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

  لصباحيةقسم الترجمة /  المرحلة االولى / الدراسة ا

 ت  اسم التدريسي  اسم المادة  الدراسة   رابط الصف االلكتروني على منصة كالس روم 

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

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

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

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

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

10:45 -10 م.د سهى رشيد   تلفظ  الصباحية حضوري   الثنينا   

11:45 -11 ا.م د قاسم محمد  اسباني الصباحية حضوري   الثنينا   

12:45 -12 م.م ميسون  فرنسي الصباحية حضوري   الثنينا   

9:45 -9 م.م. ميسون كاظم  االنشاء  الصباحية الكتروني    الثالثاء  

10:45 -10 م.م. ميسون كاظم  االنشاء  الصباحية الكتروني    الثالثاء  

11:45 -11 م. احمد خالد  نصوص ادبية الصباحية الكتروني    الثالثاء  

12:45 -12 م. احمد خالد  نصوص ادبية الصباحية الكتروني    الثالثاء  

1:45 -1  حاسوب  الصباحية الكتروني    الثالثاء 

2:45 -2  حاسوب  الصباحية الكتروني    الثالثاء 

9:45 -9 م.م. ميسون كاظم  االستيعاب  الصباحية الكتروني    االربعاء 

اب االستيع الصباحية الكتروني   10:45 -10 م.م. ميسون كاظم    االربعاء 

11:45 -11 م.م هيبت حاتم  النحو  الصباحية الكتروني    االربعاء 

12:45 -12 م.م فؤاد عادل  مدخل ترجمة الى العربية  الصباحية الكتروني    االربعاء 

1:45 -1 م.م فؤاد عادل  مدخل ترجمة الى العربية  الصباحية الكتروني   ءاالربعا   

2:45 -2 م. احمد خالد  نصوص ادبية الصباحية الكتروني    االربعاء 

9:45 -9 م. نصير عبد الرحمن  اللغة العربية الصباحية الكتروني    الخميس  

10:45 -10 م. نصير عبد الرحمن  اللغة العربية الصباحية الكتروني    الخميس  

رهام حبيبم.  حقوق االنسان  الصباحية الكتروني    11- 11:45  الخميس  

رهام حبيبم.  حقوق االنسان  الصباحية الكتروني    12- 12:45  الخميس  

  



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

  ةصباحيرحلة الثانية  / الدراسة القسم الترجمة /  الم
رمز الصف  رابط الصف االلكتروني على منصة كالس روم 

تروني االلك  
  ت اسم التدريسي  اسم المادة  الدراسة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1:45 -1 م. م. ميسون  فرنسي الصباحية    االثنين  

9:45 -9 م. نورجان حسين  محادثة الصباحية الكتروني   الثالثاء  

10:45 -10 م. نورجان حسين  محادثة الصباحية الكتروني   الثالثاء  

11:45 -11 م.م هيبت حاتم  الترجمة الى االنكليزية  الصباحية الكتروني   الثالثاء  

يزية الترجمة الى االنكل الصباحية الكتروني  12:45 -12 م.م هيبت حاتم    الثالثاء  

9:45 -9 م. انتصار محمد الرواية الصباحية الكتروني   االربعاء 

10:45 -10 م. انتصار محمد الرواية الصباحية الكتروني   االربعاء 

11:45 -11  نصير عبدالرحمنم.  اللغة العربية الصباحية الكتروني   االربعاء 

للغة العربيةا الصباحية الكتروني  12:45 -12  نصير عبدالرحمنم.    االربعاء 

1:45 -1 م. م. ميسون  فرنسي الصباحية الكتروني   االربعاء 

9:45 -9 م.د سهى رشيد الترجمة الى العربية  الصباحية الكتروني   الخميس  

م هيبت حاتم م. الترجمة الى االنكليزية  الصباحية الكتروني   10- 10:45  الخميس  

 

 

 



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

صباحيةمرحلة الثالثة / الدراسة القسم الترجمة /  ال  

رمز الصف  رابط الصف االلكتروني على منصة كالس روم 
 االلكتروني 

  ت اسم التدريسي  اسم المادة  الدراسة 

يرونالكت  9:45 -9 م.م منيبة خلف  طرائق بحث  الصباحية   االحد 

يرونالكت  10:45 -10 م.م منيبة خلف  طرائق بحث  الصباحية   االحد 

يرونالكت  11:45 -11 م.م رند خالد الترجمة التعاقبية  الصباحية   االحد 

يرونالكت  12:45 -12 ا.م خطاب محمد مسرحية الصباحية   االحد 

يرونالكت  1:45 -1 ا.د نواف محمد الترجمة الى االنكليزية  الصباحية   االحد 

يرونالكت  صباحيةال  9:45 -9 ا.د نواف محمد الترجمة الى االنكليزية    االثنين 

يرونالكت  10:45 -10 ا.د نواف محمد الترجمة الى االنكليزية  الصباحية   االثنين 

يرونالكت  11:45 -11  نصير عبدالرحمنم.  اللغة العربية الصباحية   االثنين 

يرونالكت  12:45 -12 م.د ردينة محمد  الترجمة الى العربية   الصباحية   االثنين 

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

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

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

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

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

9:45 -9  ا.د عمر احمد الترجمة االدارية والتجارية الصباحية حضوري    االربعاء 

احمدا.د عمر  الترجمة االدارية والتجارية الصباحية حضوري    10- 10:45  االربعاء 

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

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

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

يرونالكت  9:45 -9 ا.م خطاب محمد مسرحية الصباحية   الخميس  

يرونالكت  10:45 -10 م.د ردينة محمد  الترجمة الى العربية   الصباحية   الخميس  

يرونالكت  11:45 -11 م.د ردينة محمد  الترجمة الى العربية   الصباحية   الخميس  

يرونالكت  12:45 -12  نصير عبدالرحمنم.  اللغة العربية الصباحية   الخميس  

  

 



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

  ة صباحيمرحلة الرابعة / الدراسة القسم الترجمة /  ال

رمز الصف  رابط الصف االلكتروني على منصة كالس روم 
 االلكتروني 

   اسم التدريسي  اسم المادة  الدراسة 

9:45 -9 ا.م.د مروة كريم النحو المقارن   الصباحية الكتروني    االحد 

10:45 -10 ا.م.د مروة كريم النحو المقارن   الصباحية الكتروني    االحد 

11:45 -11 م.م فؤاد عادل  الترجمة العلمية  الصباحية الكتروني    االحد 

12:45 -12 م.م فؤاد عادل  الترجمة العلمية  الصباحية الكتروني    االحد 

عالمية الترجمة اال الصباحية الكتروني   9:45 -9 ا.د علي سليمان    االثنين 

10:45 -10 ا.د علي سليمان  الترجمة االعالمية  الصباحية الكتروني    االثنين 

لعربيةاللغة ا الصباحية الكتروني   11:45 -11  نصير عبدالرحمنم.    االثنين 

12:45 -12  نصير عبدالرحمنم.  اللغة العربية الصباحية الكتروني    االثنين 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ترجمة القانونية ال الصباحية حضوري   1:45 -1 م.د ردينة محمد    االربعاء 

9:45 -9 ا.د عمر احمد علم الداللة  الصباحية الكتروني    الخميس  

10:45 -10 ا.د عمر احمد علم الداللة  الصباحية الكتروني    الخميس  

 


