
 

ردينة محمد بدع   م.د                                                                                                              م.م فؤاد عادل خلف               
    رئيس قسم الترجمة                                                                                                               مقرر قسم الترجمة                

 جامعة تكريت
 كلية اآلداب
  قسم الترجمة

 

 / الدراسة الصباحية  االوىلجدول روابط احملاضرات االلكرتونية / املرحلة 

رمز الصف  رابط الصف االلكتروني 
 االلكتروني 

 اليوم الوقت اسم المادة  اسم التدريسي 

https://meet.google.com/lookup/fzibfxfg5f  uaujfjj  االحد مساءا  1:45 - 1 النحو  م.م هيبت حاتم 

https://meet.google.com/lookup/fzibfxfg5f  uaujfjj  االحد مساءا  2:45 - 2 النحو  م.م هيبت حاتم 

https://meet.google.com/lookup/hp4m5zmwdj  43g7fxk  االحد مساءا  3:45 - 3 حقوق االنسان  م.م. رهام حبيب 

https://meet.google.com/lookup/hp4m5zmwdj  43g7fxk  االحد مساءا  4:45 - 4 حقوق االنسان  م.م. رهام حبيب 

https://meet.google.com/lookup/b4jeuvqtcp?authuser=1&hs=179  vanlyhd  االثنين مساءا  1:30 - 1 االستيعاب  م.م. ميسون كاظم 

https://meet.google.com/lookup/b4jeuvqtcp?authuser=1&hs=179  vanlyhd  االثنين مساءا  2 - 1:30 االستيعاب  م.م. ميسون كاظم 

https://meet.google.com/lookup/avs2nrl6e7?authuser=1&hs=179  77q7txt  االثنين مساءا  2:30 - 2 االنشاء  م.م. ميسون كاظم 

https://meet.google.com/lookup/avs2nrl6e7?authuser=1&hs=179  77q7txt  االثنين مساءا  3 - 2:30 االنشاء  م.م. ميسون كاظم 

https://meet.google.com/lookup/gme4vpl2lz  45xdygh  االثنين مساءا  4:15 -3:15 نصوص ادبية م. احمد خالد 

https://meet.google.com/lookup/bczdff4s6y  x56shq5  الثالثاء  مساءا  1:30 - 1 حاسوب  م. خلدون عطا 

https://meet.google.com/lookup/bczdff4s6y  x56shq5  الثالثاء  مساءا  2 - 1:30 حاسوب  م. خلدون عطا 

https://meet.google.com/lookup/fzibfxfg5f  uaujfjj  الثالثاء  مساءا  2:45 – 2 النحو  م.م هيبت حاتم 

https://meet.google.com/lookup/gme4vpl2lz  45xdygh  الثالثاء  مساءا  3:45 – 3  نصوص ادبية م. احمد خالد 

https://meet.google.com/lookup/gme4vpl2lz  45xdygh  الثالثاء مساءا  4:45 -4 نصوص ادبية م. احمد خالد 

https://meet.google.com/lookup/fksaj46wmb  rlqgilr  االربعاء مساءا  1:45 - 1 تلفظ م.د سهى رشيد 

https://meet.google.com/lookup/fksaj46wmb rlqgilr  االربعاء مساءا  2:45 - 2 تلفظ م.د سهى رشيد 

https://meet.google.com/lookup/fvqpwaf6vl  ywboxsa  االربعاء مساءا  3:45 - 3 مدخل ترجمة الى العربية  م.م فؤاد عادل 

https://meet.google.com/lookup/fvqpwaf6vl  ywboxsa  االربعاء مساءا  4:45 - 4 مدخل ترجمة الى العربية  م.م فؤاد عادل 

https://meet.google.com/lookup/gtia7b4gxu  7xjocmm  الخميس  مساءا  1:45 - 1 اللغة العربية م.م. وعد مساهر 

https://meet.google.com/lookup/gtia7b4gxu  7xjocmm  الخميس  مساءا  2:45 - 2 اللغة العربية م.م. وعد مساهر 

https://meet.google.com/lookup/h5ldecmivu  tq3rnk7  الخميس  مساءا  3:45 - 3 مدخل ترجمة الى االنكليزية  م.م عبد الرحمن عبدهللا 

https://meet.google.com/lookup/h5ldecmivu  tq3rnk7 عبد الرحمن عبدهللا  م.م  الخميس  مساءا  4:45 - 4 مدخل ترجمة الى االنكليزية  

 جدول المحاضرات االلكترونية  النظرية

 المرحلة االولى

 2020/2021الفصل الدراسي  الثاني  
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ردينة محمد بدع   م.د                                                                                                              م.م فؤاد عادل خلف               
    رئيس قسم الترجمة                                                                                                               مقرر قسم الترجمة                

 جامعة تكريت
 كلية اآلداب
  قسم الترجمة

 

 / الدراسة الصباحية  الثانيةجدول روابط احملاضرات االلكرتونية / املرحلة 
رمز الصف  رابط الصف االلكتروني على منصة كالس روم 

 االلكتروني 
 اليوم الوقت اسم المادة  اسم التدريسي 

https://meet.google.com/lookup/b4roldnmx7?authuser=1&hs=179  ol3c2xk  االحد مساءا  1:30 - 1 النحو م.د مروة كريم 

https://meet.google.com/lookup/b4roldnmx7?authuser=1&hs=179  ol3c2xk  االحد مساءا  2 - 1:30 النحو م.د مروة كريم 

https://meet.google.com/lookup/bvg5ic2mmv  sqh6eja  االحد مساءا  2:30 - 2 علم المعاجم  ا.م خطاب محمد 

https://meet.google.com/lookup/bvg5ic2mmv  sqh6eja االحد مساءا  3 - 2:30 علم المعاجم  ا.م خطاب محمد 

https://meet.google.com/lookup/e22yeymky4  Amlcdep    االحد مساءا  4:15 -3:15 الترجمة الى االنكليزية  م.م هيبت حاتم 

https://meet.google.com/lookup/b4roldnmx7?authuser=1&hs=179   ol3c2xk  االثنين مساءا  1:45 - 1 النحو م.د مروة كريم 

https://meet.google.com/lookup/e6g2jzlgf6?hs=179  kggkry5  االثنين مساءا  2:30 - 2 محادثة م. نورجان حسين 

https://meet.google.com/lookup/e6g2jzlgf6?hs=179  kggkry5  االثنين مساءا  3:15 - 2:30 محادثة م. نورجان حسين 

https://meet.google.com/lookup/hyf6uyh6es  potibyw االثنين مساءا 4 - 3:15 الترجمة البصرية   م.م رند خالد 

https://meet.google.com/lookup/hyf6uyh6es  potibyw االثنين مساءا  4:45 -4 الترجمة البصرية   م.م رند خالد 

https://meet.google.com/lookup/e22yeymky4  Amlcdep  الثالثاء مساءا  1:45 - 1 الترجمة الى االنكليزية  غيث عبدالرحمنم.م 

https://meet.google.com/lookup/e22yeymky4  Amlcdep  الثالثاء مساءا  2:45 - 2 الترجمة الى االنكليزية م.م غيث عبدالرحمن 

https://meet.google.com/lookup/hyf6uyh6es  potibyw الثالثاء مساءا  3:45 - 3 الترجمة البصرية   م.م رند خالد 

https://meet.google.com/lookup/ee5tqujgpz  nhlzi66 االربعاء مساءا  1:45 - 1 الرواية م. انتصار محمد 

https://meet.google.com/lookup/ctngtgjewo  bgcqka3  االربعاء مساءا  2:45 - 2 اللغة العربية م. ياسين فرج 

https://meet.google.com/lookup/ctngtgjewo  bgcqka3  االربعاء مساءا  3:45 - 3 اللغة العربية م. ياسين فرج 

https://meet.google.com/lookup/bfjhth6va4 Adxvkow  االربعاء مساءا  4:45 - 4 الترجمة الى العربية م.د سهى رشيد 

https://meet.google.com/lookup/bfjhth6va4  adxvkow  الخميس مساءا  1:45 - 1 الترجمة الى العربية  م.د سهى رشيد 

https://meet.google.com/lookup/bfjhth6va4  adxvkow  الخميس مساءا  2:45 - 2 الترجمة الى العربية  م.د سهى رشيد 

https://meet.google.com/lookup/ee5tqujgpz  nhlzi66 الخميس مساءا  3:45 - 3 الرواية م. انتصار محمد 

 جدول المحاضرات االلكترونية  النظرية

 المرحلة الثانية

 2020/2021الفصل الدراسي الثاني 

 

https://meet.google.com/lookup/b4roldnmx7?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/b4roldnmx7?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/bvg5ic2mmv
https://meet.google.com/lookup/bvg5ic2mmv
https://meet.google.com/lookup/e22yeymky4
https://meet.google.com/lookup/b4roldnmx7?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/e6g2jzlgf6?hs=179
https://meet.google.com/lookup/e6g2jzlgf6?hs=179
https://meet.google.com/lookup/hyf6uyh6es
https://meet.google.com/lookup/hyf6uyh6es
https://meet.google.com/lookup/e22yeymky4
https://meet.google.com/lookup/e22yeymky4
https://meet.google.com/lookup/hyf6uyh6es
https://meet.google.com/lookup/ee5tqujgpz
https://meet.google.com/lookup/ctngtgjewo
https://meet.google.com/lookup/ctngtgjewo
https://meet.google.com/lookup/bfjhth6va4
https://meet.google.com/lookup/bfjhth6va4
https://meet.google.com/lookup/bfjhth6va4
https://meet.google.com/lookup/ee5tqujgpz


 

ردينة محمد بدع   م.د                                                                                                              م.م فؤاد عادل خلف               
    رئيس قسم الترجمة                                                                                                               مقرر قسم الترجمة                

 جامعة تكريت
 كلية اآلداب
  قسم الترجمة

 

 / الدراسة الصباحية  الثالثةجدول روابط احملاضرات االلكرتونية / املرحلة 
رمز الصف  رابط الصف االلكتروني على منصة كالس روم 

 االلكتروني 
 اليوم الوفت اسم المادة  اسم التدريسي 

https://meet.google.com/lookup/cpmlvinzjq  hnql7m7 االحد مساءا  1:45 - 1 طرائق بحث  م.م منيبة خلف 

https://meet.google.com/lookup/cpmlvinzjq  hnql7m7 االحد مساءا  2:45 - 2 طرائق بحث  م.م منيبة خلف 

https://meet.google.com/lookup/de2plsntlb  Vpsiqhe االحد مساءا  3:45 - 3 علم اللغة  ا.م احمد حساني 

https://meet.google.com/lookup/de2plsntlb  Vpsiqhe االحد مساءا  4:45 - 4 علم اللغة  ا.م احمد حساني 

https://meet.google.com/lookup/d4swqfxnk4  ny2h63d االثنين مساءا  1:45 - 1 الترجمة التعاقبية  م.م رند خالد 

https://meet.google.com/lookup/d4swqfxnk4  ny2h63d االثنين مساءا  2:45 - 2 الترجمة التعاقبية  م.م رند خالد 

https://meet.google.com/avr-yhov-fwz  ev6bbwb االثنين مساءا  3:45 - 3 الترجمة الى العربية م.د ردينة محمد 

https://meet.google.com/avr-yhov-fwz  ev6bbwb االثنين مساءا  4:45 - 4 الترجمة الى العربية م.د ردينة محمد 

https://meet.google.com/lookup/d4swqfxnk4  ny2h63d الثالثاء  مساءا  1:45 - 1 الترجمة التعاقبية  م.م رند خالد 

https://meet.google.com/lookup/hdsqtals4v  Adrbmeb الثالثاء  مساءا  2:45 - 2 نحو مقارن  ا.م وفاء دحام 

https://meet.google.com/lookup/hdsqtals4v  Adrbmeb الثالثاء  مساءا  3:45 - 3 نحو مقارن  ا.م وفاء دحام 

https://meet.google.com/lookup/erv7owmevh  Zieql2nb الثالثاء مساءا  4:45 - 4 مسرحية م. عالء احمد 

https://meet.google.com/lookup/erv7owmevh  Zieql2nb الثالثاء  مساءا  1:45 - 1 مسرحية م. عالء احمد 

https://meet.google.com/lookup/hdrcnd77wx  rj4bljr االربعاء مساءا  1:45 - 1 الترجمة االدارية والتجارية ا.د نواف محمد 

https://meet.google.com/lookup/hdrcnd77wx  rj4bljr االربعاء مساءا  2:45 - 2 الترجمة االدارية والتجارية ا.د نواف محمد 

https://meet.google.com/avr-yhov-fwz  ev6bbwb االربعاء  مساءا  3:45 - 3 الترجمة الى العربية    م.د ردينة محمد 

https://meet.google.com/lookup/dnptfvhvr5  mwvcz3x  ربعاءاال مساءا  4:45 - 4 الترجمة الى االنكليزية  م.م عبد الرحمن عبدهللا  

https://meet.google.com/lookup/dnptfvhvr5  mwvcz3x عبد الرحمن عبدهللا  م.م  الخميس مساءا  1:45 - 1 الترجمة الى االنكليزية  

https://meet.google.com/lookup/dnptfvhvr5  mwvcz3x  الخميس مساءا  2:45 - 2 الترجمة الى االنكليزية  م.م عبد الرحمن عبدهللا 

https://meet.google.com/lookup/e66j6vfel3  htp3cdd الخميس مساءا  3:45 - 3 اللغة العربية م. ياسين فرج 

https://meet.google.com/lookup/e66j6vfel3  htp3cdd الخميس مساءا  4:45 - 4 اللغة العربية م. ياسين فرج 

 جدول المحاضرات االلكترونية  النظرية

 المرحلة الثانية

 2020/2021الفصل الدراسي  االول 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية  النظرية

 المرحلة الثالثة 

 2020/2021 الثانيالفصل الدراسي  
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ردينة محمد بدع   م.د                                                                                                              م.م فؤاد عادل خلف               
    رئيس قسم الترجمة                                                                                                               مقرر قسم الترجمة                

 جامعة تكريت
 كلية اآلداب
   قسم الترجمة

 / الدراسة الصباحية  الرابعةجدول روابط احملاضرات االلكرتونية / املرحلة 

 اليوم الوقت  اسم المادة  اسم التدريسي  رمز الصف االلكتروني  رابط الصف االلكتروني على منصة كالس روم 

https://meet.google.com/lookup/e7jd56faun  pstu6ev  االحد مساءا  1:45 - 1 النحو المقارن   ا.م وفاء دحام 

https://meet.google.com/lookup/e7jd56faun  pstu6ev  االحد مساءا  2:45 - 2 النحو المقارن   ا.م وفاء دحام 

https://meet.google.com/lookup/delojefxwo  vnmjlgq  االحد مساءا  3:45 - 3 الترجمة القانونية  م.م عبد الرحمن عبدهللا 

https://meet.google.com/lookup/delojefxwo  vnmjlgq  االحد مساءا  4:45 - 4 الترجمة القانونية  م.م عبد الرحمن عبدهللا 

https://meet.google.com/lookup/flhv3je2vg  ctekz7z االعالميةالترجمة  ا.د علي سليمان  االثنين مساءا  1:45 - 1 

https://meet.google.com/lookup/flhv3je2vg  ctekz7z االثنين مساءا  2:45 - 2 الترجمة االعالمية ا.د علي سليمان 

https://meet.google.com/lookup/fb6pvdzhbj i7cjihb االثنين مساءا  3:45 - 3 الترجمة الفورية ا.م ابراهيم محمد 

https://meet.google.com/lookup/fb6pvdzhbj i7cjihb االثنين مساءا  4:45 - 4 الترجمة الفورية ا.م ابراهيم محمد 

https://meet.google.com/lookup/dbmvf3ct6d  2tbnulz  الثالثاء مساءا  1:45 - 1 نظريات الترجمة  ا.م محمود ابراهيم 

https://meet.google.com/lookup/hke2xr4vhh  rru4tl6  الثالثاء مساءا  2:45 - 2 اللغة العربية م. ياسين فرج 

https://meet.google.com/lookup/hke2xr4vhh  rru4tl6  الثالثاء مساءا  3:45 - 3 اللغة العربية م. ياسين فرج 

https://meet.google.com/lookup/fb6pvdzhbj i7cjihb الثالثاء مساءا  4:45 - 4 الترجمة الفورية ا.م ابراهيم محمد 

https://meet.google.com/lookup/fygnfwstcx  m3clvjd  االربعاء مساءا  1:45 - 1 الترجمة العلمية  م.م فؤاد عادل 

https://meet.google.com/lookup/fygnfwstcx  m3clvjd  االربعاء مساءا  2:45 - 2 الترجمة العلمية  م.م فؤاد عادل 

https://meet.google.com/lookup/dbmvf3ct6d  2tbnulz  االربعاء مساءا  3:45 - 3 نظريات الترجمة  ا.م محمود ابراهيم 

https://meet.google.com/lookup/dbmvf3ct6d  2tbnulz  االربعاء مساءا  4:45 - 4 نظريات الترجمة  ا.م محمود ابراهيم 

https://meet.google.com/lookup/gtj63yy3f6  g362gzt الخميس مساءا  1:45 - 1 علم الداللة  ا.د عمر احمد 

https://meet.google.com/lookup/gtj63yy3f6  g362gzt الخميس مساءا  2:45 - 2 علم الداللة  ا.د عمر احمد 

https://meet.google.com/jvm-iqtt-hhe  mhvvuec الخميس مساءا  3:45 - 3 الترجمة االدبية  ا.م احسان مضر 

https://meet.google.com/jvm-iqtt-hhe  mhvvuec الخميس مساءا  4:45 - 4 الترجمة االدبية  ا.م احسان مضر 

 جدول المحاضرات االلكترونية  النظرية

 المرحلة الرابعة 

 2020/2021 الثانيالدراسي  الفصل
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ردينة محمد بدع   م.د                                                                                                              م.م فؤاد عادل خلف               
    رئيس قسم الترجمة                                                                                                               مقرر قسم الترجمة                

 جامعة تكريت
 كلية اآلداب
  قسم الترجمة


