs=179 د. طالل حامد خليل الفكر السياسي الغربي المعاصر 12.55 12:10

 األثنين

 xrrmupv https://meet.google.com/mah-oezu-wgw د. شاكر عبد الكريم إسرائيل والسلطة الفلسطينية 09:15 08:30

 xrrmupv https://meet.google.com/mah-oezu-wgw د. شاكر عبد الكريم إسرائيل والسلطة الفلسطينية 10:10 09:25

10:20 11:05   
     

  

 bd7qxak https://meet.google.com/mgz-hdan-udt?hs=179 د. طالل حامد خليل الفكر السياسي الغربي المعاصر 12:00 11.15

 bd7qxak \https://meet.google.com/mgz-hdan-udt?hs=179 د. طالل حامد خليل السياسي الغربي المعاصرالفكر  12.55 12:10

 الثالثاء

 olwz7xu https://meet.google.com/eea-mfzx-trz?hs=179 م.م فاطمة محمود الرأي العام 09:15 08:30

 olwz7xu https://meet.google.com/eea-mfzx-trz?hs=179 م.م فاطمة محمود الرأي العام 10:10 09:25

10:20 11:05         

 fnt54cd https://meet.google.com/mzm-iaki-ueg م.د. إسماعيل ذياب خليل الدبلوماسية 12:00 11:15

 fnt54cd https://meet.google.com/mzm-iaki-ueg م.د. إسماعيل ذياب خليل الدبلوماسية 12.55 12:10
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