
 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 

 المرحلة األولى / الدراسة الصباحٌة /التارٌخجامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم 
 

0100 - 0100العام الدراسً  الصباحٌةللدراسة  والحضوريجدول الدروس األسبوعً المعتمد على كالس روم   
 

 

 
 

 رابط الميت رمز الصف

nfscbx4 iwr-yxtu-https://meet.google.com/mpq 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 حضوري او الكترونً مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 قبل االسالم عرة مساءا 7-6 االحد
 الكترونً د. مؤٌد

 الكترونً د. مؤٌد قبل االسالم عرة 7-8

 الكترونً م.م. بشرى نغخ عرثُخ 8-9

 الكترونً م.م. بشرى نغخ عرثُخ 9-01

 الكترونً م.م. نصار اضص ررثُخ مساءا 7-6 االثنٌن
 الكترونً م.م. كولجان جغرافُخ 7-8

 الكترونً م.م. حسٌن  التربوي عهى انُفص 8-9
 الكترونً م.م. حسٌن  التربويعهى انُفص 9-01
    

 د. عباس نبوٌة ضُرح صباحا 11-9 الثالثاء
 حضوري

 حضوري د. عباس نبوٌة ضُرح 

 حضوري د. انتصار لذَى 00-0
 حضوري د. انتصار لذَى 

    

 عصىر وضطً صباحا 11-9 االربعاء
 د. رائد

 حضوري

 حضوري د. رائد عصىر وضطً 
 حضوري د. عباس نبوٌة ضُرح 00-00
    

    

 الكترونً م. زٌنب نغخ اَكهُسَخ مساءا 7-6 الخمٌس

 الكترونً م. زٌنب نغخ اَكهُسَخ 7-8

 الكترونً د. دحام انسان دمىق 8-9
 الكترونً م.م. حنان حاسبات 9-01

https://meet.google.com/mpq-yxtu-iwr
https://meet.google.com/mpq-yxtu-iwr


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 
 
 

 الدراسات الصباحٌةجامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم التارٌخ/ المرحلة الثانٌة / 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 رابط الميت رمز الصف

yix4fks wxg-pztt-https://meet.google.com/yoy 

 

 
 
 
 

مدرس  اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم
 المادة

 حضوري او الكترونً

 الكترونً د. صدام نهضة 7-6 االحد

 الكترونً د. صدام نهضة 7-8

 الكترونً د. محمد اموي 8-9

 الكترونً د. محمد اموي 9-01

 الكترونً م.م.عماد ادارة تربوية مساءا 01-00 

 د. ثامر منهج بحث 7-6 االثنٌن
 الكترونً

 د. ثامر منهج بحث 7-8
 الكترونً

 الكترونً د. خالد حضارات 8-9

 الكترونً د. خالد حضارات 9-01

 م.م. موج لغة عربية مساءا 01-00 
 الكترونً

 حضوري د. طه البالد العربية صباحا 00-9 الثالثاء

 حضوري د. طه البالد العربية 
 حضوري قبسد.  اندلس 00-0

 حضوري د. قبس اندلس 
 حضوري د. زينب قديم صباحا 00-9 االربعاء

 حضوري د. زينب قديم 

 حضوري د. زينب قديم 00-0

    

 الكترونً د. محمد جغرافية 7-6 الخمٌس

 م.م. تغرٌد لغة انكميزية 7-8
 الكترونً

 د. مؤٌد حاسبات 8-9
 الكترونً

 قصي د. عمم النفس مساءا9-01

 الكترونً

https://meet.google.com/yoy-pztt-wxg
https://meet.google.com/yoy-pztt-wxg


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 
 

 الصباحٌة جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم التارٌخ/ المرحلة الثالثة / الدراسات

 
وقت  الٌوم

 المحاضرة
 حضوري او الكترونً مدرس المادة اسم المادة

 الكترونً د. حسن التحديث مساءا 7-6 االحد

 الكترونً د. حسن التحديث 7-8

 الكترونً د. طالب جغرافية 8-9

 الكترونً د. طالب جغرافية 9-01

 الكترونً د. سامي فمسفة 01-00 

 الكترونً د. ابتسام اسيا مساءا 7-6 االثنٌن

 الكترونً د. ابتسام اسيا 7-8

 الكترونً د. مثنى حضارة 8-9

 الكترونً د. مثنى حضارة 9-01

 حضوري د. ليث اوربا صباحا 00-9 الثالثاء

 حضوري د. ليث اوربا 

 حضوري د. عبد السالم عباسي 00-00

    

 حضوري د. عبد السالم عباسي صباحا 00-9 االربعاء

 حضوري د. عبد السالم عباسي 

 حضوري د. احمد عراق حديث 00-0

 حضوري د. احمد عراق حديث 

 م.م. تغرٌد لغة انكميزية مساءا 7-6 الخمٌس
 الكترونً

 م.م. تغرٌد لغة انكميزية 7-8
 الكترونً

 الكترونً م.م. حسين ارشاد 8-9

 الكترونً د. جالل طرائق 9-01

 
 

 رابط الميت رمز الصف

Kvjwrzr gaw-xkna-https://meet.google.com/bon 

 

 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/bon-xkna-gaw
https://meet.google.com/bon-xkna-gaw


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت
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01/01/0100                                                                                                                       
                              

 
 

 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم التارٌخ/ المرحلة الرابعة / الدراسات الصباحٌة
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 رابط الميت رمز الصف

w7xq4r5 kks-zhpq-https://meet.google.com/xks 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقت  الٌوم
 المحاضرة

 حضوري او الكترونً مدرس المادة اسم المادة

 الكترونً د. غفار امريكا مساءا 7-6 االحد

 الكترونً د. غفار امريكا 7-8

 الكترونً د. رعد وتقوٌم قياس 8-9

 الكترونً د. رعد وتقوٌم قياس 9-01

 الكترونً د. امين لغة انكميزية مساءا 7-6 االثنٌن

 الكترونً د. امين لغة انكميزية 7-8

 الكترونً د. فراس Eنصوص  8-9

 الكترونً د. فراس Eنصوص  9-01

 حضوري د. حنان دويالت صباحا 00-9 الثالثاء

 حضوري د. حنان دويالت 

 حضوري د. انس عراق معاصر 00-0

 حضوري د. انس عراق معاصر 

 حضوري د. حارث عالم معاصر صباحا 00-9 االربعاء

 حضوري د. حارث عالم معاصر 

 حضوري م.م. حسين مشاهدة وتطبيق 00-0

 حضوري م.م. حسين مشاهدة وتطبيق 

 الكترونً د. عواد بالد عربية مساءا 7-6 الخمٌس

 الكترونً د. عواد بالد عربية 7-8

    

    

https://meet.google.com/xks-zhpq-kks
https://meet.google.com/xks-zhpq-kks
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 0100 – 0100جدول الدروس األسبوعً المعتمد على كالس روم والحضوري للدراسة المسائٌة العام الدراسً 
 

 الدراسة المسائٌة/ المرحلة األولىجامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم التارٌخ/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 رابط الميت رمز الصف

vn6awzj wwd-fztd-https://meet.google.com/dqr 

 

 
 
 
 
 

  
 

وقت  الٌوم
 المحاضرة

 حضوري او الكترونً مدرس المادة اسم المادة

 قبل االسالم عرة مساءا 7-6 االحد
 الكترونً م.م.نورس

 الكترونً م.م.نورس قبل االسالم عرة 7-8

 الكترونً م.م. نصار التربوي عهى انُفص 8-9

 الكترونً م.م. نصار التربويعهى انُفص  9-01

 الكترونً د. احمد حاسبات مساءا 7-6 االثنٌن
 الكترونً م.م. بشرى نغخ عرثُخ 7-8

 الكترونً م.م. بشرى نغخ عرثُخ 8-9
 الكترونً م.م. الزم جغرافُخ 9-01

    

 م.م. عهود نبوٌة ضُرح ظهرا 4-2 الثالثاء
 حضوري

 حضوري م.م. عهود نبوٌة ضُرح 

 حضوري م.م. مرٌم لذَى 4-6
 حضوري م.م. مرٌم لذَى 

    

 عصىر وضطً ظهرا 4-2 االربعاء
 م.م. عبٌر

 حضوري

 حضوري م.م. عبٌر عصىر وضطً 
 حضوري م.م. عهود نبوٌة ضُرح 4-6

    

    

 الكترونً د. سهاد انسان دمىق مساءا 7-6 الخمٌس

 الكترونً م.م. حسٌن اضص ررثُخ 7-8

 الكترونً م. زٌنب نغخ اَكهُسَخ 8-9
 الكترونً م. زٌنب نغخ اَكهُسَخ 9-01

https://meet.google.com/dqr-fztd-wwd
https://meet.google.com/dqr-fztd-wwd
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01/01/0100                                                                                                                       
                              

 
 

 للعلوم االنسانٌة/ قسم التارٌخ/ المرحلة الثانٌة / الدراسات المسائٌةجامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حضوري او الكترونً مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 م.م. روئ اموي مساءا 7-6 االحد
 الكترونً

 م.م. روئ اموي 7-8
 الكترونً

 الكترونً د. صدام نهضة 8-9

 الكترونً د. صدام نهضة 9-01

 الكترونً م.م.عماد ادارة تربوية 01-00 

 الكترونً د. خالد حضارات مساءا 7-6 االثنٌن

 الكترونً د. خالد حضارات 7-8

 د. ثامر منهج بحث 8-9
 الكترونً

 د. ثامر منهج بحث 9-01
 الكترونً

 حضوري م.م. بشرى البالد العربية ظهرا 4-0 الثالثاء

 م.م. بشرى البالد العربية 
 حضوري

 د. مهند اندلس 4-6
 حضوري

 د. مهند اندلس 
 حضوري

 حضوري م.م. سالم قديم ظهرا 4-0 االربعاء

 م.م. سالم قديم 
 حضوري

 م.م. سالم قديم 4-6
 حضوري

 الكترونً م.م. عبير عمم النفس النمو مساءا 7-6 الخمٌس

 م.م. هاشم جغرافية 7-8
 الكترونً

 تغرٌدم.م.  لغة انكميزية 8-9
 الكترونً

 د. معاد حاسبات 9-01
 الكترونً

 م.م. موج لغة عربية 01-00 
 الكترونً

رمز  
 الصف

 رابط الميت

dela6pc zeb-uizc-https://meet.google.com/ztt 

 

https://meet.google.com/ztt-uizc-zeb
https://meet.google.com/ztt-uizc-zeb
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 المسائٌةجامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم التارٌخ/ المرحلة الثالثة / الدراسات 

 
وقت  الٌوم

 المحاضرة
حضوري او  مدرس المادة اسم المادة

 الكترونً

 م.م. غاده التحديث مساءا 7-6 االحد
 الكترونً

 م.م. غاده التحديث 7-8
 الكترونً

 م.م.الزم جغرافية 8-9
 الكترونً

 م.م.الزم جغرافية 9-01
 الكترونً

 م.م. مرٌم فمسفة 01-00 
 الكترونً

 م.م. روئ اسيا مساءا 7-6 االثنٌن
 الكترونً

 م.م. روئ اسيا 7-8
 الكترونً

 الكترونً د. مثنى حضارة 8-9

 الكترونً د. مثنى حضارة 9-01

 حضوري د. ليث اوربا ظهرا 4-0 الثالثاء

 حضوري ليثد.  اوربا 

 حضوري د. عبد السالم عباسي 4-5

    

 حضوري د. عبد السالم عباسي ظهرا 4-0 االربعاء

 حضوري د. عبد السالم عباسي 

 حضوري د. احمد عراق حديث 4-6

 حضوري د. احمد عراق حديث 

 الكترونً د. جالل طرائق مساءا 7-6 الخمٌس

 الكترونً م.م. حسين ارشاد 7-8

 م.م. تغرٌد لغة انكميزية 8-9
 الكترونً

 م.م. تغرٌد لغة انكميزية 9-01
 الكترونً

 
 رابط الميت رمز الصف

2unozqx dcb-kdni-https://meet.google.com/stt 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/stt-kdni-dcb
https://meet.google.com/stt-kdni-dcb
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 التارٌخ/ المرحلة الرابعة / الدراسات المسائٌةجامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 رابط الميت رمز الصف

c4w7huc wuz-ekbr-https://meet.google.com/kka 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

وقت  الٌوم
 المحاضرة

حضوري او  مدرس المادة اسم المادة
 الكترونً

 الكترونً د. ليمى وتقوٌم قياس مساءا 7-6 االحد

 الكترونً د. ليمى وتقوٌم قياس 7-8

 الكترونً د. غفار امريكا 8-9

 الكترونً د. غفار امريكا 9-01

 الكترونً د. عواد بالد عربية مساءا 7-6 االثنٌن

 الكترونً د. عواد بالد عربية 7-8

 الكترونً د. امين لغة انكميزية 8-9

 الكترونً د. امين لغة انكميزية 9-01

 حضوري د. وفاء عراق معاصر ظهرا 4-0 الثالثاء

 حضوري د. وفاء عراق معاصر 

 حضوري د. سياف دويالت 4-6

 حضوري د. سياف دويالت 

 حضوري م.م.ندى عالم معاصر ظهرا 4-0 االربعاء

 حضوري م.م.ندى عالم معاصر 

 حضوري م.م. حسين مشاهدة وتطبيق 4-6

 حضوري م.م. حسين مشاهدة وتطبيق 

 الكترونً د. فراس Eنصوص  مساءا 7-6 الخمٌس

 الكترونً د. فراس Eنصوص  7-8

    

    

https://meet.google.com/kka-ekbr-wuz
https://meet.google.com/kka-ekbr-wuz
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 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم التربٌة الفنٌة/ المرحلة األولى )الصباحٌة(
 0100-0100العام الدراسً 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم القاعة نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 قاعة المرسم حضورٌة د.نبراس تخطٌط والوان صباحا    8.30_10.30 األحد

 قاعة المرسم حضورٌة د.اٌام االسالمٌة بً والزخرفة لعر االخط 2.00-12.00

 0قاعة رقم حضورٌة أ.م.زٌاد فن التمثٌل صباحا    8.30_10.30 االثنٌن

  الكترونٌة م.م خولة مهدي أسس التربٌة مساء    5_7

  الكترونٌة م.م طارق علً علم النفس التربوي مساء   7_9

  الكترونٌة د. باسم تارٌخ المسرح مساء    5_7 الثالثاء

  الكترونٌة م. اسامة عناصر الفن مساء   7_9

  الكترونٌة م.م زامل حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة مساء    5_7 االربعاء

  الكترونٌة م.م حنان محمد حاسوب مساء   7_9

  الكترونٌة د.عبدالخالق شعبان اللغة العربٌة مساء    5_7 الخمٌس

  الكترونٌة م.مروان مزهر اللغة اإلنكلٌزٌة مساء   7_9

 كود الصف

n22wwzc 

meet -sbug-https://meet.google.com/rjzرابط 

yzw?hs=179 

https://meet.google.com/rjz-sbug-yzw?hs=179
https://meet.google.com/rjz-sbug-yzw?hs=179
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 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم التربٌة الفنٌة/ المرحلة الثانٌة )الدراسة الصباحٌة(
0100-0100العام الدراسً   

 
 

 
 

 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم القاعة نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 قاعة المرسم حضورٌة د.نبراس تخطٌط والوان صباحا    8.30_10.30 األحد

 قاعة المرسم حضورٌة د.اٌام االسالمٌة بً والزخرفة لعر االخط 2.00-12.00

 0قاعة رقم حضورٌة أ.م.زٌاد فن التمثٌل صباحا    8.30_10.30 االثنٌن

  الكترونٌة م.م خولة مهدي أسس التربٌة مساء    5_7

  الكترونٌة م.م طارق علً علم النفس التربوي مساء   7_9

  الكترونٌة د. باسم تارٌخ المسرح مساء    5_7 الثالثاء

  الكترونٌة م. اسامة عناصر الفن مساء   7_9

  الكترونٌة م.م زامل حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة مساء    5_7 االربعاء

  الكترونٌة م.م حنان محمد حاسوب مساء   7_9

  الكترونٌة د.عبدالخالق شعبان اللغة العربٌة مساء    5_7 الخمٌس

  الكترونٌة م.مروان مزهر اللغة اإلنكلٌزٌة مساء   7_9

 كود الصف

n22wwzc 

meet -sbug-https://meet.google.com/rjzرابط 

yzw?hs=179 

https://meet.google.com/rjz-sbug-yzw?hs=179
https://meet.google.com/rjz-sbug-yzw?hs=179


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم التربٌة الفنٌة/ المرحلة الثالثة )الدراسة الصباحٌة(
0100-0100العام الدراسً   

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم القاعة نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 قاعة المرسم حضورٌة د.نبراس تخطٌط والوان صباحا    8.30_10.30 األحد

 قاعة المرسم حضورٌة د.اٌام االسالمٌة بً والزخرفة لعر االخط 2.00-12.00

 0قاعة رقم حضورٌة أ.م.زٌاد فن التمثٌل صباحا    8.30_10.30 االثنٌن

  الكترونٌة م.م خولة مهدي أسس التربٌة مساء    5_7

  الكترونٌة م.م طارق علً علم النفس التربوي مساء   7_9

  الكترونٌة د. باسم تارٌخ المسرح مساء    5_7 الثالثاء

  الكترونٌة م. اسامة عناصر الفن مساء   7_9

  الكترونٌة م.م زامل حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة مساء    5_7 االربعاء

  الكترونٌة م.م حنان محمد حاسوب مساء   7_9

  الكترونٌة د.عبدالخالق شعبان اللغة العربٌة مساء    5_7 الخمٌس

  الكترونٌة م.مروان مزهر اللغة اإلنكلٌزٌة مساء   7_9

 كود الصف

n22wwzc 

meet -sbug-https://meet.google.com/rjzرابط 

yzw?hs=179 

https://meet.google.com/rjz-sbug-yzw?hs=179
https://meet.google.com/rjz-sbug-yzw?hs=179


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 
 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم التربٌة الفنٌة/ المرحلة الرابعة )الدراسة الصباحٌة(

 

0100-0100العام الدراسً   

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

نوع  مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 المحاضرة

 رقم القاعة

 االحد
 ا.م . زٌاد مشروع تخرج مسرحً صباحا    8.30_10.30

 0قاعة رقم  حضورٌة

 د. نبراس تشكٌلًتخرج مشروع  صباحا    10.30_12.30
 قاعة المرسم حضورٌة

 االثنٌن

 حضورٌة مزاحم د. تقنٌات مسرحٌة صباحا    8.30_10.30

قاعة الدراسات 

 العلٌا

 حضورٌة اسراءم.م. مشاهدة وتطبٌق صباحا    10.30_12.30

قاعة الدراسات 

 العلٌا

 الثالثاء
 م.م.ٌاسٌن وسائل إتصال مساء    5_7

  الكترونً

 د. رعد خلف قٌاس وتقوٌم مساء   7_9
  الكترونً

  الكترونً د.حسام صبار علم نفس الشخصٌة مساء   7_9 االربعاء

  الكترونً د.اٌمان اشغال ٌدوٌة 11-9

 الخمٌس
 مساء    5_7

 اللغة االنكلٌزٌة
 م.سماء ساطع

  الكترونً

 مساء 9-7
 بحث تخرج

 
  الكترونً

 كود الصف

 3sl4gyh 
 meetرابط 

-jjnk-https://meet.google.com/nmk

hit?hs=179 

https://meet.google.com/nmk-jjnk-hit?hs=179
https://meet.google.com/nmk-jjnk-hit?hs=179


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 
 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم التربٌة الفنٌة/ المرحلة األولى )الدراسة المسائٌة(

 0100-0100العام الدراسً 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 رقم القاعة نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 قاعة المرسم حضورٌة اٌامد. الخط العربً والزخرفة اإلسالمٌة مساء        2_4 األحد

 قاعة المرسم حضورٌة د.نبراس تخطٌط وألوان  مساء       4_6

 0قاعة رقم حضورٌة أ.م.زٌاد فن التمثٌل مساء        2_4 االثنٌن

  الكترونٌة م.م. خولة مهدي أسس التربٌة مساء       5_7

  الكترونٌة م.م طارق علً علم النفس التربوي مساء       7_9

  الكترونٌة  د. باسم  تارٌخ المسرح مساء         5_7 الثالثاء

  الكترونٌة   م. اسامة  عناصر الفن مساء         7_9

  الكترونٌة م.م حنان محمد  حاسوب مساء         5_7 االربعاء

  الكترونٌة م.م زامل ماهر حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة مساء       7_9

  الكترونٌة د. عبد الخالق شعبان اللغة العربٌة مساء         5_7 الخمٌس

  الكترونٌة م.مروان مزهر اللغة اإلنكلٌزٌة مساء       7_9

 كود الصف

tq5jsqo 

meet -vxcq-https://meet.google.com/uyi رابط

qpq?hs=179 

https://meet.google.com/uyi-vxcq-qpq?hs=179
https://meet.google.com/uyi-vxcq-qpq?hs=179


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 
 
 

 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم التربٌة الفنٌة/ المرحلة الثانٌة )الدراسة المسائٌة(

0100-0100العام الدراسً   
 

 

 
 
 

                                       
 
 
 
 
 

 رقم القاعة نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 1قاعة رقم  حضورٌة   م. اسامة Aشعبة  - الوان زٌتٌة مساء     2_4 االحد

 قاعة المشغل حضورٌة عدنان احمدم م. Bشعبة  – نحت مساء     2_4

 0قاعة رقم حضورٌة اسامة م. Bشعبة  –ألوان زٌتٌة  مساء   6-4

 قاعة المشغل حضورٌة م. احمد Aشعبة  –نحت  مساء   6-4

 3قاعة رقم  حضورٌة م. عدنان Aشعبة  –التمثٌل  فن مساء     2_4 االثنٌن

 0قاعة رقم حضورٌة  ا.م. زٌاد Bشعبة  – صوت والقاء مساء     2_4

 3قاعة رقم حضورٌة م. عدنان Bشعبة  –التمثٌل  فن مساء   4_6

 0قاعة رقم حضورٌة  ا.م. زٌاد Aشعبة  – صوت والقاء مساء     4_6

  الكترونً م.م ختام ولٌد علم نفس النمو  مساء     5_7 الثالثاء

  الكترونً د.اٌام تارٌخ الفن التشكٌلً مساء     7_9

  الكترونً م.م محمد عالوي ادارة تربوٌة 11-9

  الكترونً مزهرم.مروان االنكلٌزٌة اللغة مساء     5_7 االربعاء

  الكترونً عامرد.  علم الجمال مساء     7_9

 الخمٌس

 

  الكترونً  عامرد. منظور مساء     5_7

  الكترونً د.مزاحم مبادئ االخراج المسرحً مساء     7_9

 كود الصف

npfqiku 

meet -vkaz-https://meet.google.com/csmرابط 

mea?hs=179 

https://meet.google.com/csm-vkaz-mea?hs=179
https://meet.google.com/csm-vkaz-mea?hs=179


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 
 

 المسائٌة(جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم التربٌة الفنٌة/ المرحلة الثالثة )الدراسة 
0100-0100العام الدراسً   

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم القاعة نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 1قاعة رقم  حضورٌة   م. اسامة Aشعبة  - الوان زٌتٌة مساء     2_4 االحد

 قاعة المشغل حضورٌة عدنان احمدم م. Bشعبة  – نحت مساء     2_4

 0قاعة رقم حضورٌة اسامة م. Bشعبة  –ألوان زٌتٌة  مساء   6-4

 قاعة المشغل حضورٌة م. احمد Aشعبة  –نحت  مساء   6-4

 3قاعة رقم  حضورٌة م. عدنان Aشعبة  –التمثٌل  فن مساء     2_4 االثنٌن

 0قاعة رقم حضورٌة  ا.م. زٌاد Bشعبة  – صوت والقاء مساء     2_4

 3قاعة رقم حضورٌة م. عدنان Bشعبة  –التمثٌل  فن مساء   4_6

 0قاعة رقم حضورٌة  ا.م. زٌاد Aشعبة  – صوت والقاء مساء     4_6

  الكترونً م.م ختام ولٌد علم نفس النمو  مساء     5_7 الثالثاء

  الكترونً د.اٌام تارٌخ الفن التشكٌلً مساء     7_9

  الكترونً م.م محمد عالوي ادارة تربوٌة 11-9

  الكترونً مزهرم.مروان االنكلٌزٌة اللغة مساء     5_7 االربعاء

  الكترونً عامرد.  علم الجمال مساء     7_9

 الخمٌس

 

  الكترونً  عامرد. منظور مساء     5_7

  الكترونً د.مزاحم مبادئ االخراج المسرحً مساء     7_9

 كود الصف

npfqiku 

meet -vkaz-https://meet.google.com/csmرابط 

mea?hs=179 

https://meet.google.com/csm-vkaz-mea?hs=179
https://meet.google.com/csm-vkaz-mea?hs=179


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 
 المسائٌة(جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم التربٌة الفنٌة/ المرحلة الرابعة )الدراسة 

 

0100-0100العام الدراسً   

 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 

نوع  مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 المحاضرة

 رقم القاعة

 االحد
  ا.م . زٌاد  مشروع تخرج مسرحً مساء        2_4

 0قاعة رقم  حضورٌة

  د. نبراس تخرج تشكٌلًمشروع  مساء        4_6
 قاعة المرسم حضورٌة

 قاعة الدراسات العلٌا حضورٌة مزاحم د.  تقنٌات مسرحٌة مساء        2_4 االثنٌن

 قاعة الدراسات العلٌا حضورٌة اسراءم.م. مشاهدة وتطبٌق  مساء        4_6

 الثالثاء
 م.م.ٌاسٌن  وسائل إتصال  مساء   9-7

  الكترونً

 د. رعد قٌاس وتقوٌم مساء  11-9
  الكترونً

  الكترونً د.حسام صبار علم نفس الشخصٌة  مساء         5_7 االربعاء

  الكترونً د.اٌمان اشغال ٌدوٌة مساء         7_9

 الخمٌس
7-5 

 بحث تخرج
 

  الكترونً

9-7 
 اللغة االنكلٌزٌة

 م .سماء ساطع
  الكترونً

كود 

 الصف
2qxuzc3 

 meetرابط 

-jvgc-https://meet.google.com/orz

xti?hs=179 

https://meet.google.com/orz-jvgc-xti?hs=179
https://meet.google.com/orz-jvgc-xti?hs=179


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 
 

 االنسانٌة/ قسم .الجغرافٌة./ المرحلة الثانٌة. الدراسة الصباحٌة جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم
 

وقت  لٌوما
 المحاضرة

 رابط المٌت رمز الصف مدرس المادة اسم المادة

عبد الرزاق  سكان 7-5 االحد
 جاسم

vcb2qzp ani-pwai-https://meet.google.com/sqk 

 vcb2qzp ani-pwai-https://meet.google.com/sqk نصٌف جاسم طاقة 7-9

 vcb2qzp ani-pwai-https://meet.google.com/sqk سلمان مهدي انكلٌزي 9-00

     

 0حضوري/ قاعة   محمد عطٌه مناخ تطبٌقً 01.31 -9 االثنٌن

01.31- 

00 

0حضوري/ قاعة   صدٌق مصطفى خرائط  

 0حضوري/ قاعة   محمد خلٌل تقنٌات 0.31 -00
     

 vcb2qzp ani-pwai-https://meet.google.com/sqk خلٌلكلجان  اوراسٌا 7-5 الثالثاء
 

 vcb2qzp ani-pwai-https://meet.google.com/sqk اٌمان حسن رٌف 7-9
 

 vcb2qzp ani-pwai-https://meet.google.com/sqk سٌاف تارٌخ 9-00
 

     

 vcb2qzp ani-pwai-https://meet.google.com/sqk ابراهٌم فرحان جٌمور 7-5 االربعاء
 

 vcb2qzp ani-pwai-https://meet.google.com/sqk دلً خلف هٌدرولوجً 7-9
 

 vcb2qzp ani-pwai-https://meet.google.com/sqk حسٌن عالوي تنمٌة 9-00
 

     

 vcb2qzp ani-pwai-https://meet.google.com/sqk احمد باسم علم نفس 7-5 الخمٌس
 

 vcb2qzp ani-pwai-https://meet.google.com/sqk سعد حبٌب ادارة 7-9
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani
https://meet.google.com/sqk-pwai-ani


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 
 

 للعلوم االنسانٌة/ قسم .الجغرافٌة./ المرحلة .الثالثة. الدراسة الصباحٌةجامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة 
 

وقت  الٌوم
 المحاضرة

رمز  مدرس المادة اسم المادة
 الصف

 رابط المٌت

 0حضوري / قاعة   صباح عثمان احصاء 01.31 -9 االحد

 0حضوري/ قاعة   نصٌف جاسم منهج بحث 00 -01.31
00- 0.31 

 زراعٌة
ماثل عبد 
 الرزاق

 0حضوري/ قاعة  

     

 7-5 االثنٌن
 صناعٌة

 szfkz6i xtx-beft-https://meet.google.com/ihg رغد سعٌد
 

7-9 
 تربة

 szfkz6i xtx-beft-https://meet.google.com/ihg علً مخلف
 

9-00 
 ارشاد

 szfkz6i xtx-beft-https://meet.google.com/ihg راحل عجم
 

     

 7-5 الثالثاء
 انكلٌزي

 szfkz6i xtx-beft-https://meet.google.com/ihg قصً عراك
 

طرائق  7-9
 تدرٌس

 عٌدان عطٌة
szfkz6i xtx-beft-https://meet.google.com/ihg 

 

9-00 
 امرٌكٌتٌن

 szfkz6i xtx-beft-https://meet.google.com/ihg رائد عبد الحلٌم
 

     

 7-5 االربعاء
 رٌاض عبد هللا مدن

szfkz6i xtx-beft-https://meet.google.com/ihg 
 

7-9 
 موارد

 szfkz6i xtx-beft-https://meet.google.com/ihg خلٌلكلجان 
 

9-00 
 حسن اٌمان سٌاحٌة

szfkz6i xtx-beft-https://meet.google.com/ihg 
 

     

 7-5 الخمٌس
 مناخ

 szfkz6i xtx-beft-https://meet.google.com/ihg خضٌررافع 
 

7-9 
 تارٌخ

 szfkz6i xtx-beft-https://meet.google.com/ihg طه خلف
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 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 
 

 التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم .الجغرافٌة./ المرحلة .الرابعة. الدراسة الصباحٌةجامعة تكرٌت/ كلٌة 
 

وقت  الٌوم
 المحاضرة

 رابط المٌت رمز الصف مدرس المادة اسم المادة

 3/ قاعة دضىرٌ  نصٌف جاسم سٌاسٌة 01.31-9 االحد

 3/ قاعة دضىرٌ  علً مخلف بٌئة 01.31-00

 3/ قاعة دضىرٌ  صباح عثمان نقل 00-0.31

     

 3/دضىرٌ  محمود خلٌل مشاهدة 01.31-9 االثنٌن
 g6mmjun cie-pyzc-https://meet.google.com/xpy عبد الرزاق جاسم اجتماعٌة 5-7

7-9 E سلمان مهدي g6mmjun cie-pyzc-https://meet.google.com/xpy 

 g6mmjun cie-pyzc-https://meet.google.com/xpy حسٌن عالوي فكر 9-00

     

 g6mmjun cie-pyzc-https://meet.google.com/xpy صدٌق مصطفى نظم 7-5 الثالثاء

 g6mmjun cie-pyzc-https://meet.google.com/xpy ابراهٌم فرحان وطن 7-9

     

 g6mmjun cie-pyzc-https://meet.google.com/xpy ماثل عبد الرزاق عراق 7-5 االربعاء

 g6mmjun cie-pyzc-https://meet.google.com/xpy رٌاض عبد هللا خدمات 7-9

 g6mmjun cie-pyzc-https://meet.google.com/xpy نضال مزاحم قٌاس 7-5 الخمٌس

بحار  7-9
 ومحٌطات

 g6mmjun cie-pyzc-https://meet.google.com/xpy دلً خلف
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 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم .الجغرافٌة./ المرحلة .الثانٌة. الدراسة المسائٌة
 

وقت  الٌوم
 المحاضرة

مدرس  اسم المادة
 المادة

 رابط المٌت رمز الصف

 7-5 االحد
 مازن علً طاقة

f7zfxda pzx-kjog-https://meet.google.com/ujq 
 

7-9 
 امٌر عناد تنمٌة

f7zfxda pzx-kjog-https://meet.google.com/ujq 
 

9-00 
 فٌصل علم النفس

f7zfxda pzx-kjog-https://meet.google.com/ujq 
 

     

 00-9 االثنٌن
 مناخ

عبدالرحمن 
 محمود

 حضوري 

 حضوري  فالح حسن تقنٌات 00-0

0-3 
 خرائط

فرح عبد 
 القادر

 حضوري 

5-7 
 ادٌبة احمد رٌف

f7zfxda pzx-kjog-https://meet.google.com/ujq 
 

7-9 
 هٌدرولوجً

اشجان 
 بئغا

f7zfxda pzx-kjog-https://meet.google.com/ujq 
 

     

     

 7-5 الثالثاء
 هدى ناصر اوراسٌا

f7zfxda pzx-kjog-https://meet.google.com/ujq 
 

7-9 
 غسان ادارة

f7zfxda pzx-kjog-https://meet.google.com/ujq 
 

     

     

 7-5 االربعاء
 حٌدر باسم جٌمور

f7zfxda pzx-kjog-https://meet.google.com/ujq 
 

7-9 
 تارة مقداد سكان

f7zfxda pzx-kjog-https://meet.google.com/ujq 
 

     

     

 7-5 الخمٌس
 تارٌخ

فارس 
 عراك

f7zfxda pzx-kjog-https://meet.google.com/ujq 
 

7-9 
 انكلٌزي

سلمان 
 مهدي

f7zfxda pzx-kjog-https://meet.google.com/ujq 
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 تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم .الجغرافٌة./ المرحلة .الثالثة. الدراسة المسائٌةجامعة 
 

وقت  الٌوم
 المحاضرة

 رابط المٌت رمز الصف مدرس المادة اسم المادة

 حضوري  هدى ناصر احصاء 00-9 االحد

 حضوري  فالح حسن زراعٌة 00-0

منهج  0-3
 بحث

 مروان مبدر
 حضوري 

مناخ  5-7
 تفصٌلً

عبدالرحمن 
 محمود

7wykk6h zdb-womi-https://meet.google.com/jbx 
 

7-9 
 راحل عجم  ارشاد

7wykk6h zdb-womi-https://meet.google.com/jbx 
 

     

 7-5 االثنٌن
 طه خلف تارٌخ

7wykk6h zdb-womi-https://meet.google.com/jbx 
 

7-9 
 هاشم محمود موارد

7wykk6h zdb-womi-https://meet.google.com/jbx 
 

9-00 
 صناعٌة

 7wykk6h zdb-womi-https://meet.google.com/jbx محمد احمد
 

     

 7-5 الثالثاء
 سٌاحٌة

فاطمة 
 ابراهٌم

7wykk6h zdb-womi-https://meet.google.com/jbx 
 

7-9 
 تربة

 7wykk6h zdb-womi-https://meet.google.com/jbx حمٌد اسعد
 

     

     

 7-5 االربعاء
 امٌر عناد مدن

7wykk6h zdb-womi-https://meet.google.com/jbx 
 

7-9 
 الزم محمد امرٌكٌتٌن

7wykk6h zdb-womi-https://meet.google.com/jbx 
 

     

     

 7-5 الخمٌس
 نوار نجٌب انكلٌزي

7wykk6h zdb-womi-https://meet.google.com/jbx 
 

7-9 
 طرائق

عٌدان 
 العبٌدي

7wykk6h https://meet.google.com/jbx-womi-zdb 
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 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم .الجغرافٌة./ المرحلة .الرابعة الدراسة المسائٌةجامعة تكرٌت/ 

 
 رابط المٌت رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 00-9 االحد
 زناد شالل سٌاسٌة

avx63vy hpc-sxhh-https://meet.google.com/ejt 
 

00-0 
 مروان مبدر نقل

avx63vy hpc-sxhh-https://meet.google.com/ejt 
 

0-3 
 حمٌد اسعد بٌئة

avx63vy hpc-sxhh-https://meet.google.com/ejt 
 

3-5 
 كمال مشاهدة

avx63vy hpc-sxhh-https://meet.google.com/ejt 
 

     

جغرافٌة  7-5 االثنٌن
 خدمات

 اسراء حاتم
avx63vy hpc-sxhh-https://meet.google.com/ejt 

 

7-9 
 تارة مقداد اجتماعٌة

avx63vy hpc-sxhh-https://meet.google.com/ejt 
 

     

     

 7-5 الثالثاء
 مهديسلمان  انكلٌزي

avx63vy hpc-sxhh-https://meet.google.com/ejt 
 

بحار  7-9
 ومحٌطات

 نوح فاضل
avx63vy hpc-sxhh-https://meet.google.com/ejt 

 

     

     

 7-5 االربعاء
 وطن

 avx63vy hpc-sxhh-https://meet.google.com/ejt مازن علً
 

7-9 
 محمد مصلح فكر

avx63vy hpc-sxhh-https://meet.google.com/ejt 
 

     

     

 avx63vy hpc-sxhh-https://meet.google.com/ejt عالء سامً عراق 7-5 الخمٌس

 avx63vy hpc-sxhh-https://meet.google.com/ejt محمد حسٌن قٌاس  7-9
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 / الدراسة الصباحٌة المرحلة االولىجامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم علوم القرآن والتربٌة االسالمٌة / 

 msbtwtvرمز الصف: 

 pgm-orpf-https://meet.google.com/zfmرابط المٌت 

 

 مدرس المادة اسم المادة المحاضرة وقت الٌوم

 الثالثاء

 محمد نصٌف  .د انكلٌزي 5.45/  5.00

 محمد نصٌف  .د انكلٌزي 6.25/  5.45

 جالل مزهر  .د تربٌة اسس 7.15/  6.30

 جالل مزهر  .د تربٌة اسس 8.00/  7.15

 د. محمد خلف قرآن علوم 8.50/  8.05

 خلف د. محمد قرآن علوم 9.35/  8.50

 االربعاء

 م.م. ارٌج طاهر نعمان حاسبات 5.45/  5.00

 م.م. ارٌج طاهر نعمان حاسبات 6.25/  5.45

 د. اركان عبد اللطٌف العبادات  فقه 7.15/  6.30

 د. اركان عبد اللطٌف العبادات  فقه 8.00/  7.15
 د. فهد شالش شرٌعة مدخل 8.50/  8.05

 د. فهد شالش شرٌعة مدخل 9.35/  8.50

 الخمٌس

 د. خالد عبٌد صالح علم المنطق 5.45/  5.00

 د. ثورة خطاب انسان  حقوق 6.25/  5.45

 د. ثورة خطاب انسان  حقوق 7.15/  6.30

 م.م. صباح خلف النفس علم 8.00/  7.15

 م.م. صباح خلف النفس علم 8.50/  8.05

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/zfm-orpf-pgm
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 / الدراسة الصباحٌة المرحلة الثانٌةجامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم علوم القرآن والتربٌة االسالمٌة / 

 zrwgv64رمز الصف: 

  tvg-qman-https://meet.google.com/srhرابط المٌت 
 

 

 مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 الثالثاء

 م. مهدي شهاب نفس علم 5.45/  5.00

 م. مهدي شهاب نفس علم 6.25/  5.45

 د. محمد نصٌف االنكلٌزي 7.15/  6.30

 د. محمد نصٌف االنكلٌزي 8.00/  7.15

 د. اسعد حمود التربوٌة االدارة 8.50/  8.05

 اسعد حمودد.  التربوٌة االدارة 9.35/  8.50

 االربعاء

 م.م. ارٌج طاهر نعمان حاسبات 5.45/  5.00

 م.م. ارٌج طاهر نعمان حاسبات 6.25/  5.45

 صالح د. زٌاد تفسٌر علم 7.15/  6.30

 صالح د. زٌاد تفسٌر علم 8.00/  7.15
 مصطفى د. خالد مناهج محدثٌن 8.50/  8.05

 مصطفى د. خالد مناهج محدثٌن 9.35/  8.50

 الخمٌس

 فتح هللا سعد د. عقٌـــــــــــدة 5.45/  5.00

 فتح هللا سعد د. عقٌـــــــــــدة 6.25/  5.45

  البالغة القرآنٌة 7.15/  6.30

  البالغة القرآنٌة 8.00/  7.15

 محمد د. وسمً سٌرة 8.50/  8.05

 محمد د. وسمً سٌرة 9.35/  8.50

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://meet.google.com/srh-qman-tvg
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 / الدراسة الصباحٌة المرحلة الثالثةجامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم علوم القرآن والتربٌة االسالمٌة / 

 hnsrrskرمز الصف: 

  xta-fbyz-https://meet.google.com/mumرابط المٌت 
 

 

 مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 الثالثاء

 م. مهدي شهاب نفس علم 5.45/  5.00

 م. مهدي شهاب نفس علم 6.25/  5.45

 د. محمد نصٌف االنكلٌزي 7.15/  6.30

 د. محمد نصٌف االنكلٌزي 8.00/  7.15

 د. اسعد حمود التربوٌة االدارة 8.50/  8.05

 اسعد حمودد.  التربوٌة االدارة 9.35/  8.50

 االربعاء

 م.م. ارٌج طاهر نعمان حاسبات 5.45/  5.00

 م.م. ارٌج طاهر نعمان حاسبات 6.25/  5.45

 صالح د. زٌاد تفسٌر علم 7.15/  6.30

 صالح د. زٌاد تفسٌر علم 8.00/  7.15
 مصطفى د. خالد مناهج محدثٌن 8.50/  8.05

 مصطفى د. خالد مناهج محدثٌن 9.35/  8.50

 الخمٌس

 فتح هللا سعد د. عقٌـــــــــــدة 5.45/  5.00

 فتح هللا سعد د. عقٌـــــــــــدة 6.25/  5.45

  البالغة القرآنٌة 7.15/  6.30

  البالغة القرآنٌة 8.00/  7.15

 محمد د. وسمً سٌرة 8.50/  8.05

 محمد د. وسمً سٌرة 9.35/  8.50

 
  

https://meet.google.com/mum-fbyz-xta


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 
 / الدراسة الصباحٌة المرحلة الرابعةجامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / قسم علوم القرآن والتربٌة االسالمٌة / 

 jsyb6fuرمز الصف: 

  sjw-aoxh-https://meet.google.com/rjcرابط المٌت 
 

 مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 الثالثاء

 م. مهدي شهاب نفس علم 5.45/  5.00

 م. مهدي شهاب نفس علم 6.25/  5.45

 د. محمد نصٌف االنكلٌزي 7.15/  6.30

 د. محمد نصٌف االنكلٌزي 8.00/  7.15

 د. اسعد حمود التربوٌة االدارة 8.50/  8.05

 اسعد حمودد.  التربوٌة االدارة 9.35/  8.50

 االربعاء

 م.م. ارٌج طاهر نعمان حاسبات 5.45/  5.00

 م.م. ارٌج طاهر نعمان حاسبات 6.25/  5.45

 صالح د. زٌاد تفسٌر علم 7.15/  6.30

 صالح د. زٌاد تفسٌر علم 8.00/  7.15
 مصطفى د. خالد مناهج محدثٌن 8.50/  8.05

 مصطفى د. خالد مناهج محدثٌن 9.35/  8.50

 الخمٌس

 فتح هللا سعد د. عقٌـــــــــــدة 5.45/  5.00

 فتح هللا سعد د. عقٌـــــــــــدة 6.25/  5.45

  البالغة القرآنٌة 7.15/  6.30

  البالغة القرآنٌة 8.00/  7.15

 محمد د. وسمً سٌرة 8.50/  8.05

 محمد د. وسمً سٌرة 9.35/  8.50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/rjc-aoxh-sjw


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 
 / الدراسة المسائٌة المرحلة االولىجامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم علوم القرآن والتربٌة االسالمٌة / 

 bnzzrvpرمز الصف: 

  oaz-ofai-https://meet.google.com/ypaرابط المٌت 

 

 رابط المٌت رمز الصف مدرس المادة اسم المادة المحاضرةوقت  الٌوم

 الثالثاء

 msbtwtv pgm-orpf-https://meet.google.com/zfm محمد نصٌف .م انكلٌزي 5.45/  5.00

 msbtwtv pgm-orpf-https://meet.google.com/zfm محمد نصٌف .م انكلٌزي 6.25/  5.45

 msbtwtv pgm-orpf-https://meet.google.com/zfm جالل مزهر .د تربٌة اسس 7.15/  6.30

 msbtwtv pgm-orpf-https://meet.google.com/zfm مزهرجالل  .د تربٌة اسس 8.00/  7.15

 قرآن علوم 8.50/  8.05
 د. محمد خلف

 صالح
msbtwtv pgm-orpf-https://meet.google.com/zfm 

 قرآن علوم 9.35/  8.50
 د. محمد خلف

 صالح
msbtwtv pgm-orpf-https://meet.google.com/zfm 

 االربعاء

 حاسبات 5.45/  5.00
 خالد مصطفىد. 

 محمد
bnzzrvp oaz-ofai-https://meet.google.com/ypa 

 حاسبات 6.25/  5.45
 خالد مصطفىد. 

 محمد
bnzzrvp oaz-ofai-https://meet.google.com/ypa 

6.30  /7.15 
د. اركان عبد  العبادات  فقه

 اللطٌف
msbtwtv pgm-orpf-https://meet.google.com/zfm 

7.15  /8.00 
د. اركان عبد  العبادات  فقه

 اللطٌف
msbtwtv pgm-orpf-https://meet.google.com/zfm 

 شرٌعة مدخل 8.50/  8.05
م.م. الحارث 

 ابراهٌم
p5q2wh

a 
fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

 شرٌعة مدخل 9.35/  8.50
م.م. الحارث 

 ابراهٌم
p5q2wh

a 
fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

 الخمٌس

 علم المنطق 5.45/  5.00
د. خالد عبٌد 

 صالح
msbtwtv pgm-orpf-https://meet.google.com/zfm 

 bnzzrvp oaz-ofai-https://meet.google.com/ypa م.م. محمد سالم انسان  حقوق 6.25/  5.45

 bnzzrvp oaz-ofai-https://meet.google.com/ypa م.م. محمد سالم انسان  حقوق 7.15/  6.30

 msbtwtv pgm-orpf-https://meet.google.com/zfm صباح خلفم.م.  النفس علم 8.00/  7.15

 msbtwtv pgm-orpf-https://meet.google.com/zfm م.م. صباح خلف النفس علم 8.50/  8.05
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 / الدراسة المسائٌة المرحلة الثانٌةجامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم علوم القرآن والتربٌة االسالمٌة / 

 p5q2whaرمز الصف: 

  fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrkرابط المٌت 
 

 

 رابط المٌت رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 الثالثاء

 p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk م.م. مرٌم محمد جبار نفس علم 5.45/  5.00

 p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk م.م. مرٌم محمد جبار نفس علم 6.25/  5.45

 zrwgv64 tvg-qman-https://meet.google.com/srh . محمد نصٌفم االنكلٌزي 7.15/  6.30

 zrwgv64 tvg-qman-https://meet.google.com/srh نصٌف. محمد م االنكلٌزي 8.00/  7.15

8.05  /8.50 
 االدارة
 التربوٌة

 م.م. مرٌم محمد جبار
p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

8.50  /9.35 
 االدارة
 التربوٌة

 م.م. مرٌم محمد جبار
p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

 االربعاء

 p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk م.م. اسراء طعمة علً تفسٌر علم 5.45/  5.00

 p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk م.م. اسراء طعمة علً تفسٌر علم 6.25/  5.45

 p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk محمد خالد مصطفىد.  حاسبات 7.15/  6.30

 p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk محمد خالد مصطفىد.  حاسبات 8.00/  7.15

8.05  /8.50 
مناهج 
 محدثٌن

 محمد مصطفى د. خالد
zrwgv64 tvg-qman-https://meet.google.com/srh 

8.50  /9.35 
مناهج 
 محدثٌن

 محمد مصطفى د. خالد
zrwgv64 tvg-qman-https://meet.google.com/srh 

 الخمٌس

5.00  /5.45 
عقٌـــــــــــد

 ة
 د.عبدالرحمن حسٌن

p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

5.45  /6.25 
عقٌـــــــــــد

 ة
 د.عبدالرحمن حسٌن

p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

6.30  /7.15 
البالغة 
 القرآنٌة

 م.د. احمد عثمان تاٌه
p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

7.15  /8.00 
البالغة 
 القرآنٌة

 م.د. احمد عثمان تاٌه
p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

 p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk د. فهد شالش خلف سٌرة 8.50/  8.05

 p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk د. فهد شالش خلف سٌرة 9.35/  8.50
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 / الدراسة المسائٌة المرحلة الثالثةجامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم علوم القرآن والتربٌة االسالمٌة / 

 uywi6znرمز الصف: 

  ucv-ktqf-https://meet.google.com/jwhرابط المٌت 

 

 

 الٌوم
وقت 

 المحاضرة
 مدرس المادة اسم المادة

 رابط المٌت رمز الصف

 الثالثاء

5.00  /
5.45 

 نفس علم
مرٌم محمد م.م. 

 جبار
p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

5.45  /
6.25 

 نفس علم
م.م. مرٌم محمد 

 جبار
p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

6.30  /
7.15 

 . محمد نصٌفم االنكلٌزي
zrwgv64 tvg-qman-https://meet.google.com/srh 

7.15  /
8.00 

 . محمد نصٌفم االنكلٌزي
zrwgv64 tvg-qman-https://meet.google.com/srh 

8.05  /
8.50 

 التربوٌة االدارة
م.م. مرٌم محمد 

 جبار
p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

8.50  /
9.35 

 التربوٌة االدارة
م.م. مرٌم محمد 

 جبار
p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

 االربعاء

5.00  /
5.45 

 تفسٌر علم
م.م. اسراء 
 طعمة علً

p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

5.45  /
6.25 

 تفسٌر علم
م.م. اسراء 
 طعمة علً

p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

6.30  /
7.15 

 حاسبات
 خالد مصطفىد. 

 محمد
p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

7.15  /
8.00 

 حاسبات
 خالد مصطفىد. 

 محمد
p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

8.05  /
8.50 

 مناهج محدثٌن
 مصطفى د. خالد

 محمد
zrwgv64 tvg-qman-https://meet.google.com/srh 

8.50  /
9.35 

 مناهج محدثٌن
 مصطفى د. خالد

 محمد
zrwgv64 tvg-qman-https://meet.google.com/srh 

 الخمٌس

5.00  /
5.45 

 عقٌـــــــــــدة
د.عبدالرحمن 

 حسٌن
p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

5.45  /
6.25 

 عقٌـــــــــــدة
د.عبدالرحمن 

 حسٌن
p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

6.30  /
7.15 

 البالغة القرآنٌة
م.د. احمد عثمان 

 تاٌه
p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

7.15  /
8.00 

 البالغة القرآنٌة
م.د. احمد عثمان 

 تاٌه
p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

8.05  /
8.50 

 سٌرة
د. فهد شالش 

 خلف
p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 

8.50  /
9.35 

 سٌرة
د. فهد شالش 

 خلف
p5q2wha fbx-dtrc-https://meet.google.com/nrk 
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 / الدراسة المسائٌة المرحلة الرابعةجامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / قسم علوم القرآن والتربٌة االسالمٌة / 

 pxzisvrرمز الصف: 

  xev-xjbx-https://meet.google.com/wjbرابط المٌت 
 

 رابط المٌت رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 الثالثاء

 مفسرٌن مناهج 5.45/  5.00
م.د. محمد حمد 

 مهدي
pxzisvr xev-xjbx-https://meet.google.com/wjb 

 مفسرٌن مناهج 6.25/  5.45
م.د. محمد حمد 

 مهدي
pxzisvr xev-xjbx-https://meet.google.com/wjb 

 pxzisvr xev-xjbx-https://meet.google.com/wjb اسلم حسام طهد.  وتقوٌم قٌاس 7.15/  6.30

 pxzisvr xev-xjbx-https://meet.google.com/wjb اسلم حسام طهد.  وتقوٌم قٌاس 8.00/  7.15

8.05  /8.50     

 8.50  /9.35     

 االربعاء

 pxzisvr xev-xjbx-https://meet.google.com/wjb م.د. رجاء حمدون جناٌات فقه 5.45/  5.00

 pxzisvr xev-xjbx-https://meet.google.com/wjb حمدونم.د. رجاء  جناٌات فقه 6.25/  5.45

 jsyb6fu sjw-aoxh-https://meet.google.com/rjc م. اشواق جاسم االنكلٌزي 7.15/  6.30

 jsyb6fu sjw-aoxh-https://meet.google.com/rjc م. اشواق جاسم االنكلٌزي 8.00/  7.15

8.05  /8.50     
8.50  /9.35     

 الخمٌس

 اعجاز 5.45/  5.00
م.م. صفا عبد 

 السالم 
pxzisvr xev-xjbx-https://meet.google.com/wjb 

 اعجاز 6.25/  5.45
م.م. صفا عبد 

 السالم 
pxzisvr xev-xjbx-https://meet.google.com/wjb 

 pxzisvr xev-xjbx-https://meet.google.com/wjb إٌاد محمدم.م. نبا  نحو 7.15/  6.30

 pxzisvr xev-xjbx-https://meet.google.com/wjb م.م. نبا إٌاد محمد نحو 8.00/  7.15

8.05  /8.50     

8.50  /9.35     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/rjc-aoxh-sjw
https://meet.google.com/rjc-aoxh-sjw
https://meet.google.com/rjc-aoxh-sjw
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https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev
https://meet.google.com/wjb-xjbx-xev


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                                       مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                                                                                                 

01/01/0100                                                                                                                                                     

 الدراست الصباحيتجاهعت حكريج/ كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت/ قسن علوم القرآن والرتبيت االسالهيت / جدول 
 0200-0202املواد احلضوريت العام الدراسي 

 
 

 الرابع الثالث الثاني األول ةوقج احملاضر اليوم
 -ب  -شعبت  -أ  -شعبت  -ب  -شعبت  -أ  -شعبت  -ب  -شعبت  -أ  -شعبت  -ب  -شعبت  -أ  -شعبت 

حد
األ

 

 التالوة والحفظ 9.45/  9.11
 د.هادي حسن محيميد

 الصرف 
 د.عبد الخالق شعبان

 النحو
 د.سعدون عزاوي

 النحو
 

 التالوة والحفظ
 د.شالل نجم خلف

 التالوة والحفظ
 د.موسى طه صياح

 اصول الفقه
 د.محمد محمود محمد

 التالوة والحفظ 01.45/ 01.11
 د.هادي حسن محيميد

 الصرف
 د.عبد الخالق شعبان

 فقه األحوال
 د.عقيل عبد المجيد

 النحو
 د.سعدون عزاوي

 النحو
 

 التالوة والحفظ
 د.شالل نجم خلف

 التالوة والحفظ
 د.موسى طه صياح

 اصول الفقه
 د.محمد محمود محمد

 الصرف 00.45/ 00.11
 د.عبد الخالق شعبان

 النحو
 د.سعدون عزاوي

 فقه األحوال
 د.عقيل عبد المجيد

 موارٌث
 د.عيسى صالح خلف

 التالوة والحفظ
 د.شالل نجم خلف

 اصول الفقه النحو
 د.محمد محمود محمد

 التالوة والحفظ
 د.موسى طه صياح

 النحو  00.45/  00.11
 د.سعدون عزاوي

 موارٌث
 د.عيسى صالح خلف

 الصرف
 د.عبد الخالق شعبان

 والحفظالتالوة 
 د.شالل نجم خلف

 اصول الفقه النحو
 د.محمد محمود محمد

 التالوة والحفظ
 د.موسى طه صياح

نني
األث

 

 مصطلح الحدٌث 9.45/  9.11
 د.خالد حمادة صالح

 التالوة والحفظ
 د.موسى طه صياح

 النحو
 د.سعدون عزاوي

 التالوة والحفظ
 د.هادي حسن محيميد

 العقٌدة االسالمٌة
 د.خالد عبيد صالح

 تحلٌل النص 
 د.محمد مصحب محمد

 المشاهدة والتطبٌق
 د.احسان نضير

 مصطلح الحدٌث 01.45/ 01.11
 د.خالد حمادة صالح

 التالوة والحفظ
 د.موسى طه صياح

 النحو
 د.سعدون عزاوي

 التالوة والحفظ
 د.هادي حسن محيميد

 العقٌدة االسالمٌة
 د.خالد عبيد صالح

 تحلٌل النص 
 د.محمد مصحب محمد

 المشاهدة والتطبٌق
 د.احسان نضير

 النحو 00.45/ 00.11
 د.سعدون عزاوي

 مصطلح الحدٌث
 د.خالد حمادة صالح

 التالوة والحفظ
   د.هادي حسن محيميد

 فقه األحوال
 د.عقيل عبد المجيد

 العقٌدة االسالمٌة 
 د.خالد عبيد صالح

 المشاهدة والتطبٌق
 د.احسان نضير

 تحلٌل النص
 د.محمد مصحب محمد

 النحو 00.45/  00.11
 د.سعدون عزاوي

 مصطلح الحدٌث
 د.خالد حمادة صالح

 التالوة والحفظ
 د.هادي حسن محيميد

 فقه األحوال
 د.عقيل عبد المجيد

 العقٌدة االسالمٌة 
 د.خالد عبيد صالح

 المشاهدة والتطبٌق
 د.احسان نضير

 تحلٌل النص
 د.محمد مصحب محمد

 

  



 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                                       مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                                                                                                 

01/01/0100                                                                                                                                                     

 الدراست املسائيتجاهعت حكريج/ كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت/ قسن علوم القرآن والرتبيت االسالهيت / جدول 
 0200-0202املواد احلضوريت العام الدراسي 

 

 الرابع الثالث الثاني األول ةوقج احملاضر اليوم
     - ب -شعبت  -أ  -شعبت  -ب  -شعبت  -أ  -شعبت 

حد
األ

 

 التالوة والحفظ 0.45/  0.11
 د.هادي حسن محيميد

 النحو
 د.سعدون عزاوي

 موارٌث
 د.عيسى صالح خلف

 الصرف
 د.عبد الخالق شعبان

 النحو
 

 التالوة والحفظ 
 د.موسى طه صياح

 

 التالوة والحفظ 0.45/ 0.11
 د.هادي حسن محيميد

 النحو
 د.سعدون عزاوي

 الصرف
 د.عبد الخالق شعبان

 موارٌث
 صالح خلف د.عيسى

 النحو
 

 التالوة والحفظ 
 د.موسى طه صياح

 

 الصرف  3.45/ 3.11
 د.عبد الخالق شعبان

 التالوة والحفظ
   د.هادي حسن محيميد

 النحو
 د.سعدون عزاوي

 العقٌدة االسالمٌة
 د.خالد عبيد صالح

 اصول الفقه 
 د.محمد محمود محمد

 

 الصرف 4.45/  4.11
 د.عبد الخالق شعبان

 التالوة والحفظ   
 د.هادي حسن محيميد

 النحو
 د.سعدون عزاوي

 العقٌدة االسالمٌة
 د.خالد عبيد صالح

 اصول الفقه 
 د.محمد محمود محمد

 

نني
األث

 

 النحو 0.45/  0.11
 د.سعدون عزاوي

 مصطلح الحدٌث
 د.خالد حمادة صالح

 فقه األحوال
 د.عقيل عبد المجيد

 التالوة والحفظ
 د.هادي حسن محيميد

 التالوة والحفظ
 د.شالل نجم خلف

 تحلٌل النص 
 د.محمد مصحب محمد

 

 النحو 0.45/ 0.11
 د.سعدون عزاوي

 مصطلح الحدٌث
 د.خالد حمادة صالح

 فقه األحوال
 د.عقيل عبد المجيد

 التالوة والحفظ
 د.هادي حسن محيميد

 التالوة والحفظ
 د.شالل نجم خلف

 تحلٌل النص 
 د.محمد مصحب محمد

 

 مصطلح الحدٌث 3.45/ 3.11
 د.خالد حمادة صالح

 التالوة والحفظ
 د.موسى طه صياح

 النحو
 د.سعدون عزاوي

 فقه األحوال
 د.عقيل عبد المجيد

 المشاهدة والتطبٌق  
 د.احسان نضير

 

 مصطلح الحدٌث 4.45/  4.11
 د.خالد حمادة صالح

 التالوة والحفظ
 د.موسى طه صياح

 النحو
 د.سعدون عزاوي

 فقه األحوال
 د.عقيل عبد المجيد

 المشاهدة والتطبٌق  
 د.احسان نضير

 

 

 
 
 
 
 
 



 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                                       مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                                                                                                 

01/01/0100                                                                                                                                                     

 الصباحيت الدراساث –قسن اللغت االنكليزيت  -جاهعت حكريج / كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت 

 0202/0200للعام الدراسي الدراسيت احلضوريت  املقرراث جدول

 
 اليوم

 
 الوقج

 الرابع الثالث الثاني
A B C A B A B 
 املادة الخدريسي املادة الخدريسي املادة الخدريسي املادة الخدريسي املادة الخدريسي املادة الخدريسي املادة الخدريسي

 
 
 

 الثالثاء

يشبهذح  د.يُبل نغخ د.ادًذ نغخ د.عجذ َذى أ.يذًىد / / / / َذى أ.اَهبٌ 03,2-03,2

 ورطجُك

يشبهذح  د.يُبل َذى عهٍ.أ نغخ د.عجذ َذى أ.يذًىد / / / / َذى أ.اَهبٌ 03,2-223,2

 ورطجُك

 نغخ د.ادًذ رواَخ د.اوفً َذى أ.يذًىد يطردُخ أ.ايٍُ / / َذى أ.اَهبٌ / / 223,2-223,2

يشبهذح  د.يُبل َذى أ.يذًىد يطردُخ أ.ايٍُ / / َذى أ.اَهبٌ / / 223,2-203,2

 ورطجُك

 رواَخ اوفًد.

انُظبو  د.دطٍ شعر أ.شًُبء 203,2-23,2

 انصىرٍ

يشبهذح  د.يُبل يطردُخ أ.ايٍُ / / َذى أ.اَهبٌ

 ورطجُك

 َذى أ.عهٍ

انُظبو  د.دطٍ شعر أ.شًُبء 23,2-03,2

 انصىرٍ

 / / / / يطردُخ أ.ايٍُ / / َذى .اَهبٌأ

 
 

 االربعاء

03,2-03,2 النظام  د.حسن / / َذى أ.اَهبٌ 
 الصوتً

 نغخ د.ادًذ َذى أ.عهٍ َذى أ.يذًىد نغخ د.عجذ

03,2-223,2 النظام  د.حسن شعر أ.شًُبء / / 
 الصوتً

 نغخ د.ادًذ َذى أ.عهٍ نغخ د.عجذ َذى أ.يذًىد

223,2-223,2 انُظبو  د.دطٍ 

 انصىرٍ

 َذى أ.عهٍ رواَخ د.اوفً / / / / َذى أ.اَهبٌ شعر أ.شًُبء

223,2-203,2 انُظبو  د.دطٍ 

 انصىرٍ

 َذى أ.عهٍ رواَخ د.اوفً     شعر أ.شًُبء َذى أ.اَهبٌ

 رواَخ د.اوفً لغة د.احمد     شعر أ.شًُبء      203,2-23,2

 رواَخ د.اوفً لغة د.احمد           23,2-03,2



 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                                       مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                                                                                                 

01/01/0100                                                                                                                                                     

 انًردهخ انثبَُخ  –لطى انهغخ االَكهُسَخ  -جبيعخ ركرَذ / كهُخ انزرثُخ نهعهىو االَطبَُخ 

 2021/2022نهعبو انذراضٍ  انصجبدُخجذول انذروش االضجىعٍ انًعزًذ عهً كالش روو نهذراضبد 

 انراثظ ريس انصف انزذرَطٍ انًبدح انىلذ انُىو 

  نعامأ.د قصح قصيرج هساءا   5 السثت

 

 

 

n57dy66 

bpp-hnms-https://meet.google.com/huh  

 سوارج.د استواع وتحذث هساءا   7

 

 األحذ
 تتىل.د ELT هساءا 5

/ / / / 

 

 االحنين
 وسام.أ كتاتح اكاديويح هساءا   5

 فؤاد.أ ههارج القراءج هساءا   7

 / / / / الخالحاء

/ / / / 

 

 االرتعاء
/ / / / 

/ / / / 

 

 الخويس
 اتتسام.أ تعلين الكثار هساءا   5

 سهاد.أ A+B هسرحيح   هساءا   7

/ / / / 

 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/huh-hnms-bpp
https://meet.google.com/huh-hnms-bpp


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                                       مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                                                                                                 

01/01/0100                                                                                                                                                     

  انثبنثخانًردهخ  –لطى انهغخ االَكهُسَخ  -جبيعخ ركرَذ / كهُخ انزرثُخ نهعهىو االَطبَُخ 

 2021/2022 جذول انذروش االضجىعٍ انًعزًذ عهً كالش روو نهذراضبد انصجبدُخ نهعبو انذراضٍ

 

 انُىو 

 

 انىلذ

 

 

 انًبدح

 

 انزذرَطٍ

 

 ريس انصف

 

 انراثظ

 

 السثت
  رويلح.أ استواع وتحذث هساءا   5

 

 

 

eg2qvv7  

yzr-bjsw-https://meet.google.com/sjw  

 هحوذ نصيف.أ شعر هساءا   7

/ / / / 

 

 األحذ
 زينة.د روايح هساءا   5

 دنيا.د هنهذ تحج هساءا   7

/ / / / 

 

 االحنين
/ / / / 

/ / / / 

 / / / / الخالحاء

/ / / / 

 

 االرتعاء
/ / / / 

/ / / / 

 تتىل.د طرائق تذريس هساءا   5 الخويس

 وقاص.أ هقالح هساءا   7

 

 
 

https://meet.google.com/sjw-bjsw-yzr
https://meet.google.com/sjw-bjsw-yzr


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                                       مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                                                                                                 

01/01/0100                                                                                                                                                     

 انًردهخ انراثعخ  –لطى انهغخ االَكهُسَخ  -نهعهىو االَطبَُخ جبيعخ ركرَذ / كهُخ انزرثُخ 

 2021/2022 نهعبو انذراضٍ نهذراضبد انصجبدُخجذول انذروش االضجىعٍ انًعزًذ عهً كالش روو 

 انراثظ ريس انصف ٍانزذرَط انًبدح انىلذ انُىو 

  / / / / السثت

 

 

 

se2fu7e 
 

ruc-ijmb-https://meet.google.com/phf 

 

 

 

 
  

/ / / / 

 هروج.أ هسرحيح هساءا   7 األحذ

/ / / / 

  تحج التخرد   االحنين

 

 الخالحاء
/ / / / 

/ / / / 

 

 األرتعاء
 د.نجوى اختبارات وقياس وتقويم مساءا   5

/ / / / 

/ / / / 

اروي.د شعر هساءا   5 الخويس  

 سوارج.د ترروح هساءا   7

 

 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/phf-ijmb-ruc
https://meet.google.com/phf-ijmb-ruc


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                                       مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                                                                                                 

01/01/0100                                                                                                                                                     

  املسائيت الدراساث –قسن اللغت االنكليزيت  -جاهعت حكريج / كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت 

 0202/0200للعام الدراسي احلضوريت  الدراسيت املقرراث جدول

 
 اليوم

 
 الوقج

 الرابع الثالث الثاني
A B 

 املخدة الخدريسي املادة الخدريسي املادة الخدريسي املادة الخدريسي
 
 

 الثالثاء

 نغخ د.ادًذ لغة د.عبد انُظبو انصىرٍ د.دطٍ َذى أ.اَهبٌ 2.30  -1.30

 َذى عهٍ.أ نحو أ.محمود انُظبو انصىرٍ د.دطٍ شعر أ.شًُبء 3.30 – 2.30

 رواَخ د.اوفً يطردُخ أ.ايٍُ َذى أ.اَهبٌ  شعر أ.شًُبء 4 – 3.30

 يشبهذح ورطجُك د.يُبل يطردُخ أ.ايٍُ شعر أ.شٌماء النظام الصوتً د.حسن 5 - 4

 يشبهذح ورطجُك د.يُبل       

 
 االربعاء

1.30 – 2.30  لغة د.احمد نغخ د.عجذ / / نحو أ.اٌهان 

2.30 – 3.30 اوفى.د َذى أ.يذًىد نحو أ.اٌهان / /   رواٌة 

3.30 – 4.30  نحو علً.أ       

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                                       مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                                                                                                 

01/01/0100                                                                                                                                                     

 

 انًردهخ انثبَُخ  –لطى انهغخ االَكهُسَخ  -جبيعخ ركرَذ / كهُخ انزرثُخ نهعهىو االَطبَُخ 

 2021/2022نهعبو انذراضٍ  انًطبئُخجذول انذروش االضجىعٍ انًعزًذ عهً كالش روو نهذراضبد 

 انراثظ ريس انصف انزذرَطٍ انًبدح انىلذ انُىو 

 

 السثت
  سوارج.د استواع وتحذث هساءا   5

 

 

 

 

6sndjyf  

fzw-viki-https://meet.google.com/kce 
 أنعام.د قصح قصيرج  هساءا   7 

/ / / / 

 

 األحذ
 سهاد.أ هسرحيح هساءا   5

 تتىل.د ELT هساءا   7

/ / / / 

 

 االحنين
 وسام.أ انشاء هساءا   7

 فؤاد.أ استيعاب هساءا 5

 / / / / الخالحاء

/ / / / 

 

 االرتعاء
/ / / / 

/ / / / 

 

 الخويس
 اتتسام.أ تعلين الكثار هساءا   7

/ / / / 

 
 
 
 

https://meet.google.com/kce-viki-fzw
https://meet.google.com/kce-viki-fzw


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                                       مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                                                                                                 

01/01/0100                                                                                                                                                     

 

  انثبنثخانًردهخ  –لطى انهغخ االَكهُسَخ  -نهعهىو االَطبَُخ جبيعخ ركرَذ / كهُخ انزرثُخ 

 2021/2022 جذول انذروش االضجىعٍ انًعزًذ عهً كالش روو نهذراضبد انًطبئُخ نهعبو انذراضٍ

 

 انُىو 

 

 انىلذ

 

 

 انًبدح
 

 انزذرَطٍ

 

 ريس انصف

 

 انراثظ

  هحوذ نصيف.أ شعر هساءا   5 السثت

 

 

 

mnd77bg 

hme-rfnj-https://meet.google.com/ing 
 رويلح.أ هحادحح هساءا   7 

/ / / / 

 

 األحذ
 دنيا.د هنهذ تحج هساءا   5

 زينة.د روايح هساءا   7

/ / / / 

 

 االحنين
/ / / / 

/ / / / 

 / / / / الخالحاء

/ / / / 

 

 االرتعاء
/ / / / 

/ / / / 

 وقاص.أ هقالح هساءا   5 الخويس

 هروج شهاب.أ طرائق تذريس هساءا   7

 
 

https://meet.google.com/ing-rfnj-hme
https://meet.google.com/ing-rfnj-hme


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                                       مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                                                                                                 

01/01/0100                                                                                                                                                     

 انًردهخ انراثعخ  –لطى انهغخ االَكهُسَخ  -جبيعخ ركرَذ / كهُخ انزرثُخ نهعهىو االَطبَُخ 

 2021/2022 نهعبو انذراضٍ انًطبئُخنهذراضبد جذول انذروش االضجىعٍ انًعزًذ عهً كالش روو 

 انراثظ ريس انصف انزذرَطٍ انًبدح انىلذ انُىو 

  / / / / السثت

 

 

 

gckft12 
 

 

 

 

 

 

tzr-nfmm-https://meet.google.com/muq 
  

/ / / / 

 هروج.أ هسرحيح هساءا   7 األحذ

/ / / / 

 / تحج التخرد   االحنين

 

 الخالحاء
/ / / / 

/ / / / 

 

 األرتعاء
 د.نجوى اختبارات وقياس وتقويم مساءا   7

/ / / / 

سوارج.د ترروح هساءا   5 الخويس  

 اروي.د شعر هساءا   7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/muq-nfmm-tzr
https://meet.google.com/muq-nfmm-tzr


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                                       مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                                                                                                 

01/01/0100                                                                                                                                                     

 2022-2021نهعبو انذراضٍ  وانًطبئُخ نهًردهخ االونً انذراضخ انصجبدُخ وانذضىرَخ انًذبضراد االنكزروَُخ لطى انعهىو انزرثىَخ وانُفطُخ جذول

 انذراضخ انًطبئُخ انذراضخ انصجبدُخ انشعجخ ة انذراضخ انصجبدُخ انشعجخ أ

 انُىو
 انطبعخ

  انزذرَطٍ انًبدح
  انزذرَطٍ انًبدح انطبعخ    

 
      انزذرَطٍ انًبدح انطبعخ

 األدذ

 و0000-و5000
عهى 

 د. عًر كبظى االجزًبع
 و0000-و5000 انكزروٍَ و.و ضعذ عهٍ انهغخ انعرثُخ و0000-و5000 انكزروٍَ

انُصىص 

 اإلَكهُسَخ
 انكزروٍَ عالء.د

 و0000-و0000
انهغخ 

 انعرثُخ
 و.و ضعذ عهٍ

 انكزروٍَ
 و0000-و0000

 د. عًر كبظى عهى االجزًبع

 انكزروٍَ
 و0000-و0000

انزرثُخ 

 انجُئُخ
 و.و َبدَخ

 انكزروٍَ

 

 االثٍُُ

 انكزروٍَ د. عًر كبظى عهى االجزًبع و0000-و5000 انكزروٍَ و.و عًبد دمىق االَطبٌ و0000-و5000 انكزروٍَ و .و خضر انذبضىة و0000-و5000

 و0000-و0000
دمىق 

 االَطبٌ
 و.و عًبد

 انكزروٍَ
 و .و خضر انذبضىة و0000-و0000

 انكزروٍَ
 و.و ضعذ عهٍ انهغخ انعرثُخ و0000-و0000

 انكزروٍَ

 انثالثبء

-ص0000

 ص11000

عهى انُفص 

 انعبو

و.و يظهر 

 دضىرٌ دطٍُ

-ص0000

 ص11000

انفروق 

 انفردَخ

ا.و .د دطبو 

 يذًىد

 دضىرٌ
 و2030-و1000

عهى انُفص 

 انعبو

و.و يظهر 

 دطٍُ

 دضىرٌ

-ص11000

 ص1000

انفروق 

 انفردَخ

ا.و .د دطبو 

 يذًىد

-ص11000 دضىرٌ

 ص1000
 أضص انزرثُخ

و.و فُصم 

 دًذٌ

 دضىرٌ
 أضص انزرثُخ و3030-و2000

و.و فُصم 

 دًذٌ

 دضىرٌ

 األرثعبء

-ص0000

 ص11000

عهى انُفص 

 انعبو

و.و يظهر 

 دطٍُ

-ص0000 دضىرٌ

 ص11000
 أضص انزرثُخ

و.و فُصم 

 دًذٌ

 دضىرٌ
 و2030-و1000

انفروق 

 انفردَخ

ا.و .د دطبو 

 يذًىد

 دضىرٌ

-ص11000

 ص1000

أضص 

 انزرثُخ

و.و فُصم 

 دًذٌ

-ص11000 دضىرٌ

 ص1000

عهى انُفص 

 انعبو

و.و يظهر 

 دطٍُ

 دضىرٌ
 و3030-و2000

عهى انُفص 

 انعبو

و.و يظهر 

 دطٍُ

 دضىرٌ

 انخًُص
 و0000-و5000

انزرثُخ 

 انجُئُخ
 و.و َبدَخ

 انكزروٍَ
 و0000-و5000

انُصىص 

 اإلَكهُسَخ
 و.جىهر ثرن

 انكزروٍَ
 و0000-و5000

دمىق 

 االَطبٌ
 و.و عًبد

 انكزروٍَ

 انكزروٍَ و .و خضر انذبضىة و0000-و0000 انكزروٍَ و.و َبدَخ انزرثُخ انجُئُخ و0000-و0000 انكزروٍَ و.جىهر ثرن  اإلَكهُسَخ و0000-و0000
ريس انصف 

وراثظ 

 انًُذ 

ufjwnxl 

 
-https://meet.google.com/dts

smq-gkdp 
hiho2pw 

 
txa-trax-https://meet.google.com/xai 

5yssgkg 

 

-cmhe-https://meet.google.com/bcd
zka 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/dts-gkdp-smq
https://meet.google.com/dts-gkdp-smq


 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                                       مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                                                                                                 

01/01/0100                                                                                                                                                     

 2022-2021نهعبو انذراضٍ  وانًطبئُخ انذراضخ انصجبدُخانثبَُخ نهًردهخ وانذضىرَخ جذول انًذبضراد االنكزروَُخ 

 انذراضخ انًطبئُخ انذراضخ انصجبدُخ انشعجخ ة انذراضخ انصجبدُخ انشعجخ أ

 انُىو
 انطبعخ

 
  انزذرَطٍ انًبدح

  انزذرَطٍ انًبدح انطبعخ  انزذرَطٍ انًبدح انطبعخ

 األدذ

 و0000-و5000
عهى انُفص 

 انًُى
 انكزروٍَ أ.و.د رَب زهُر

-و5000

 و0000
 انكزروٍَ و.جىهر ثرن انهغخ اإلَكهُسَخ

-و5000

 و0000

عهى انُفص 

 االجزًبعٍ

و.و. يهذٌ شهبة 

 ادًذ
 انكزروٍَ

 و0000-و0000
انهغخ 

 اإلَكهُسَخ
 انكزروٍَ و.جىهر ثرن

-و0000

 و0000
 انكزروٍَ أ.و.د رَب زهُر عهى انُفص انًُى

-و0000

 و0000
 انكزروٍَ و.د ادطبٌ َظُر انزعهُى انًطزًر

 االثٍُُ

 انهغخ انعرثُخ و0000-و5000
د. اثراهُى 

 دطٍُ
 انكزروٍَ

-و5000

 و0000

عهى انُفص 

 االجزًبعٍ

و.و. يهذٌ شهبة 

 ادًذ
 انكزروٍَ

-و5000

 و0000
 انكزروٍَ ارَج طبهرو.و  انذبضىة

 و0000-و0000
عهى انُفص 

 االجزًبعٍ

و.و. يهذٌ 

 شهبة ادًذ
 انكزروٍَ

-و0000

 و0000
 انكزروٍَ د. اثراهُى دطٍُ انهغخ انعرثُخ

-و0000

 و0000

عهى انُفص 

 انًُى
 انكزروٍَ أ.و.د رَب زهُر

 انثالثبء

-ص0000

 ص11000

انًُهج 

 وانكزبة

و.د عُذاٌ 

 دضىرٌ عطُخ
-ص0000

 ص11000

عهى انُفص 

 انزرثىٌ

د. اضبيخ عجذ 

 انردًٍ
-و1000 دضىرٌ

 و2030

اإلدصبء 

 انىصفٍ

 ا.و.د عبير يهذٌ
 دضىرٌ

    

-ص0000

 ص11000

عهى انُفص 

 انزرثىٌ

د. اضبيخ عجذ 

 انردًٍ

-ص0000 دضىرٌ

 ص11000
 و.د عُذاٌ عطُخ انًُهج وانكزبة

-و2030 دضىرٌ

 و3030

   

 ألرثعبءا

-ص0000

 ص11000

اإلدصبء 

 انىصفٍ

ا.و.د عبير 

 يهذٌ

-ص0000 دضىرٌ

 ص11000
  

-و1000 

 و2030

عهى انُفص 

 انزرثىٌ

د. اضبيخ عجذ 

 انردًٍ

 دضىرٌ

-ص11000

 ص1000
   

-ص11000

 ص1000

اإلدصبء 

 انىصفٍ
 دضىرٌ ا.و.د عبير يهذٌ

-و2030

 و3030
 دضىرٌ و.د عُذاٌ عطُخ انًُهج وانكزبة

 انخًُص

 انذبضىة و0030-و5000
ارَج و.و 

 طبهر
 انكزروٍَ

-و5000

 و0030
 انكزروٍَ و.د ادطبٌ َظُر انزعهُى انًطزًر

-و5000

 و0030

انزخطُظ 

 و .و يذًذ دطٍُ انزرثىٌ
 انكزروٍَ

 و0000-و0030
انزخطُظ 

 انزرثىٌ

و .و يذًذ 

 دطٍُ
 انكزروٍَ

-و0030

 و0000
 انذبضىة

و.و أضبيخ عجذ 

 انردًٍ
 انكزروٍَ

-و0030

 و0000
 انكزروٍَ د. عالء انهغخ اإلَكهُسَخ

 و10030-و0000
انزعهُى 

 انًطزًر

و.د ادطبٌ 

 َظُر
 انكزروٍَ

-و0000

 و .و يذًذ دطٍُ انزخطُظ انزرثىٌ و10030
 انكزروٍَ

-و0000

 و10030
 انكزروٍَ و.و رغذِ هُثى  انهغخ انعرثُخ

ريس انصف 

وراثظ 

 انًُذ
quqowvx 

-https://meet.google.com/xar
joa-hwrx 

bzph2qo 

 
gch-btee-https://meet.google.com/jxb 

 

pssqpw2 
ioq-mhnh-https://meet.google.com/yzf 

 

 

 

 



 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                                       مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                                                                                                 

01/01/0100                                                                                                                                                     

 2022-2021نهعبو انذراضٍ  وانًطبئُخ انذراضخ انصجبدُخ انثبنثخنهًردهخ  وانذضىرَخ  انًذبضراد االنكزروَُخ لطى انعهىو انزرثىَخ وانُفطُخ  جذول

 انذراضخ انًطبئُخ انذراضخ انصجبدُخ انشعجخ ة انذراضخ انصجبدُخ انشعجخ أ

 انُىو
 

 انطبعخ
 انزذرَطٍ انًبدح

  

 انطبعخ
  انزذرَطٍ انًبدح

 

 انطبعخ
 انزذرَطٍ انًبدح

 

 األدذ

 انكزروٍَ و.و عال انفطُىنىجٍ و0000-و5000
-و5000

 و0000

عهى انُفص 

 انشخصُخ

هجخ  و.و

 رايٍ
 انكزروٍَ

-و5000

 و0000
 أ.د فالح انزمُُبد انزرثىَخ

 انكزروٍَ

 و0000-و0000
عهى انُفص 

 انشخصُخ
 و.و هجخ رايٍ

-و0000 انكزروٍَ

 و0000

-و0000 انكزروٍَ و.و عال انفطُىنىجٍ

 و0000
 عالءد.  انهغخ اإلَكهُسَخ

 انكزروٍَ

 االثٍُُ

 أ.د فالح انزمُُبد انزرثىَخ و0030-و5000
-و5000 انكزروٍَ

 و0030

انزمُُبد 

 انزرثىَخ
 أ.د فالح

-و5000 انكزروٍَ

 و0030
 انزجرَجٍ

أ.و.د 

  لصٍ 

 انكزروٍَ

 و. اثراهُى خهف  انهغخ اإلَكهُسَخ و0000-و0030
-و0030 انكزروٍَ

 و0000

عهى انُفص 

 انًعرفٍ
 .د وفبء  أ.

-و0030 انكزروٍَ

 و0000
 طرائك انزذرَص

و.د 

 خًُص

 انكزروٍَ

 و10030-و0000
عهى انُفص 

 انًعرفٍ
 أ..د وفبء كُعبٌ

-و0000 انكزروٍَ

 و10030

انهغخ 

 اإلَكهُسَخ

و. اثراهُى 

 خهف

-و0000 انكزروٍَ

 و10030
 انزرثُخ انًمبرَخ

أ.و.د يعذ 

  صبنخ 

 انكزروٍَ

 انثالثبء

 أ.د رائذ إدرَص اإلدصبء ص11000-ص0000

 دضىرٌ
-ص0000

 ص11000

االرشبد 

انزرثىٌ 

 وانُفطٍ

 و.د ردبة

 دضىرٌ
-و1000

 و2030

االرشبد انزرثىٌ 

 وانُفطٍ
 و.د ردبة

 دضىرٌ

 ص1000-ص11000
االرشبد انزرثىٌ 

 وانُفطٍ
 و.د ردبة

-ص11000 دضىرٌ

 ص1000
 اإلدصبء

أ.د رائذ 

 إدرَص

-و2030 دضىرٌ

 و3030
 اإلدصبء

أ.د رائذ 

 إدرَص

 دضىرٌ

 ص11000-ص0000 األرثعبء
يُبهج انجذث 

 انزرثىٌ
 اثراهُىأ.د ًَُر 

  دضىرٌ
  

-و1000 

 يُبهج انجذث انزرثىٌ و2030
أ.د ًَُر 

 اثراهُى

 دضىرٌ

    
-ص11000 

 ص1000

يُبهج انجذث 

 انزرثىٌ

أ.د ًَُر 

 اثراهُى

  دضىرٌ
  

 

 انخًُص
 و.د خًُص طرائك انزذرَص و0030-و5000

 انكزروٍَ
-و5000

 و0030

انزرثُخ 

 انًمبرَخ

أ.و.د يعذ 

صبنخ 

 فُبض

 انكزروٍَ
-و5000

 و0030
 عهى انُفص انشخصُخ

و.و هجخ 

 رايٍ
 انكزروٍَ

-و0030 انكزروٍَ أ.و.د يعذ صبنخ  انزرثُخ انًمبرَخ و0000-و0030

 و0000
-و0030 انكزروٍَ أ.و.د لصٍ  انزجرَجٍ

 و0000
 انكزروٍَ و.و عال انفطُىنىجٍ

 أ.و.د لصٍ دًُذ انزجرَجٍ و10030-و0000 
-و0000 انكزروٍَ

 و10030

طرائك 

 انزذرَص
 و.د خًُص

-و0000 انكزروٍَ

 و10030
 عهى انُفص انًعرفٍ

أ.و.د وفبء 

 كُعبٌ

 انكزروٍَ

ريس انصف وراثظ 

 j3466ae انًُذ
-mywh-https://meet.google.com/kfv

tmo 
wsz34t3 

 

-https://meet.google.com/onb
gjn-gohp 

crsnp4i 
 

oxn-atdg-https://meet.google.com/pnd 

 

 



 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                                       مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                                                                                                 

01/01/0100                                                                                                                                                     

 2022-2021نهعبو انذراضٍ  وانًطبئُخ انذراضخ انصجبدُخ انراثعخنهًردهخ وانذضىرَخ انًذبضراد االنكزروَُخ  لطى انعهىو انزرثىَخ وانُفطُخ  جذول

 انذراضُخ انًطبئُخ انذراضخ انصجبدُخ انشعجخ ة انذراضخ انصجبدُخ انشعجخ أ 

 انُىو
 انطبعخ

 انزذرَطٍ انًبدح

    

 انزذرَطٍ انًبدح انطبعخ 

 

 
 انزذرَطٍ انًبدح انطبعخ 

 األدذ

 و0000-و5000
اإلدارح 

 انزرثىَخ
 د. اضعذ

-و5000 انكزروٍَ

 و0000

انصذخ 

 انُفطُخ

أ.د. ادَت 

 يذًذ

-و5000 انكزروٍَ

 و0000

الزصبدَبد 

 انعهى
 د. ضري

 انكزروٍَ

 و0000-و0000
انصذخ 

 انُفطُخ

أ.د. ادَت 

 يذًذ

-و0000 انكزروٍَ

 و0000

اإلدارح 

 انزرثىَخ
 د. اضعذ

-و0000 انكزروٍَ

 و0000
 فهطفخ انزرثُخ

أ.د. طبرق 

 هبشى

 انكزروٍَ

 االثٍُُ

 و0000-و5000
انهغخ 

 اإلَكهُسَخ

و. اثراهُى 

 خهف

-و5000 انكزروٍَ

 و0000

الزصبدَب

 د انعهى
 د. ضري

-و5000 انكزروٍَ

 و0000

انصذخ 

 انُفطُخ

أ.د. ادَت 

 يذًذ

 انكزروٍَ

 و0000-و0000
الزصبدَبد 

 عهىزان
 د. ضري

-و0000 انكزروٍَ

 و0000

انهغخ 

 اإلَكهُسَخ

و. اثراهُى 

 خهف

-و0000 انكزروٍَ

 و0000

انزرثُخ 

 انخبصخ
 د . خبنذ ادًذ

 انكزروٍَ

 انثالثبء

-ص0000

 ص11000
 رعهُى انزفكُر

د. صجبح 

 يرشىد

-ص0000 دضىرٌ

 ص11000

رعذَم 

 انطهىن

د. أواٌ 

 كبظى

-ص0000 دضىرٌ

 ص11000
 د. أواٌ كبظى رعذَم انطهىن

 دضىرٌ

-ص11000

 ص1000
 د. أواٌ كبظى رعذَم انطهىن

-ص11000 دضىرٌ

 ص1000

رعهُى 

 انزفكُر
  د. صجبح 

-ص11000 دضىرٌ

 ص1000
  د. صجبح  رعهُى انزفكُر

 دضىرٌ

 األرثعبء

-ص0000

 ص11000

انمُبش 

 وانزمىَى
 د.شبكر يذًذ

-ص0000 دضىرٌ

 ص11000
 د يذًىد انًشبهذح

-ص0000 دضىرٌ

 ص11000
 د يذًىد انًشبهذح

 دضىرٌ

-ص11000

 ص1000
 د يذًىد انًشبهذح

-ص11000 دضىرٌ

 ص1000

انمُبش 

 وانزمىَى

د.شبكر 

 يذًذ

-ص11000 دضىرٌ

 ص1000

انمُبش 

 وانزمىَى
 د.شبكر يذًذ

 دضىرٌ

 انخًُص

 فهطفخ انزرثُخ و0000-و5000
أ.د. طبرق 

 هبشى

-و5000 انكزروٍَ

 و0000

انزرثُخ 

 انخبصخ

د . خبنذ 

 ادًذ

-و5000 انكزروٍَ

 و0000

اإلدارح 

 انزرثىَخ
 د. اضعذ

 انكزروٍَ

 و0000-و0000
انزرثُخ 

 انخبصخ
 د . خبنذ ادًذ

-و0000 انكزروٍَ

 و0000

فهطفخ 

 انزرثُخ

أ.د. طبرق 

 هبشى

-و0000 انكزروٍَ

 و0000

انهغخ 

 اإلَكهُسَخ
 د. عالء

 انكزروٍَ

ريس انصف 

وراثظ 

 انًُذ
tqknw6x 

-vkqx-https://meet.google.com/qbp
iuj 

ha5fgyv 
-https://meet.google.com/cgz

zhx-qaku 

ue36agu 
 

-hbqq-https://meet.google.com/pdo
ycx 

  

 

 



 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت

0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 
 لتربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم اللغة العربٌةاجامعة تكرٌت / كلٌة 

 0100 - 0100العام الدراسً المرحلة األولى شعبة )أ(جدول الدروس األسبوعً )الحضوري وااللكترونً ( للدراسة الصباحٌة 

وقت  الٌوم
 المحاضرة

رقم  نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة
 القاعة

 االحد
 

 33 حضورية عمار طه احمدد.  النحو )ص( :::9
 33 حضورية احمدعمار طه د.  نحوال )ص(::::1
 33 حضورية د. مظهور محمود الصرف )ص(:::11

 33 حضورية د. زينة عبد اهلل عارف البالغة )م(:::12

 االثنٌن
 

 33 حضورية د. عمار طه احمد النحو )ص( :::9
 33 حضورية د. زينة عبد اهلل البالغة )ص(::::1
 33 حضورية د. مظهور محمود الصرف )ص(:::11

 الثالثاء
 

  الكترونية د. بشار سعدي إسماعيل األدب العربي قبل اإلسالم )م( :::6
  الكترونية د. بشار سعدي إسماعيل األدب العربي قبل اإلسالم )م(:::7
  الكترونية م.م فيصل حمدي رزيج عمم النفس )التربوي والنمو( )م(:::8
  الكترونية رزيجم.م فيصل حمدي  عمم النفس )التربوي والنمو( )م(:::9

  الكترونية م.م سعد عمي التعبير واإلنشاء. )م(01:11
  الكترونية د. مثنى احمد وكاع عموم القرآن والحديث النبوي الشريف )م( :::6 االربعاء

  الكترونية د. مثنى احمد وكاع عموم القرآن والحديث النبوي الشريف )م(:::7
  الكترونية م.م أحالم مزهر والديمقراطيةاإلنسان  حقوق )م(:::8
  الكترونية د. بشار سعدي إسماعيل األدب العربي قبل اإلسالم )م(:::9
  الكترونية د. بشار سعدي إسماعيل األدب العربي قبل اإلسالم )م(01:11

 الخمٌس
 

  الكترونية م.م سعد عمي التعبير واإلنشاء. )م( :::6
  الكترونية محمد عموان نوريم.م.  الحاسبات )م(:::7
  الكترونية م.م. ضياء عموان رمضان المغة اإلنكميزية )م(:::8

 htd-zhwb-https://meet.google.com/uyr رابط الميت zpcyxrr رمز الصف
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0200 -0202جداول الدراساث االوليت للعام الدراسي   

 
 

                                                                                                          مصادقة السٌدة عمٌدة الكلٌة
             

أ.م.د.اسراء برهان الدٌن عبدالرحمن                                                                                                             
                                                                    

01/01/0100                                                                                                                       
                              

 

 للعلوم االنسانٌة/ قسم اللغة العربٌةلتربٌة اكلٌة / جامعة تكرٌت

 0100 - 0100جدول الدروس األسبوعً )الحضوري وااللكترونً( للدراسة الصباحٌة المرحلة األولى شعبة )ب(العام الدراسً 

وقت  الٌوم
 المحاضرة

 

رقم  نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة
القاع
 ة

 االحد
 

 31 حضورية د. سعدون عزاوي عميوي النحو )ص( :::9
 31 حضورية سعدون عزاوي عميويد.  نحوال )ص(::::1
 31 حضورية د. زينة عبد اهلل عارف البالغة )ص(:::11

 30 حضورية د. مظهور محمود الصرف )م(:::12

 31 حضورية د. سعدون عزاوي عميوي النحو )ص( :::9 االثنٌن
 31 حضورية د. مظهور محمود الصرف )ص(::::1
 30 حضورية د. زينة عبد اهلل البالغة )ص(:::11

 الثالثاء
 

  الكترونية د. بشار سعدي إسماعيل األدب العربي قبل اإلسالم )م( :::6
  الكترونية د. بشار سعدي إسماعيل األدب العربي قبل اإلسالم )م(:::7
  الكترونية م.م سعد عمي التعبير واإلنشاء. )م(:::8
والحديث النبوي عموم القرآن  )م(:::9

 د. مثنى احمد وكاع الشريف
  الكترونية

عموم القرآن والحديث النبوي  )م(01:11
 د. مثنى احمد وكاع الشريف

  الكترونية

 االربعاء
 

  الكترونية م.م أحالم مزهر اإلنسان والديمقراطية حقوق )م( :::6

  الكترونية م.م أحالم مزهر اإلنسان والديمقراطية حقوق )م(:::7

  الكترونية م.م سعد عمي التعبير واإلنشاء. )م(:::8

  الكترونية د. بشار سعدي إسماعيل األدب العربي قبل اإلسالم )م(:::9

  الكترونية د. بشار سعدي إسماعيل األدب العربي قبل اإلسالم )م(01:11

 الخمٌس
 

  الكترونية م.م. ضياء عموان رمضان المغة اإلنكميزية )م( :::6
  الكترونية محمد عموان نوريم.م.  الحاسبات )م(:::7

  الكترونية م.م فيصل حمدي رزيج عمم النفس )التربوي والنمو( )م(:::8

  الكترونية م.م فيصل حمدي رزيج عمم النفس )التربوي والنمو( )م(:::9

رمز 
 الصف

zpcyxrr رابط الميت htd-zhwb-https://meet.google.com/uyr 
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 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم اللغة العربٌة

 
0100 – 0100العام الدراسً المرحلة الثانٌة شعبة )أ(جدول الدروس األسبوعً )الحضوري وااللكترونً( للدراسة الصباحٌة   

 
 رقم القاعة نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم

 االحد
 

 32 حضورية د. عادل صالح )حضوري( النحو )ص( :::9
 32 حضورية د. عادل صالح )حضوري(النحو )ص(::::1
 )ص(:::11

 )حضوري( البالغة
د. منير محمد 

 دحام
 32 حضورية

 )م(:::12
 البالغة )حضوري(

د. منير محمد 
 دحام

 32 حضورية

 32 حضورية د. عادل صالح النحو )ص( :::9 االثنين
 32 حضورية د. مزهر صالح العروض والقافية )ص(::::1
 32 حضورية د. مزهر صالح العروض والقافية )ص(:::11

 الثالثاء
 

  الكترونية د. أمل صالح نصوص قديمة )م( :::6

  الكترونية د. أمل صالح نصوص قديمة )م(:::7

  الكترونية د. ميثم عمي األدب اإلسالمي )م(:::8

  الكترونية د. ميثم عمي األدب اإلسالمي )م(:::9

 األربعاء
 

  الكترونية د. ميثم عمي األدب اإلسالمي )م( :::6

أسس التربية واإلرشاد  )م(:::7
 م.م كمال صالح التربوي

  الكترونية

أسس التربية واإلرشاد  )م(:::8
 م.م كمال صالح التربوي

  الكترونية

 )م(:::9
 المعجم العربي وعمم الصوت

د. عماد خمف 
 حمود

  الكترونية

  الكترونية د. عماد خمف المعجم العربي وعمم الصوت )م(01:11

 الخميس
 

  الكترونية محمد عموانم.م  الحاسبات )م( :::6

  الكترونية م.م.ضياء عموان اإلنكميزيةالمغة  )م(:::7

 )م(:::8
 الصرف

د. عبد الخالق 
 شعبان

  الكترونية

 )م(:::9
 الصرف

د. عبد الخالق 
 شعبان

  الكترونية

 gue-nobg-https://meet.google.com/gaf رابط الميت fh7falu رمز الصف
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 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم اللغة العربٌة

 
0100 - 0100العام الدراسً المرحلة الثانٌة شعبة)ب(جدول الدروس األسبوعً)الحضوري وااللكترونً( للدراسة الصباحٌة   

 

نوع  مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة الٌوم
 المحاضرة

 رقم القاعة

 االحد
 

 32 حضورية د. عادل صالح )حضوري( النحو )ص( :::9
 32 حضورية د. عادل صالح )حضوري(النحو )ص(::::1
 32 حضورية د. منير محمد دحام )حضوري( البالغة )ص(:::11

 32 حضورية د. منير محمد دحام البالغة )حضوري( )م(:::12
 32 حضورية د. عادل صالح النحو )ص( :::9 االثنين

 32 حضورية د. مزهر صالح العروض والقافية )ص(::::1
 32 حضورية د. مزهر صالح العروض والقافية )ص(:::11

 الثالثاء
 

  الكترونية د. أمل صالح نصوص قديمة )م( :::6

  الكترونية د. أمل صالح نصوص قديمة )م(:::7

  الكترونية د. ميثم عمي األدب اإلسالمي )م(:::8

  الكترونية د. ميثم عمي اإلسالمياألدب  )م(:::9

 األربعاء
 

  الكترونية د. ميثم عمي األدب اإلسالمي )م( :::6

  الكترونية م.م كمال صالح أسس التربية واإلرشاد التربوي )م(:::7

  الكترونية م.م كمال صالح أسس التربية واإلرشاد التربوي )م(:::8

  الكترونية عماد خمف حمودد.  المعجم العربي وعمم الصوت )م(:::9
  الكترونية د. عماد خمف المعجم العربي وعمم الصوت )م(01:11

 الخميس
 

  الكترونية محمد عموانم.م  الحاسبات )م( :::6

  الكترونية م.م.ضياء عموان المغة اإلنكميزية )م(:::7

  الكترونية د. عبد الخالق شعبان الصرف )م(:::8

  الكترونية عبد الخالق شعباند.  الصرف )م(:::9

 gue-nobg-https://meet.google.com/gaf رابط الميت fh7falu رمز الصف
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 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم اللغة العربٌة
 

0100 - 0100وااللكترونً( للدراسة الصباحٌة المرحلة الثالثة شعبة )أ(العام الدراسً جدول الدروس األسبوعً )الحضوري   
 

 رقم القاعة نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة  الٌوم

 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة د. إبراهٌم حسن صالح الشعر العباسً )ص( :::9 االحد 

 د. إبراهٌم حسن صالح  الشعر العباسً )ص(::::1
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 د. ناظم ذٌاب احمد النحو  )ص(:::11
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 د. عادل إسماعٌل حسن  النقد العربً القدٌم )م(:::12
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 د. عادل إسماعٌل حسن   النقد العربً القدٌم )م( :::1
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 د. عادل إسماعٌل حسن  النقد العربً القدٌم )ص( :::9 االثنٌن
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 د. ناظم ذٌاب احمد  النحو  )ص(::::1
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 د. ناظم ذٌاب احمد النحو  )ص(:::11
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 الثالثاء
 

مناهج التدرٌس  )م( :::6
 الكترونٌة د. فالح صالح حسٌن وطرائقه

 

مناهج التدرٌس  )م(:::7
 د. فالح صالح حسٌن وطرائقه

  الكترونٌة

 د.فائزة رضا شاهٌن األدب األندلسً )م(:::8
  الكترونٌة

 د.فائزة رضا شاهٌن األدب األندلسً )م(:::9
  الكترونٌة

 األربعاء
 

 د. عثمان حسٌن عبد هللا  تحلٌل النص القرآنً )م( :::6
  الكترونٌة

 د. عثمان حسٌن عبد هللا  تحلٌل النص القرآنً )م(:::7
  الكترونٌة

 د. سعد احمد إبراهٌم فقه اللغة )م(:::8
  الكترونٌة

 د. سعد احمد إبراهٌم فقه اللغة )م(:::9
  الكترونٌة

 الخمٌس
 

 د. راوٌة عبد هللا محمد النثر العباسً )م( :::6
  الكترونٌة

 د. راوٌة عبد هللا محمد النثر العباسً )م(:::7
  الكترونٌة

اك اللغة اإلنكلٌزٌة )م(:::8  م.م. قصً فارس عرَّ
  الكترونٌة

 د. اٌمن عبد هللا احمد منهج البحث  )م(:::9
  الكترونٌة

  الكترونٌة د. اٌمن عبد هللا احمد منهج البحث  )م(01:11

  qea-pyzq-https://meet.google.com/fhe رابط المٌت Xcfgkgq رمز الصف
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 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم اللغة العربٌة

 

0100 - 0100للدراسة الصباحٌة المرحلة الثالثة شعبة )ب(العام الدراسً جدول الدروس األسبوعً )الحضوري واإللكترونً(   

 
 رقم القاعة نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة  الٌوم

 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة د. إبراهٌم حسن صالح الشعر العباسً )ص( :::9 االحد 

 حسن صالحد. إبراهٌم   الشعر العباسً )ص(::::1
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 د. ناظم ذٌاب احمد النحو  )ص(:::11
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 د. عادل إسماعٌل حسن  النقد العربً القدٌم )م(:::12
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 د. عادل إسماعٌل حسن   النقد العربً القدٌم )م( :::1
 (7المركز الطالبً )قاعة  حضورٌة

 د. عادل إسماعٌل حسن  النقد العربً القدٌم )ص( :::9 االثنٌن
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 د. ناظم ذٌاب احمد  النحو  )ص(::::1
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 د. ناظم ذٌاب احمد النحو  )ص(:::11
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 الثالثاء
 

مناهج التدرٌس  )م( :::6
 الكترونٌة د. فالح صالح حسٌن وطرائقه

 

مناهج التدرٌس  )م(:::7
 د. فالح صالح حسٌن وطرائقه

  الكترونٌة

 د.فائزة رضا شاهٌن األدب األندلسً )م(:::8
  الكترونٌة

 د.فائزة رضا شاهٌن األدب األندلسً )م(:::9
  الكترونٌة

 األربعاء
 

 د. عثمان حسٌن عبد هللا  النص القرآنًتحلٌل  )م( :::6
  الكترونٌة

 د. عثمان حسٌن عبد هللا  تحلٌل النص القرآنً )م(:::7
  الكترونٌة

 د. سعد احمد إبراهٌم فقه اللغة )م(:::8
  الكترونٌة

 د. سعد احمد إبراهٌم فقه اللغة )م(:::9
  الكترونٌة

 الخمٌس
 

 عبد هللا محمدد. راوٌة  النثر العباسً )م( :::6
  الكترونٌة

 د. راوٌة عبد هللا محمد النثر العباسً )م(:::7
  الكترونٌة

اك اللغة اإلنكلٌزٌة )م(:::8  م.م. قصً فارس عرَّ
  الكترونٌة

 د. اٌمن عبد هللا احمد منهج البحث  )م(:::9
  الكترونٌة

  الكترونٌة د. اٌمن عبد هللا احمد منهج البحث  )م(22:22

  qea-pyzq-https://meet.google.com/fhe رابط المٌت Xcfgkgq رمز الصف

 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/fhe-pyzq-qea
https://meet.google.com/fhe-pyzq-qea
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 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم اللغة العربٌة
 

0100 - 0100المرحلة الرابعة  الشعبة) أ ( العام الدراسً جدول الدروس األسبوعً )الحضوري وااللكترونً( للدراسة الصباحٌة   
 

 رقم القاعة نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة  الٌوم

 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة د. إبراهٌم حسن صالح الشعر العباسً )ص( :::9 االحد 

 د. إبراهٌم حسن صالح  الشعر العباسً )ص(::::1
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 د. ناظم ذٌاب احمد النحو  )ص(:::11
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 د. عادل إسماعٌل حسن  النقد العربً القدٌم )م(:::12
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 د. عادل إسماعٌل حسن   النقد العربً القدٌم )م( :::1
 (7الطالبً )قاعة المركز  حضورٌة

 د. عادل إسماعٌل حسن  النقد العربً القدٌم )ص( :::9 االثنٌن
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 د. ناظم ذٌاب احمد  النحو  )ص(::::1
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 د. ناظم ذٌاب احمد النحو  )ص(:::11
 (7قاعة المركز الطالبً ) حضورٌة

 الثالثاء
 

مناهج التدرٌس  )م( :::6
 الكترونٌة د. فالح صالح حسٌن وطرائقه

 

مناهج التدرٌس  )م(:::7
 د. فالح صالح حسٌن وطرائقه

  الكترونٌة

 د.فائزة رضا شاهٌن األدب األندلسً )م(:::8
  الكترونٌة

 د.فائزة رضا شاهٌن األدب األندلسً )م(:::9
  الكترونٌة

 األربعاء
 

 د. عثمان حسٌن عبد هللا  القرآنًتحلٌل النص  )م( :::6
  الكترونٌة

 د. عثمان حسٌن عبد هللا  تحلٌل النص القرآنً )م(:::7
  الكترونٌة

 د. سعد احمد إبراهٌم فقه اللغة )م(:::8
  الكترونٌة

 د. سعد احمد إبراهٌم فقه اللغة )م(:::9
  الكترونٌة

 الخمٌس
 

 هللا محمدد. راوٌة عبد  النثر العباسً )م( :::6
  الكترونٌة

 د. راوٌة عبد هللا محمد النثر العباسً )م(:::7
  الكترونٌة

اك اللغة اإلنكلٌزٌة )م(:::8  م.م. قصً فارس عرَّ
  الكترونٌة

 د. اٌمن عبد هللا احمد منهج البحث  )م(:::9
  الكترونٌة

  الكترونٌة د. اٌمن عبد هللا احمد منهج البحث  )م(22:22

  qea-pyzq-https://meet.google.com/fhe رابط المٌت Xcfgkgq الصفرمز 

 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/fhe-pyzq-qea
https://meet.google.com/fhe-pyzq-qea
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 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم اللغة العربٌة/

 
٠٢٠٠ – ٠٢٠٢جدول الدروس األسبوعً )الحضوري وااللكترونً( للدراسة الصباحٌة المرحلة الرابعة الشعبة) ب( العام الدراسً   

 
وقت  الٌوم

 المحاضرة
 رقم القاعة نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة

 االحــــد
 )حضوري(

 األدب العربً الحدٌث/ )ص( :8:3
 09 حضورٌة جدوعد. سعد عبد اللطٌف  الشعر

 د. غنام محمد خضر النقد األدبً الحدٌث )ص(:9:3
 09 حضورٌة

)ص:3::1

 د. غنام محمد خضر النقد األدبً الحدٌث (

 09 حضورٌة

)ص:11:3

 د. حبٌب أحمد علً وتٌسٌره النحو (

 09 حضورٌة

 د. حبٌب أحمد علً وتٌسٌره النحو )م( :12:3
 09 حضورٌة

االثنٌن 
 )حضوري(

 د. خمٌس ضاري المشاهدة والتطبٌق )ص( :8:3
 09 حضورٌة

 د. خمٌس ضاري المشاهدة والتطبٌق )ص(:9:3
 09 حضورٌة

)ص:3::1

) 
 األدب العربً الحدٌث/

 د. سعد عبد اللطٌف جدوع الشعر

 09 حضورٌة

)ص:11:3

 د. حبٌب أحمد علً وتٌسٌره النحو (

 09 حضورٌة

 أحمد علًد. حبٌب  وتٌسٌره النحو )م( :12:3
 09 حضورٌة

 09 حضورٌة د. غنام محمد خضر النقد األدبً الحدٌث )م(0:31

 الثالثاء
 )الكترونً(

 األدب العربً الحدٌث/ )م( :::6
 الكترونٌة د. إبراهٌم مصطفى حمد النثر

 

 األدب العربً الحدٌث/ )م(:::7
 د. إبراهٌم مصطفى حمد النثر

  الكترونٌة

 د. عامر مهدي صالح القٌاس والتقوٌماإلدارة  )م(:::8
  الكترونٌة

 د. عامر مهدي صالح القٌاس والتقوٌماإلدارة  )م(:::9
  الكترونٌة

 األربعاء
 )الكترونً(

 د. عدنان قحطان عبد هللا علم اللغة )م( :::6
  الكترونٌة

 د. عدنان قحطان عبد هللا علم اللغة )م(:::7
  الكترونٌة

 د. نرجس خلف أسعد المقارناألدب  )م(:::8
  الكترونٌة

 د. نرجس خلف أسعد األدب المقارن )م(:::9
  الكترونٌة

 الخمٌس
 )الكترونً(

اك اللغة اإلنكلٌزٌة )م( :::6  م.م. قصً فارس عرَّ
  الكترونٌة

 لقاء المشرف بحث التخرج )م(:::7
  

 لقاء المشرف بحث التخرج )م(:::8
  

رمز 
 الصف

66kza2f 
 رابط المٌت

efo-jxji-https://meet.google.com/iis 

 
 
 
 

https://meet.google.com/iis-jxji-efo
https://meet.google.com/iis-jxji-efo
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 لتربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم اللغة العربٌةاجامعة تكرٌت / كلٌة 

 0100 - 0100الدراسً جدول الدروس األسبوعً )الحضوري وااللكترونً ( للدراسة المسائٌة المرحلة األولى العام 

وقت  الٌوم
 المحاضرة

المال نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة
حظا
 ت

 االحد
 

  حضورية د عادل صالح النحو )م( :::2
  حضورية عادل صالحد.  نحوال )م(:::3
  حضورية د اسراء شريف البالغة )م(:::4

  حضورية د إسراء شريف البالغة )م ( :::5 

 االثنٌن
 

  حضورية م م سارة زكي الصرف )م( :::2
  حضورية م م سارة زكي الصرف )م(:::3
  حضورية عادل صالحد.  نحوال )م(:::4

 الثالثاء
 

  الكترونية انفال اسماعيلد.  األدب العربي قبل اإلسالم )م( :::6
  الكترونية د انفال اسماعيل األدب العربي قبل اإلسالم )م(:::7
  الكترونية م.م فيصل حمدي رزيج عمم النفس )التربوي والنمو( )م(:::8
  الكترونية م.م فيصل حمدي رزيج عمم النفس )التربوي والنمو( )م(:::9

  الكترونية م.م محمد صالح التعبير واإلنشاء. )م(01:11
عموم القرآن والحديث النبوي  )م( :::6 االربعاء

 م م داليا ثامر الشريف
  الكترونية

عموم القرآن والحديث النبوي  )م(:::7
 م م داليا ثامر الشريف

  الكترونية

  الكترونية م.م أحالم مزهر اإلنسان والديمقراطية حقوق )م(:::8
  الكترونية انفال اسماعيلد.  األدب العربي قبل اإلسالم )م(:::9
  الكترونية انفال اسماعيلد.  األدب العربي قبل اإلسالم )م(01:11

 الخمٌس
 

  الكترونية م م محمد صالح التعبير واإلنشاء. )م( :::6
  الكترونية احمد ايادم.م.  الحاسبات )م(:::7
  الكترونية احمد ايادم.م.  المغة اإلنكميزية )م(:::8

رمز 
 الصف

fg4srno 
 رابط الميت

https://classroom.google.com/c/MzQ2Njg3ODczMDU0?cj
c=fg4srn o 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/MzQ2Njg3ODczMDU0?cjc=fg4srn%20o
https://classroom.google.com/c/MzQ2Njg3ODczMDU0?cjc=fg4srn%20o
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 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم اللغة العربٌة

 

0100 – 0100جدول الدروس األسبوعً )الحضوري وااللكترونً( للدراسة المسائٌة المرحلة الثانٌة العام الدراسً   

 
وقت  الٌوم

 المحاضرة
 المالحظات نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة

 االحد
 

  حضورية م م مهند خزعل البالغة )حضوري( )م( :::2

  حضورية مهند خزعل م م البالغة)حضوري( )م(:::3

  حضورية د عادل صالح النحو)حضوري( )م(:::4

  حضورية د عادل صالح النحو ) حضوري ( )م(:::5

  حضورية د. عادل صالح النحو )حضوري ( )م( :::2 االثنين

  حضورية د. مزهر العروض والقافية )حضوري ( )م(:::3

  حضورية نبيل عماد م م العروض والقافية ) حضوري ( )م(:::4

 الثالثاء
 

  الكترونية انمار داودد.  نصوص قديمة )م( :::6

  الكترونية انمار داودد.  نصوص قديمة )م(:::7

  الكترونية م م سرى عبداهلل األدب اإلسالمي )م(:::8

  الكترونية م م سرى عبداهلل األدب اإلسالمي )م(:::9

 األربعاء
 

  الكترونية م م سرى عبداهلل اإلسالمياألدب  )م( :::6

  الكترونية مريم محمدم.م  أسس التربية واإلرشاد التربوي )م(:::7

  الكترونية مريم محمدم.م  أسس التربية واإلرشاد التربوي )م(:::8

  الكترونية م م وسن ممدوح المعجم العربي وعمم الصوت )م(:::9
  الكترونية م م وسن ممدوح الصوتالمعجم العربي وعمم  )م(01:11

 الخميس
 

  الكترونية احمد ايادم.م  الحاسبات )م( :::6

  الكترونية تغريد سميم م.م. المغة اإلنكميزية )م(:::7

  الكترونية م م اسراء رفعت الصرف )م(:::8

  الكترونية م م اسراء رفعت الصرف )م(:::9

 y3it7bi رمز الصف
 رابط الميت

https://classroom.google.com/c/NDA4MjkzNjE4
MzA0?cjc=y3it7bi 

 
 
 
 
 
 
 

https://classroom.google.com/c/NDA4MjkzNjE4MzA0?cjc=y3it7bi
https://classroom.google.com/c/NDA4MjkzNjE4MzA0?cjc=y3it7bi
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 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم اللغة العربٌة

 

0100 - 0100للدراسة المسائٌة المرحلة الثالثة العام الدراسً جدول الدروس األسبوعً )الحضوري وااللكترونً(   
 

وقت  الٌوم
 المحاضرة 

 رابط المٌت نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة

  حضورٌة سفٌان عبد الواحدد.  الشعر العباسً )م( :::2 االحد 

 سفٌان عبد الواحدد.   الشعر العباسً )م(:::3
 حضورٌة

 

 د. نافع علوان النحو  )م(:::3
 حضورٌة

 

 د. زٌنة عارف  النقد العربً القدٌم )م(:::4
  حضورٌة

  النقد العربً القدٌم )م( :::5
  حضورٌة د. زٌنة عارف 

 النقد العربً القدٌم )م( :::2 االثنٌن
  حضورٌة د. زٌنة عارف 

  النحو  )م(:::3
 حضورٌة د. نافع علوان

 

 النحو  )م(:::4
  حضورٌة علواند. نافع 

 الثالثاء
 

مناهج التدرٌس  )م( :::6
 الكترونٌة د. فالح صالح  وطرائقه

 

مناهج التدرٌس  )م(:::7
 د. فالح صالح وطرائقه

  الكترونٌة

 م م رشا مضر األدب األندلسً )م(:::8
  الكترونٌة

 م م رشا مضر األدب األندلسً )م(:::9
  الكترونٌة

 األربعاء
 

  م م الهام روكان تحلٌل النص القرآنً )م( :::6
  الكترونٌة

 م م الهام روكان تحلٌل النص القرآنً )م(:::7
  الكترونٌة

 عمر محسند.  فقه اللغة )م(:::8
  الكترونٌة

 عمر محسند.  فقه اللغة )م(:::9
  الكترونٌة

 الخمٌس
 

 سفٌان عبد الواحدد.  النثر العباسً )م( :::6
  الكترونٌة

 سفٌان عبد الواحدد.  النثر العباسً )م(:::7
  الكترونٌة

اك اللغة اإلنكلٌزٌة )م(:::8  م.م. قصً فارس عرَّ
  الكترونٌة

 د. مثنى محمود منهج البحث  )م(:::9
  الكترونٌة

  الكترونٌة محمود د. مثنى منهج البحث  )م(22:22

 vc3obva رمز الصف

 رابط المٌت

https://classroom.google.com/c/MzQ2Njg3ODczMDIo?cjc=vc3
obva   

 
 
 
 
 
 
 

https://classroom.google.com/c/MzQ2Njg3ODczMDIo?cjc=vc3obva
https://classroom.google.com/c/MzQ2Njg3ODczMDIo?cjc=vc3obva
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01/01/0100                                                                                                                       
                              

 
 

 جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ قسم اللغة العربٌة
 

0100 - 0100للدراسة المسائٌة المرحلة الرابعة  العام الدراسً جدول الدروس األسبوعً )الحضوري وااللكترونً(   
 

وقت  الٌوم
 المحاضرة

 رابط المٌت نوع المحاضرة مدرس المادة اسم المادة

 االحــــد
 )حضوري(

 م.م. عفراء سعدي وتٌسٌره النحو )م( :::2
 حضورٌة

 

 م.م. عفراء سعدي وتٌسٌره النحو )م(:::3
  حضورٌة

 م م بٌداء األدبً الحدٌث النقد )م(:::4
  حضورٌة

 م م بٌداء النقد األدبً الحدٌث )م(:::5
  حضورٌة

 األدب العربً الحدٌث/ )م(:::6
 م م منار نبٌل عرالش

  حضورٌة

 د. خمٌس ضاري المشاهدة والتطبٌق )م ( :::2 االثنٌن
  حضورٌة

 د. خمٌس ضاري المشاهدة والتطبٌق )م(:::3
  حضورٌة

 وتٌسٌره النحو )م(:::4
  حضورٌة م.م. عفراء سعدي

 وتٌسٌره النحو )م(:::5
  حضورٌة م.م. عفراء سعدي

 م م بٌداء النقد األدبً الحدٌث )م( :::6
  حضورٌة

 األدب العربً الحدٌث/ )م( 11-:7
 م م منار نبٌل )حضوري( الشعر

  حضورٌة

 الثالثاء
 

 األدب العربً الحدٌث/ )م( :::6
 الكترونٌة خلود ٌوسفد  النثر

 

 األدب العربً الحدٌث/ )م(:::7
 خلود ٌوسفد.  النثر

  الكترونٌة

 د. عامر مهدي صالح القٌاس والتقوٌماإلدارة  )م(:::8
  الكترونٌة

 د. عامر مهدي صالح القٌاس والتقوٌماإلدارة  )م(:::9
  الكترونٌة

 عمر محسند.  علم اللغة )م( :::6 األربعاء
  الكترونٌة

 عمر محسند.  علم اللغة )م(:::7
  الكترونٌة

 م.م فرح األدب المقارن )م(:::8
  الكترونٌة

 م.م فرح األدب المقارن )م(:::9
  الكترونٌة

اك اللغة اإلنكلٌزٌة )م( :::6 الخمٌس  م.م. قصً فارس عرَّ
  الكترونٌة

 لقاء المشرف بحث التخرج )م(:::7
  

 لقاء المشرف التخرجبحث  )م(:::8
  

 gczcgi4 رمز الصف
 رابط المٌت

https://classroom.google.com/c/NDA4MjkzNjE4MjU5?cjc
=gczcgi4 

 

https://classroom.google.com/c/NDA4MjkzNjE4MjU5?cjc=gczcgi4
https://classroom.google.com/c/NDA4MjkzNjE4MjU5?cjc=gczcgi4

