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

  المسائيةقسم الترجمة /  المرحلة االولى / الدراسة 

رمز الصف  رابط الصف االلكتروني على منصة كالس روم 
 االلكتروني

 اليوم وقت المحاضرة اسم التدريسي  اسم المادة  الدراسة  نوع الدراسة

9:45 -9 م.م هيبت حاتم  النحو  المسائية حضوري     االحد 

10:45 -10 م.م هيبت حاتم  النحو  المسائية حضوري     االحد 

11:45 -11 م.م عبد الرحمن عبدهللا  مدخل ترجمة الى االنكليزية  المسائية حضوري     االحد 

12:45 -12 م.م عبد الرحمن عبدهللا  مدخل ترجمة الى االنكليزية  المسائية حضوري     االحد 

9:45 -9 م.د سهى رشيد  تلفظ المسائية حضوري     االثنين 

10:45 -10 م.د سهى رشيد   تلفظ  المسائية حضوري     االثنين 

11:45 -11 ا.م د قاسم محمد  اسباني المسائية حضوري     االثنين 

12:45 -12 م.م ميسون  فرنسي المسائية حضوري     االثنين 

https://meet.google.com/gyg-kvkq-noz i7sy5hu  9:45 -9 م.م. ميسون كاظم  االنشاء  المسائية الكتروني  الثالثاء  

https://meet.google.com/gyg-kvkq-noz i7sy5hu  10:45 -10 م.م. ميسون كاظم  االنشاء  المسائية الكتروني  الثالثاء  

https://meet.google.com/tfc-wdew-kax azxaain  11:45 -11 م. احمد خالد  نصوص ادبية المسائية الكتروني  الثالثاء  

https://meet.google.com/tfc-wdew-kax azxaain  12:45 -12 م. احمد خالد  نصوص ادبية المسائية الكتروني  الثالثاء  

https://meet.google.com/zpt-vevh-iiu saalvv7  1:45 -1 م. خلدون عطا  حاسوب  المسائية الكتروني  الثالثاء 

https://meet.google.com/zpt-vevh-iiu saalvv7  2:45 -2 م. خلدون عطا  حاسوب  المسائية الكتروني  الثالثاء 

https://meet.google.com/cni-etvh-jmd 6b3wgik  9:45 -9 م.م. ميسون كاظم  االستيعاب  المسائية الكتروني  االربعاء 

https://meet.google.com/cni-etvh-jmd 6b3wgik  10:45 -10 م.م. ميسون كاظم  االستيعاب  المسائية الكتروني  االربعاء 

https://meet.google.com/nbm-cfze-kxm g3dgupd  11:45 -11 م.م هيبت حاتم  النحو  المسائية الكتروني  االربعاء 

https://meet.google.com/ymx-gaeo-sgo focbljn  12:45 -12 م.م فؤاد عادل  مدخل ترجمة الى العربية  المسائية الكتروني  االربعاء 

https://meet.google.com/ymx-gaeo-sgo focbljn  1:45 -1 م.م فؤاد عادل  مدخل ترجمة الى العربية  المسائية الكتروني  االربعاء 

https://meet.google.com/tfc-wdew-kax azxaain  2:45 -2 م. احمد خالد  نصوص ادبية المسائية الكتروني  االربعاء 

https://meet.google.com/ixw-aqxu-cix jqdknhf  9:45 -9 م. نصير عبد الرحمن  اللغة العربية المسائية الكتروني  الخميس  

https://meet.google.com/ixw-aqxu-cix jqdknhf  10:45 -10 م. نصير عبد الرحمن  اللغة العربية المسائية الكتروني  الخميس  

https://meet.google.com/ztn-tsss-hpo ohd6zmy  رهام حبيبم.  حقوق االنسان  المسائية الكتروني  11- 11:45  الخميس  

https://meet.google.com/ztn-tsss-hpo ohd6zmy  رهام حبيبم.  حقوق االنسان  المسائية الكتروني  12- 12:45  الخميس  
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م.د ردينة محمد بدع                                                                                                                م.م فؤاد عادل خلف               
    رئيس قسم الترجمة                                                                                                               مقرر قسم الترجمة                

 

المسائيةالدراسة رحلة الثانية  / قسم الترجمة /  الم  
رمز الصف  رابط الصف االلكتروني على منصة كالس روم 

 االلكتروني 
 اليوم وقت المحاضرة اسم التدريسي  اسم المادة  الدراسة 

9:45 -9 م.د سهى رشيد الترجمة الى العربية  المسائية حضوري   االحد 

10:45 -10 م.د سهى رشيد الترجمة الى العربية  المسائية حضوري   االحد 

11:45 -11 م.م رند خالد الترجمة البصرية   المسائية حضوري   االحد 

12:45 -12 م.م رند خالد الترجمة البصرية   المسائية حضوري   االحد 

1:45 -1 م.م رند خالد الترجمة البصرية   المسائية حضوري   االحد 

9:45 -9 م.م طه محمود النحو المسائية حضوري   االثنين 

10:45 -10 م.م طه محمود النحو المسائية حضوري   االثنين 

11:45 -11 م.م طه محمود النحو المسائية حضوري   االثنين 

12:45 -12 ا.م.د قاسم محمد اسباني المسائية حضوري   االثنين  

1:45 -1 م. م. ميسون  فرنسي المسائية حضوري   االثنين  

https://meet.google.com/lookup/e6g2jzlgf6?hs=179 kggkry5 9:45 -9 م. نورجان حسين  محادثة المسائية  الثالثاء  
https://meet.google.com/lookup/e6g2jzlgf6?hs=179 Kggkry5 10:45 -10 م. نورجان حسين  محادثة المسائية  الثالثاء  

https://meet.google.com/lookup/e22yeymky4 Amlcdep 11:45 -11 م.م هيبت حاتم  الترجمة الى االنكليزية  المسائية  الثالثاء  

https://meet.google.com/lookup/e22yeymky4 Amlcdep 12:45 -12 م.م هيبت حاتم  الترجمة الى االنكليزية  المسائية  الثالثاء  

https://meet.google.com/lookup/ee5tqujgpz nhlzi66 9:45 -9 م. انتصار محمد الرواية المسائية  االربعاء 

https://meet.google.com/lookup/ee5tqujgpz nhlzi66 10:45 -10 م. انتصار محمد الرواية المسائية  االربعاء 

https://meet.google.com/lookup/ctngtgjewo bgcqka3 11:45 -11  نصير عبدالرحمنم.  اللغة العربية المسائية  االربعاء 

https://meet.google.com/lookup/ctngtgjewo bgcqka3 12:45 -12  عبدالرحمننصير م.  اللغة العربية المسائية  االربعاء 

https://meet.google.com/dqf-qwvm-gix 46ugrde 1:45 -1 م. م. ميسون  فرنسي المسائية  االربعاء 

https://meet.google.com/lookup/bfjhth6va4 Adxvkow 9:45 -9 م.د سهى رشيد الترجمة الى العربية  المسائية  الخميس  

https://meet.google.com/lookup/bfjhth6va4 Adxvkow سهى رشيد م.د الترجمة الى العربية  المسائية  10- 10:45  الخميس  

https://meet.google.com/lookup/e22yeymky4 Amlcdep 11:45 -11 م.م هيبت حاتم  الترجمة الى االنكليزية  المسائية  الخميس  
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م.د ردينة محمد بدع                                                                                                                م.م فؤاد عادل خلف               
    رئيس قسم الترجمة                                                                                                               مقرر قسم الترجمة                

 المسائيةالدراسة مرحلة الثالثة / قسم الترجمة /  ال

رمز الصف  رابط الصف االلكتروني على منصة كالس روم 
 االلكتروني 

 اليوم وقت المحاضرة اسم التدريسي  اسم المادة  الدراسة 

https://meet.google.com/lookup/cpmlvinzjq hnql7m7 خلف  م.م منيبة طرائق بحث  المسائية  9- 9:45  االحد 

https://meet.google.com/lookup/cpmlvinzjq hnql7m7 10:45 -10 م.م منيبة خلف  طرائق بحث  المسائية  االحد 

https://meet.google.com/lookup/d4swqfxnk4 ny2h63d 11:45 -11 م.م رند خالد الترجمة التعاقبية  المسائية  االحد 

https://meet.google.com/lookup/erv7owmevh Zieql2nb 12:45 -12 ا.م خطاب محمد مسرحية المسائية  االحد 

https://meet.google.com/lookup/dnptfvhvr5 mwvcz3x 1:45 -1 ا.د نواف محمد الترجمة الى االنكليزية  المسائية  االحد 

https://meet.google.com/lookup/dnptfvhvr5 mwvcz3x 9:45 -9 ا.د نواف محمد الترجمة الى االنكليزية  المسائية  االثنين 

https://meet.google.com/lookup/dnptfvhvr5 mwvcz3x 10:45 -10 ا.د نواف محمد الترجمة الى االنكليزية  المسائية  االثنين 

https://meet.google.com/lookup/e66j6vfel3 htp3cdd 11:45 -11  نصير عبدالرحمنم.  اللغة العربية المسائية  االثنين 

https://meet.google.com/avr-yhov-fwz ev6bbwb 12:45 -12 م.د ردينة محمد  الترجمة الى العربية   المسائية  االثنين 

9:45 -9 م.م رند خالد الترجمة التعاقبية  المسائية حضوري   الثالثاء 

10:45 -10 م.م رند خالد الترجمة التعاقبية  المسائية حضوري   الثالثاء  

11:45 -11 ا.م وفاء دحام  نحو مقارن  المسائية حضوري   الثالثاء  

12:45 -12 ا.م وفاء دحام  نحو مقارن  المسائية حضوري   الثالثاء  

1:45 -1 م. خلدون عطا  فرنسي المسائية حضوري   الثالثاء  

9:45 -9 ا.م محمود ابراهيم  الترجمة االدارية والتجارية المسائية حضوري   االربعاء 

10:45 -10 ا.م محمود ابراهيم  الترجمة االدارية والتجارية المسائية حضوري   االربعاء 

11:45 -11 ا.م احمد حساني  علم اللغة  المسائية حضوري   االربعاء 

12:45 -12 ا.م احمد حساني  علم اللغة  المسائية حضوري   االربعاء 

1:45 -1 م. خلدون عطا  فرنسي المسائية حضوري   االربعاء 

https://meet.google.com/lookup/erv7owmevh Zieql2nb 9:45 -9 ا.م خطاب محمد مسرحية المسائية  الخميس  

https://meet.google.com/avr-yhov-fwz ev6bbwb 10:45 -10 م.د ردينة محمد  الترجمة الى العربية   المسائية  الخميس  

https://meet.google.com/avr-yhov-fwz ev6bbwb 11:45 -11 م.د ردينة محمد  الترجمة الى العربية   المسائية  الخميس  

https://meet.google.com/lookup/e66j6vfel3 htp3cdd 12:45 -12  نصير عبدالرحمنم.  اللغة العربية المسائية  الخميس  
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م.د ردينة محمد بدع                                                                                                                م.م فؤاد عادل خلف               
    رئيس قسم الترجمة                                                                                                               مقرر قسم الترجمة                

 

المسائيةالدراسة مرحلة الرابعة / قسم الترجمة /  ال  

رمز الصف  رابط الصف االلكتروني على منصة كالس روم 
 االلكتروني 

 اليوم وقت المحاضرة اسم التدريسي  اسم المادة  الدراسة 

https://meet.google.com/lookup/e7jd56faun  pstu6ev مروة كريم ا.م.د النحو المقارن   المسائية  9- 9:45  االحد 
https://meet.google.com/lookup/e7jd56faun  pstu6ev 10:45 -10 ا.م.د مروة كريم النحو المقارن   المسائية  االحد 
https://meet.google.com/lookup/fygnfwstcx  m3clvjd 11:45 -11 م.م فؤاد عادل  الترجمة العلمية  المسائية  االحد 
https://meet.google.com/lookup/fygnfwstcx  m3clvjd عادل  م.م فؤاد الترجمة العلمية  المسائية  12- 12:45  االحد 
https://meet.google.com/lookup/flhv3je2vg  ctekz7z 9:45 -9 ا.د علي سليمان  الترجمة االعالمية  المسائية  االثنين 
https://meet.google.com/lookup/flhv3je2vg  ctekz7z 10:45 -10 ا.د علي سليمان  الترجمة االعالمية  المسائية  االثنين 
https://meet.google.com/lookup/hke2xr4vhh  rru4tl6 11:45 -11  عبدالرحمننصير م.  اللغة العربية المسائية  االثنين 
https://meet.google.com/lookup/hke2xr4vhh  rru4tl6 12:45 -12  نصير عبدالرحمنم.  اللغة العربية المسائية  االثنين 

9:45 -9 ا.م احسام مضر الترجمة االدبية  المسائية حضوري   الثالثاء  

10:45 -10 ا.م احسان مضر الترجمة االدبية  المسائية حضوري   الثالثاء  

11:45 -11 م.م فؤاد عادل نظريات الترجمة  المسائية حضوري   الثالثاء  

12:45 -12 م.م فؤاد عادل نظريات الترجمة  المسائية حضوري   الثالثاء  

عادل م.م فؤاد نظريات الترجمة  المسائية حضوري   1- 1:45  الثالثاء  

9:45 -9 ا.م ابراهيم محمد  الترجمة الفورية  المسائية حضوري   االربعاء 

10:45 -10 ا.م ابراهيم محمد  الترجمة الفورية  المسائية حضوري   االربعاء 

11:45 -11 ا.م ابراهيم محمد  الترجمة الفورية  المسائية حضوري   االربعاء 

12:45 -12 م.د ردينة محمد  الترجمة القانونية  المسائية حضوري   االربعاء 

1:45 -1 م.د ردينة محمد  الترجمة القانونية  المسائية حضوري   االربعاء 
https://meet.google.com/lookup/gtj63yy3f6  g362gzt 9:45 -9 ا.د عمر احمد علم الداللة  المسائية  الخميس  

https://meet.google.com/lookup/gtj63yy3f6  g362gzt 10:45 -10 ا.د عمر احمد علم الداللة  المسائية  الخميس  
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