
 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية                                                                                                                                                            جامعة تكريت
                                                                                                                                                                       كلية اآلداب  
 0202-0202راسي الفصل الد                                                                                                                                                             قسم االعالم  

 

0202-0202الفصل الدراسي   -الدراسة الصباحية  -جدول روابط المحاضرات االلكترونية / المرحلة االولى  

 رابط الميت مثبت على الصف رمز الصف الفرع مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 4vxfzix https://meet.google.com/lookup/b5k7ubkej2 مشترك م.م. خميس  حواس التربية االعالمية 0022-2022 االحد

 zx4yl5d https://meet.google.com/lookup/cwc47eou35 مشترك م.م. فؤاد عادل اللغة االنكليزية 3022-0022 االحد

 qxiy7mo https://meet.google.com/lookup/fmluka66go مشترك أ.م. حبيب خلف ملح فن الخبر 0022-2022 نيناالث

 qbo5mqi https://meet.google.com/lookup/fz5rffkq5r مشترك م.م. حنين سعد التصوير الصحفي 3022-0022 االثنين

 e5qnk7c https://meet.google.com/lookup/albucqnjwj مشترك م.م. عماد عبد مهارات الحاسوب 0022-2022 الثالثاء

 54svsjt https://meet.google.com/lookup/hnc5pdnfy3 مشترك م.م. منى سفيان امةالعالقات الع 3022-0022 الثالثاء

 kzrydeq https://meet.google.com/lookup/hyfmbbdncd مشترك م.م. غزوان حسن االتصال الجماهيري 0022-2022 االربعاء

 chl3bat https://meet.google.com/lookup/b355h3t43q مشترك م.م. احمد شهيد اللغة العربية 3022-0022 االربعاء

حقوق االنسان  0022-2022 الخميس

 والديمقراطية

 jg6kaha https://meet.google.com/lookup/adrz6t42nq مشترك احمد جابر م.م. 
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                                                                                                                                                                       كلية اآلداب  
 0202-0202راسي الفصل الد                                                                                                                                                             قسم االعالم  

 

0202-0202الفصل الدراسي   - المسائيةالدراسة  -جدول روابط المحاضرات االلكترونية / المرحلة االولى  

وقت  اليوم

 المحاضرة

 رابط الميت مثبت على الصف رمز الصف الفرع مدرس المادة ةاسم الماد

  23hbolc https://meet.google.com/lookup/ee7enmpwh2 مشترك م.م. تسنيم خلف التربية االعالمية 0022-2022 االحد

 lsi22ki https://meet.google.com/lookup/cwc47eou35 مشترك . فؤاد عادلم.م اللغة االنكليزية 3022-0022 االحد

 4rgxayn https://meet.google.com/lookup/fmluka66go مشترك أ.م. حبيب خلف  فن الخبر 0022-2022 االثنين

 fa4xetg https://meet.google.com/lookup/fz5rffkq5r مشترك م.م. حنين سعد  التصوير الصحفي 3022-0022 االثنين

 nwdnoxg https://meet.google.com/lookup/albucqnjwj مشترك م.م. عماد  عبد  مهارات الحاسوب 0022-2022 الثالثاء

 sassghk https://meet.google.com/lookup/gl5a6w3er2 مشترك رهام حبيبم.م.  العالقات العامة 3022-0022 الثالثاء

 hpbxy2z https://meet.google.com/lookup/hyfmbbdncd مشترك م.م. غزوان حسن االتصال الجماهيري 0022-2022 االربعاء

 qgx3b4f https://meet.google.com/lookup/b355h3t43q مشترك م.م. احمد شهيد اللغة العربية 3022-0022 االربعاء

حقوق االنسان  0022-2022 الخميس

 والديمقراطية

 v4e2g3a https://meet.google.com/lookup/adrz6t42nq مشترك احمد جابرم.م.  
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 0202-0202راسي الفصل الد                                                                                                                                                             قسم االعالم  

 قسم اإلعالم / المرحلة الثانية / الدراسة الصباحية

0202-0202الفصل الدراسي   -الدراسة الصباحية  -جدول روابط المحاضرات االلكترونية / المرحلة الثانية  

 رابط الميت مثبت على الصف رمز الصف الفرع مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 q7qbp6k https://meet.google.com/lookup/by4er37tps مشترك م.د. سهيل صالح العربية اللغة 0022-2022 االحد

 reyuz5n https://meet.google.com/lookup/h27b5iny4z صحافة م.م. خالد ارحيل اقتصاديات االعالم 3022-0022 االحد

 2seqmxq https://meet.google.com/lookup/bde455buh2 اذاعة م.م. صهيب مهيدي اخراج اذاعي 4022-3022 االحد

 xb2ihck https://meet.google.com/lookup/gl5gup4ehw مشترك انم.م. منى سفي علم النفس االعالمي 0022-2022 االثنين

 xqjert2 https://meet.google.com/lookup/ct7tzonnsk مشترك أ.د. فريد صالح مناهج البحث العلمي 3022-0022 االثنين

 yrxnjb7 https://meet.google.com/lookup/c34yofsstn صحافة أ.جمال عسكر تحرير صحفي 0022-2022 الثالثاء

 y3g3mbh https://meet.google.com/lookup/g73r4ijb4k اذاعة م.م. خالد علي تحرير اذاعي 3022-0022 الثالثاء

 lnxnbsr https://meet.google.com/lookup/hxnauo2nbn مشترك أ.م.د. يوسف حسن نظريات االتصال 0022-2022 االربعاء

 ha6wlag https://meet.google.com/lookup/c326yh5r5l مشترك م.م. دحام عصام التقنيات الرقمية 3022-0022 الربعاءا

 dn6chaa https://meet.google.com/lookup/ds6m6pr3ds صحافة م.م. خميس حواس تاريخ صحافة 4022-3022 االربعاء

  iocjxyp https://meet.google.com/lookup/dmvug3mmdz مشترك م.م. قتيبة مهند اللغة االنكليزية 0022-2022 الخميس

 wqp2jsm https://meet.google.com/lookup/fwt6afzjl5 مشترك م.م. ميسر جاسم تصال السياسياال 3022-0022 الخميس

 ruqmvpe https://meet.google.com/lookup/f62mnqskoa اذاعة م.م. خميس محمد اعداد البرامج 4022-3022 الخميس
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0202-0202الفصل الدراسي   -الدراسة المسائية  -جدول روابط المحاضرات االلكترونية / المرحلة الثانية  

 رابط الميت مثبت على الصف رمز الصف الفرع مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 zojzybu https://meet.google.com/lookup/by4er37tps مشترك م.د. سهيل صالح لعربيةاللغة ا 0022-2022 االحد

 qwbuaug https://meet.google.com/lookup/gqw2wpm435 صحافة جوهرم.م. انمار  اقتصاديات االعالم  3022-0022 االحد

 kf3wyt4 https://meet.google.com/lookup/bde455buh2 اذاعة م.م. مصطفى ياسين اخراج اذاعي 4022-3022 االحد

 dei7di7 https://meet.google.com/lookup/gl5gup4ehw مشترك انم.م. منى سفي علم النفس االعالمي 0022-2022 االثنين

 vznqldi https://meet.google.com/lookup/ct7tzonnsk مشترك أ.د. فريد صالح  مناهج البحث العلمي 3022-0022 االثنين

 a7e7ltq https://meet.google.com/lookup/gelywbcdmi اذاعة م.م. مصطفى ياسين اعداد البرامج 0022-2022 الثالثاء

 6gchayw https://meet.google.com/lookup/c34yofsstn صحافة أ.جمال عسكر تحرير صحفي 0022-2022 الثالثاء

 4oq2j7i https://meet.google.com/lookup/g73r4ijb4k اذاعة م.م. خالد علي تحرير اذاعي 3022-0022 الثالثاء

 sjgvy4r https://meet.google.com/lookup/cb7q6ep2vn مشترك م.م. مريم مهند نظريات االتصال 0022-2022 االربعاء

 fou6ju2 https://meet.google.com/lookup/c326yh5r5l مشترك م.م. دحام عصام التقنيات الرقمية 3022-0022 االربعاء

 ijmyzs4 https://meet.google.com/lookup/ds6m6pr3ds صحافة م.م. خميس حواس تاريخ صحافة 4022-3022 االربعاء

  2xuvbhr https://meet.google.com/lookup/dmvug3mmdz مشترك م.م. قتيبة مهند غة االنكليزيةالل 0022-2022 الخميس

 li7ioem https://meet.google.com/lookup/fwt6afzjl5 مشترك م.م. حنين ابراهيم االتصال السياسي 3022-0022 الخميس
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 0202-0202راسي الفصل الد                                                                                                                                                             قسم االعالم  

 

0202-0202الفصل الدراسي   -الدراسة الصباحية  -جدول روابط المحاضرات االلكترونية / المرحلة الثالثة  

 رابط الميت مثبت على الصف رمز الصف الفرع مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 w53xgqx https://meet.google.com/lookup/ceswscdtmi صحافة أ.جمال عسكر التحرير الصحفي 0022-2022 االحد

 nfpvwtq https://meet.google.com/lookup/ej2vutsk6b اذاعة أ.م.د. يوسف حسن تحرير اذاعي 0022-2022 االحد

 fvbl4dw https://meet.google.com/lookup/af4wtfkqqt مشترك أ.م.عيسى عيال الصحافة االستقصائية 3022-0022 االحد

 ahleync https://meet.google.com/lookup/ds3von7sdw صحافة أ.م.د. جمعة محمد صحافة دولية 0022-2022 االثنين

 w6jos34 https://meet.google.com/lookup/bh3igqi2zx اذاعة م.م. هدى خالد شبكات 3022-0022 االثنين

 5gc23fb https://meet.google.com/lookup/ecoooruioy مشترك أ.د. سعد سلمان مناهج البحث االعالمي 4022-3022 االثنين

 6kzzkmh https://meet.google.com/lookup/d5rmdft2to مشترك م.م. صهيب مهيدي الرأي العام 0022-2022 الثالثاء

 rcp4upr https://meet.google.com/lookup/eowx5u7e2x مشترك محمود أ.م.د. عبد الرحمن  تكنولوجيا المعلومات 3022-0022 الثالثاء

 hobntkg https://meet.google.com/lookup/cgibqvq6qd اذاعة أ.م. عدنان خالد صوت والقاء 4022-3022 الثالثاء

 cifj55c https://meet.google.com/lookup/aqmctgudhc مشترك م.م. قتيبة مهند اللغة االنكليزية 0022-2022 االربعاء

 jnzipjw https://meet.google.com/lookup/ehmkhhppyv اذاعة م.م. خالد علي االعالم الجديد 3022-0022 االربعاء

 5ubfbyl https://meet.google.com/lookup/a2lc4retr3 مشترك م. ابراهيم صابر اخالقيات 0022-2022 الخميس

 4nopuxj https://meet.google.com/lookup/dk5stwqfhg مشترك أ.م. عدنان خالد اللغة العربية 3022-0022 الخميس
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0202-0202الفصل الدراسي   -الدراسة المسائية  -جدول روابط المحاضرات االلكترونية / المرحلة الثالثة  

 رابط الميت مثبت على الصف رمز الصف الفرع مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 7bn7gir https://meet.google.com/lookup/ceswscdtmi صحافة أ.جمال عسكر حرير الصحفيالت 0022-2022 االحد

 gzjak5e https://meet.google.com/lookup/ej2vutsk6b اذاعة م.م. مصطفى ياسين تحرير اذاعي 0022-2022 االحد

 kyvx5ln https://meet.google.com/lookup/af4wtfkqqt مشترك أ.م.عيسى عيال الصحافة االستقصائية 3022-0022 االحد

 m26doyi https://meet.google.com/lookup/ds3von7sdw حافةص جمعة محمد أ.م.د. صحافة دولية 0022-2022 االثنين

 od2e6iy https://meet.google.com/lookup/bh3igqi2zx اذاعة م.م. هدى خالد شبكات 0022-2022 االثنين

 ibih5nz https://meet.google.com/lookup/ecoooruioy مشترك أ.د. سعد سلمان مناهج البحث االعالمي 3022-0022 االثنين

 7nyrbyy https://meet.google.com/lookup/d5rmdft2to مشترك م.م. صهيب مهيدي الرأي العام 0022-2022 الثالثاء

 تكنولوجيا المعلومات 3022-0022 الثالثاء
 

 uno226s https://meet.google.com/lookup/eowx5u7e2x مشترك أ.م.د. عبد الرحمن محمود

 xygbyfw https://meet.google.com/lookup/cgibqvq6qd مشترك أ.م. عدنان خالد صوت والقاء 4022-3022 الثالثاء

 osyz2im https://meet.google.com/lookup/aqmctgudhc مشترك م.م. قتيبة مهند اللغة االنكليزية 0022-2022 االربعاء

 pbui522 https://meet.google.com/lookup/ehmkhhppyv اذاعة م.م. خالد علي االعالم الجديد 3022-0022 االربعاء

 47ccbyd https://meet.google.com/lookup/ejrjmezhhp مشترك م.م. دحام عصام اخالقيات 0022-2022 الخميس

 yutr443 https://meet.google.com/lookup/dk5stwqfhg مشترك أ.م. عدنان خالد اللغة العربية 3022-0022 الخميس
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0202-0202الفصل الدراسي   -الدراسة الصباحية  -جدول روابط المحاضرات االلكترونية / المرحلة الرابعة  

 رابط الميت مثبت على الصف رمز الصف الفرع مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 tj3ayn5 https://meet.google.com/lookup/aznryrpski مشترك م.م. فؤاد عادل ة االنكليزيةاللغ 0022-2022 االحد

 4wshyh5 https://meet.google.com/lookup/gbqywfekut مشترك م. ابراهيم صابرأ. ادارة مؤسسات 0022-2022 االثنين

 ff23qmk https://meet.google.com/lookup/aus22gbj37 اذاعة أ.د. سالم خطاب سيناريو 3022-0022 االثنين

 syjrl4g https://meet.google.com/lookup/gbimoftl7i ةاذاع م.م. هدى خالد اعالن اذاعي 0022-2022 الثالثاء

 ftelwp2 https://meet.google.com/lookup/b54wf6mfiy صحافة م.م. ريم عادل صحافة متخصصة 0022-2022 الثالثاء

 iq3hick https://meet.google.com/lookup/ae54gzgq7y مشترك أ.ياسين طه الحرب النفسية 3022-0022 الثالثاء

 ai3clmm https://meet.google.com/lookup/agkme5dqfx اذاعة أ.م.د. عبد الرحمن محمود تقنيات اذاعية 0022-2022 االربعاء

 tvfhti3 https://meet.google.com/lookup/eofsqrwf6j صحافة أ.م.د. جمعة محمد اخراج صحفي 0022-2022 االربعاء

 6jp64ds https://meet.google.com/lookup/hxxoujcnw3 مشترك أ.م. عدنان خالد تطبيقات لغوية 3022-0022 ربعاءاال

 43gkyfo https://meet.google.com/lookup/ganldtztma صحافة م.م. اسماء محمد الصحافة االلكترونية 0022-2022 الخميس

 ns4kkip https://meet.google.com/lookup/guevnsw2dc اذاعة م.م. خميس محمد الصحافة االذاعية والتلفزيونية 0022-2022 الخميس
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 0202-0202راسي الفصل الد                                                                                                                                                             قسم االعالم  

 

0202-0202الفصل الدراسي   -الدراسة المسائية  -دول روابط المحاضرات االلكترونية / المرحلة الرابعةج  

 رابط الميت مثبت على الصف رمز الصف الفرع مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 xgctpi6 https://meet.google.com/lookup/aznryrpski مشترك م.م. فؤاد عادل اللغة االنكليزية 0022-2022 االحد

 vv2hxor https://meet.google.com/lookup/gbqywfekut مشترك أ.م. ابراهيم صابر ادارة مؤسسات 0022-2022 االثنين

 aei7h4t https://meet.google.com/lookup/aus22gbj37 اذاعة أ.د.سالم خطاب سيناريو 3022-0022 ناالثني

 j6btzat https://meet.google.com/lookup/gbimoftl7i اذاعة م.م. هدى خالد اعالن اذاعي 0022-2022 الثالثاء

 6f2bmlg https://meet.google.com/lookup/b54wf6mfiy صحافة م.م. ريم عادل صحافة متخصصة 0022-2022 الثالثاء

 wf2obl4 https://meet.google.com/lookup/ae54gzgq7y مشترك هأ.ياسين ط الحرب النفسية 3022-0022 الثالثاء

 i3ivk67 https://meet.google.com/lookup/agkme5dqfx صحافة أ.م.د. جمعة محمد اخراج صحفي 0022-2022 االربعاء

 46ohyjx https://meet.google.com/lookup/eofsqrwf6j اذاعة أ.م.د. عبد الرحمن محمود تقنيات اذاعية 0022-2022 االربعاء

 5glncag https://meet.google.com/lookup/hxxoujcnw3 مشترك أ.م. عدنان خالد تطبيقات لغوية 3022-0022 االربعاء

 bkjvyr7 https://meet.google.com/lookup/ganldtztma صحافة م.م. اسماء محمد الصحافة االلكترونية 0022-2022 الخميس

 yebwtrv https://meet.google.com/lookup/bjsoyscjbf اذاعة م.م. طلحة حايف الصحافة االذاعية والتلفزيونية 0022-2022 الخميس
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