
  تكريت  جامعة
  اآلداب كلية
   االنكليزية  اللغة قسم

 2021-2020 الدراسي للعام( األولى  المرحلة) اإلنكليزية  اللغة قسم  - األسبوعي دروس ال جدول
 

 رابط الميت المثبت على الصف  رمز الصف  اسم التدريسي  الصف الدراسي )المادة العلمية(  الساعات الدراسية  اليوم 

 6l2jm4f  https://meet.google.com/lookup/grnii67dfz أ.د.شفاء هادي حسين الصوت  مساء   1:45 –  1:00 االحد 

 6l2jm4f s://meet.google.com/lookup/grnii67dfzhttp أ.د.شفاء هادي حسين الصوت  مساء   2:30 –  1:45

 6l2jm4f https://meet.google.com/lookup/grnii67dfz أ.د.شفاء هادي حسين الصوت  مساء   3:15 –  2:30

 vm4uqpl https://meet.google.com/lookup/d6prkllqko?authuser=1&hs=179 م. عبد خلف صالح  محادثة  مساء   4:15 –  3:30

 uapklbh naq-xcdj-eet.google.com/brfhttps://m م.د. ياسين محمد طياوي اللغة الفرنسية  مساء   1:45 –  1:00 االثنين

 uapklbh naq-xcdj-https://meet.google.com/brf م.د. ياسين محمد طياوي اللغة الفرنسية  مساء   2:30 –  1:45

 blnrc5m https://meet.google.com/lookup/ddsv5kqhyi كريم علي  مروة د م. اإلنكليزي النحو مساء   3:30 –  2:45

  injhvhk vbk?authuser=0&hs=179https://meet.google.com/lookup/druu5cp م. عبد خلف صالح  االنشاء  مساء   4:30 –  3:45

  injhvhk https://meet.google.com/lookup/druu5cpvbk?authuser=0&hs=179 م. عبد خلف صالح  االنشاء  مساء   5:15 –  4:30

 blnrc5m https://meet.google.com/lookup/ddsv5kqhyi كريم علي  مروة د م. اإلنكليزي النحو مساء   1:45 –  1:00 الثالثاء 

 //:blnrc5m meet.google.com/lookup/ddsv5kqhyihttps كريم علي  مروة د م. اإلنكليزي النحو مساء   2:30 –  1:45

 t6kikfx http://meet.google.com/lookup/fs6hxz5ow4 أ.م.د. قاسم محمد هالل  اإلسبانية  اللغة مساء   3:30 –  2:45

 t6kikfx http://meet.google.com/lookup/fs6hxz5ow4 أ.م.د. قاسم محمد هالل  اإلسبانية  اللغة مساء   4:15 –  3:30

 6sdmxvd kup/da4uhjsc6rhttps://meet.google.com/loo م.م. عماد عبدالخضر جاسم  مهارات حاسوب  مساء   5:15 –  4:30

 womgr2e https://meet.google.com/lookup/humnb47qlm م. ميسر حسن جاسم  حقوق االنسان والديمقراطية  مساء   1:45 –  1:00 االربعاء 

 womgr2e https://meet.google.com/lookup/humnb47qlm م م. ميسر حسن جاس  حقوق االنسان والديمقراطية  مساء   2:30 –  1:45

   if3q6ys dkl223iqhttps://meet.google.com/lookup/cd م. د.مها بكر محمد  االستيعاب  مساء   3:30 –  2:45

   if3q6ys https://meet.google.com/lookup/cddkl223iq م. د.مها بكر محمد  االستيعاب  مساء   4:15 –  3:30

   if3q6ys https://meet.google.com/lookup/cddkl223iq م. د.مها بكر محمد  االستيعاب  مساء   5:00 –  4:15

 tnwmkcr ubpklpw?authuser=0&hs=179https://meet.google.com/lookup/hgd خالد حسون  احمد . م األدب اإلنكليزي إلى مدخل مساء   1:45 –  1:00 الخميس

 tnwmkcr https://meet.google.com/lookup/hgdubpklpw?authuser=0&hs=179 م. احمد خالد حسون  األدب اإلنكليزي إلى مدخل مساء   2:30 –  1:45

 tnwmkcr https://meet.google.com/lookup/hgdubpklpw?authuser=0&hs=179 خالد حسون  احمد . م األدب اإلنكليزي إلى خلمد  مساء   3:15 –  2:30

 gctg5vz https://meet.google.com/lookup/fzcdxmmbq2?authuser=0&hs=179 أ.م.د. غسان علوان خلف  اللغة العربية  مساء   4:15 –  3:30
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                                                                                                                                       صالح خلف عبد. م                     

 حسين  هادي شفاء. د.أ
                                                                                                                                         القسم مقرر                          

 االنكليزية  غةالل قسم  رئيس


