
 

 رابط الويث رهز الصف  هذرس الوادة  الولث الوادةاصن  اليوم

 االحذ

  

 h7jyif 4 https://meet.google.com/lookup/cj6m3cztsu م.م.ثريا نجذت 00,2-0022   هخحلف الحذيث

  pq4lf3i م.م. نورا فرهاد 0,2,-00,2 الحذيث الححليلي

 er2qgru د. لذاهه حواد 002,-0,2, دراصة األصانيذ

 nz56dhc م.م.نضال حضين 0,2,-0,2, هناهج هحذثين

  h7jyif 4 https://meet.google.com/lookup/cj6m3cztsu م.م.ثريا نجذت 00,2-0022   هخحلف الحذيث االثنين

  pq4lf3i م.م. نورا فرهاد 0,2,-00,2 الحذيث الححليلي

 er2qgru د. لذاهه حواد 002,-0,2, دراصة األصانيذ

 nz56dhc م.م.نضال حضين 0,2,-0,2, هناهج هحذثين

  h7jyif 4 https://meet.google.com/lookup/cj6m3cztsu م.م.ثريا نجذت 00,2-0022   هخحلف الحذيث الثالثاء
  pq4lf3i فرهادم.م. نورا  0,2,-00,2 الحذيث الححليلي
 er2qgru د. لذاهه حواد 002,-0,2, دراصة األصانيذ

 nz56dhc م.م.نضال حضين 0,2,-0,2, هناهج هحذثين

  r3tfohf https://meet.google.com/lookup/cj6m3cztsu م.فؤاد عادل 00,2-0022   اللغة االنكليزية االربعاء
  r3tfohf  م.فؤاد عادل 0,2,-00,2 اللغة االنكليزية

 pgszqtq م.م.هروة طارق 002,-0,2, النحو

 avgjjp6 د.اهال جذوع 0,2,-0,2, علن النفش 

  avgjjp6 https://meet.google.com/lookup/cj6m3cztsu د.اهال جذوع 00,2-0022   علن النفش الخويش
  pgszqtq م.م.هروة طارق 0,2,-00,2 النحو

 hvorqtl د.صياس علي 002,-0,2, طرائك جذريش
 hvorqtl د.صياس علي 0,2,-0,2, طرائك جذريش
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 هوو االصالييتعكهيت ان –جايعت حكريج 

 0202/0202او عانذراصت انًضائيت نه –انًرحهت انرابعت  -جذول وروابط قضى انحذيث وعهويه 

 رابط انًيج ريز انصف  يذرس انًادة انوقج  اصى انًادة انيوو

 االحذ

  

 d5jwgcy https://meet.google.com/lookup/f3v2v5bdsm  و.و.يروة طارق 00,2-0022   انُحو

 ge4orkf و.و.ثريا َجذث 0,2,-00,2 انجرح وانخعذيم

 qtmk2o6 و.و.َور عواد 002,-0,2, انًضخشرقوٌ

 ethms5s و.و.ورود ضياء 022,-0,2, يذارس حذيثيت

 kvwl6hq https://meet.google.com/lookup/f3v2v5bdsm د. قذايه حًاد 00,2-0022   انعهمعهى  االثُيٍ

 ethms5s و.و.ورود ضياء 0,2,-00,2 يذارس حذيثيت

 ge4orkf و.و.ثريا َجذث 002,-0,2, انجرح وانخعذيم

 qtmk2o6 https://meet.google.com/lookup/f3v2v5bdsm و.و.َور عواد 00,2-0022   انًضخشرقوٌ انثالثاء

 ge4orkf و.و.ثريا َجذث 0,2,-00,2 انجرح وانخعذيم

 kvwl6hq د. قذايه حًاد 002,-0,2, عهى انعهم

 Pz75owj جبار  د. صخار 022,-0,2, فقه انحذيث

 ethms5s https://meet.google.com/lookup/f3v2v5bdsm و.و.ورود ضياء 00,2-0022   يذارس حذيثيت األربعاء

 kvwl6hq د. قذايه حًاد 0,2,-00,2 عهى انعهم

 Pz75owj جبار د. صخار 002,-0,2, فقه انحذيث

 4hnp4qq https://meet.google.com/lookup/f3v2v5bdsm و.فؤاد عادل 00,2-0022   انهغت االَكهيزيت انخًيش

 4hnp4qq و.فؤاد عادل 0,2,-00,2 انهغت االَكهيزيت

 d5jwgcy و.و.يروة طارق 002,-0,2, انُحو
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