
 

 

 جامعة جكريث 

 العلوم 

 علوم الحياة 

 

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً ) -

 . ( فً وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح  للدخول الى )-

 

 مقرر القسم

 م.د فراس فارس رجا 

 رئٌس القسم

 أ.م.د سعٌد ماهر لفتة 

نكحرووية انىظريةجدول انمحاضرات اال  
2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  

 
 

 

 0202 – 0202      الاولامفصل ادلرايس     –       صبايح  –الاوىل املرحةل  جدول روابط احملارضات الامكرتونية / 

االلكتروني  رابط المحاضرة وقت   اسم المادة مدرس المادة رمز الصف 
 المحاضرة

 اليوم

https://meet.google.com/bwo-tikv-pqo 6cqoa2b كٌمٌاء عضوٌة م. عادل دلف 
2000-3000 

 االحد
https://meet.google.com/lookup/hj4rm762xn 6tk6qnl رٌاضٌات م.م ضبٌاء محمود 

0000-0000 

https://meet.google.com/stx-nuou-snm 
6puq6gv علم النبات د.ٌاسٌن 

0000-0000 

https://meet.google.com/stx-nuou-snm 
6puq6gv علم النبات د.ٌاسٌن 

0000-11000 

https://classroom.google.com/c/MjYzNjM3NzA0Nzcx?cjc=aggjvmf 6w4jrab 0000-0000 انهغة انعربية د.وسريه  

 االثنين
https://meet.google.com/lookup/cy34sx7ywy?authuser=0&hs=179 pdwdbnd 0000-0000 علم االرض د.احمد 

https://meet.google.com/lookup/gww5zyg7cg?hs=179 67pyjvw 0000-0000 حقوق االنسان م.م رائد  الثالثاء 

 

https://meet.google.com/ekk-ptpg-xrh e3ddq56 11000-0000 فٌزٌاء عامة د.حسٌن  االربعاء 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/bwo-tikv-pqo
https://meet.google.com/lookup/hj4rm762xn
https://meet.google.com/stx-nuou-snm
https://meet.google.com/stx-nuou-snm
https://classroom.google.com/c/MjYzNjM3NzA0Nzcx?cjc=aggjvmf
https://meet.google.com/lookup/cy34sx7ywy?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/gww5zyg7cg?hs=179


 

 

 جامعة جكريث 

 العلوم 

 علوم الحياة 

 

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً ) -

 . ( فً وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح  للدخول الى )-

 

 مقرر القسم

 م.د فراس فارس رجا 

 رئٌس القسم

 أ.م.د سعٌد ماهر لفتة 

نكحرووية انىظريةجدول انمحاضرات اال  
2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  

 
 

 

 

 0202 – 0202      الاولامفصل ادلرايس     –       مسايئ –الاوىل املرحةل  جدول روابط احملارضات الامكرتونية /  

االلكتروني  رابط المحاضرة وقت   اسم المادة مدرس المادة رمز الصف   
 اليوم المحاضرة

https://meet.google.com/lookup/a2xv5k3ak5 t3yh3pm 0000-0000 اللغة العربٌة د.نسرٌن 

 االحد
https://classroom.google.com/c/MjMzNjUyOTkzNjU4?cjc=zcekzpv 

 
 د.وعيم

 ::00-::70  حقىق االوسان
 

https://meet.google.com/lookup/auu55sf3fd kt5vzj4 رٌاضٌات م.م ضبٌاء محمود 
00::-000:: 

https://meet.google.com/nti-eboj-pmf fnytmum  االثنين ::000-::00 علم االرض د.وهاد 

https://classroom.google.com/c/MjQ4NjY1MzY5NzQ1?cjc=pnag7fo pnag7fo  علم النبات د.همام سعدي 

 
70::-00::  الثالثاء 

 

https://meet.google.com/jbb-jgnk-avm 7xhfiw4  د.حسٌن 
ةفٌزٌاء عام  0:00-0:00 

 االربعاء
https://meet.google.com/iar-apmn-iuh fqhjw6s  11000-0000 كٌمٌاء عضوٌة د.جاسم  

 

 

 

 

https://meet.google.com/lookup/a2xv5k3ak5
https://classroom.google.com/c/MjMzNjUyOTkzNjU4?cjc=zcekzpv
https://meet.google.com/lookup/auu55sf3fd
https://classroom.google.com/c/MjQ4NjY1MzY5NzQ1?cjc=pnag7fo
https://meet.google.com/iar-apmn-iuh


 

 

 جامعة جكريث 

 العلوم 

 علوم الحياة 

 

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً ) -

 . ( فً وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح  للدخول الى )-

 

 مقرر القسم

 م.د فراس فارس رجا 

 رئٌس القسم

 أ.م.د سعٌد ماهر لفتة 

نكحرووية انىظريةجدول انمحاضرات اال  
2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0202 – 0202      الاولامفصل ادلرايس     –         امصبايح –امثانية  املرحةل  جدول روابط احملارضات الامكرتونية /  

االلكتروني  رابط المحاضرة  اسم المادة مدرس المادة رمز الصف   
وقت  

 اليوم المحاضرة

https://meet.google.com/lookup/f6j5ul7fgh goid37s ا.د فاطمة شهاب 

0000-0000  الفقرٌات  

 الثالثاء
https://meet.google.com/lookup/hqbrknmrlf  ًمحمد م.د عل  

https://meet.google.com/nvf-fetx-yzp ypegk6t  0000-0000 العام حشراتعلم ال ا.م.د سعٌد ماهر  

https://meet.google.com/hxq-desh-qdh  pqo73gg ً11000-0000 علم الطحالب م.د شٌماء عل  

http://meet.google.com/jrx-tgwo-fbi xvgswij 0000-0000 تشرٌح نبات م.د رافع زٌدان مخلف  

 االربعاء
https://meet.google.com/lookup/camrcuogvk?authuser=0&hs=179 376xaqm  .فراس شوقًد 11000-0000 كٌمٌاء حٌاتٌة   

https://classroom.google.com/c/MjYzOTYwNTUwNTQ1?cjc=3iw6z3b 3iw6z3b  0000-0000 احصاء حٌاتً  م.م فتح هللا  الخميس 

https://meet.google.com/lookup/f6j5ul7fgh
https://meet.google.com/lookup/hqbrknmrlf
https://meet.google.com/nvf-fetx-yzp
https://meet.google.com/hxq-desh-qdh
http://meet.google.com/jrx-tgwo-fbi
https://meet.google.com/lookup/camrcuogvk?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/MjYzOTYwNTUwNTQ1?cjc=3iw6z3b


 

 

 جامعة جكريث 

 العلوم 

 علوم الحياة 

 

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً ) -

 . ( فً وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح  للدخول الى )-

 

 مقرر القسم

 م.د فراس فارس رجا 

 رئٌس القسم

 أ.م.د سعٌد ماهر لفتة 

نكحرووية انىظريةجدول انمحاضرات اال  
2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0202 – 0202      الاولامفصل ادلرايس     –         سايئامل  –امثانية  املرحةل  جدول روابط احملارضات الامكرتونية /  

االلكتروني  رابط المحاضرة  اسم المادة مدرس المادة رمز الصف   
وقت  

 اليوم المحاضرة

https://meet.google.com/lookup/gsyroianng vy35b2i  0000-0000  الفقرٌات د.امٌمة  

0000-0000 العام حشراتعلم ال ا.م.د سعٌد ماهر  https://meet.google.com/drx-xbwj-jhp 5osik3i الثالثاء  

https://meet.google.com/lookup/fmtkcmyqxu jzwh3fy  بالل احمدم.د 11000-0000 علم الطحالب    

https://classroom.google.com/c/MjQ4NjY3NDA4NTgz?cjc=dmtrklc dmtrklc  همام سعديم.د 0000-0000 تشرٌح نبات   

 االربعاء
https://meet.google.com/mjz-rjdm-sor sjvawha .جاسم د 11000-0000 كٌمٌاء حٌاتٌة   

https://classroom.google.com/c/MjYzOTYwNTUwNzEw?cjc=4npzvpx 4npzvpx 0000-0000 احصاء حٌاتً  م.م فتح هللا  الخميس 

https://meet.google.com/lookup/gsyroianng
https://meet.google.com/drx-xbwj-jhp
https://meet.google.com/lookup/fmtkcmyqxu
https://classroom.google.com/c/MjQ4NjY3NDA4NTgz?cjc=dmtrklc
https://meet.google.com/mjz-rjdm-sor
https://classroom.google.com/c/MjYzOTYwNTUwNzEw?cjc=4npzvpx


 

 

 جامعة جكريث 

 العلوم 

 علوم الحياة 

 

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً ) -

 . ( فً وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح  للدخول الى )-

 

 مقرر القسم

 م.د فراس فارس رجا 

 رئٌس القسم

 أ.م.د سعٌد ماهر لفتة 

نكحرووية انىظريةجدول انمحاضرات اال  
2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  

 
 

 

 

 0202 – 0202      الاولامفصل ادلرايس     –       صبايح  – يحاا  اا   الا فرع امثامثة )املرحةل  جدول روابط احملارضات الامكرتونية / 

االلكتروني  رابط المحاضرة وقت   اسم المادة مدرس المادة رمز الصف 
 اليوم المحاضرة

https://meet.google.com/oqr-mtwm-php qibtolz 0000-0000 علم الفطرٌات  ا.م.د هوازن احمد عبد 

 0000-0000 فسلجة نبات م.د عبدالودود شاكر https://meet.google.com/fof-gpsg-fk oyw5kd4  االحد

https://meet.google.com/lookup/ex4upt7x7w q45fwvz 
ا.م.د هدٌل عبدالهادي 

 عمٌر

باٌولوجٌة 

 11000-0000 الخلٌة

http://meet.google.com/kph-uivv-zhf https://bit.ly/3lOTGcF 

عباس  ا.د رٌاض  

.د بشار طارق م

 اسماعٌل

 0000-0000 بٌئة عامة

 االثنين
https://meet.google.com/lookup/eunlrad2fh?hs=179 https://bit.ly/3ov48YE 0000-0000 علم النسج  ا.م.د منى صالح رشٌد 

https://meet.google.com/lookup/htzkjn3epi?authuser=1&hs=179 jvf3dol 
ا.م عدنان افضل 

 نصٌف
 11000-0000 تقنٌات احٌائٌة

 

 

  

 

 

https://meet.google.com/fof-gpsg-fkf
https://meet.google.com/lookup/ex4upt7x7w
http://meet.google.com/kph-uivv-zhf
https://meet.google.com/lookup/eunlrad2fh?hs=179


 

 

 جامعة جكريث 

 العلوم 

 علوم الحياة 

 

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً ) -

 . ( فً وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح  للدخول الى )-

 

 مقرر القسم

 م.د فراس فارس رجا 

 رئٌس القسم

 أ.م.د سعٌد ماهر لفتة 

نكحرووية انىظريةجدول انمحاضرات اال  
2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  

 
 

 

 

 

 

 0202 – 0202      الاولامفصل ادلرايس     –    صبايح  –  يحاا  هجررةة فرع الاامثامثة ) املرحةل  جدول روابط احملارضات الامكرتونية / 

االلكتروني  رابط المحاضرة رمز   
وقت   اسم المادة مدرس المادة الصف

 اليوم المحاضرة

https://meet.google.com/pnz-czjw-xfp hzplri3 0000-0000 بٌئة احٌاء مجهرٌة ا.م سعادت مصطفى محمد 

 0000-0000 علم النسج ا.م.د خلود ناجً رشٌد https://meet.google.com/lookup/ex5ce7a4j6 minx63i االحد

https://meet.google.com/lookup/ cldvl4k4wj Cjsswyu 11000-0000 علم الفطرٌات ا.م.د سارا قحطان سلٌمان 

https://meet.google.com/lookup/gdllkza5tt idj7cc4 0000-0000 فسلجة احٌاء مجهرٌة م.د رٌام فارس صالح 

 0000-0000 بٌئة عامة ا.د ابرهٌم عمر https://meet.google.com/jhh-whyj-hqr  dleibl5 االثنين

https://meet.google.com/lookup/fkidxqfxf4 wvno4px 11000-0000 باٌولوجٌة الخلٌة ا.م.د هدٌل عبدالهادي عمٌر 

 

 

 

https://meet.google.com/pnz-czjw-xfp
https://meet.google.com/lookup/ex5ce7a4j6
https://meet.google.com/lookup/gdllkza5tt
https://meet.google.com/jhh-whyj-hqr
https://meet.google.com/lookup/fkidxqfxf4


 

 

 جامعة جكريث 

 العلوم 

 علوم الحياة 

 

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً ) -

 . ( فً وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح  للدخول الى )-

 

 مقرر القسم

 م.د فراس فارس رجا 

 رئٌس القسم

 أ.م.د سعٌد ماهر لفتة 

نكحرووية انىظريةجدول انمحاضرات اال  
2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  

 
 

 

 

 

 

 

 

 0202 – 0202      الاولامفصل ادلرايس     –     مسايئ –امثامثة ) فرع الايحاا  هجررةة   املرحةل  جدول روابط احملارضات الامكرتونية / 

االلكتروني  رابط المحاضرة وقت   اسم المادة مدرس المادة رمز الصف 
 اليوم المحاضرة

https://meet.google.com/lookup/aaob4cscy4?hs=179 v6p6cc7 د.اٌمن عزٌز 
 0000-0000 بٌئة احٌاء مجهرٌة

 االحد
https://meet.google.com/lookup/aaob4cscy4   د.وجدان 

https://meet.google.com/lookup/ely2vwdved?hs=179 https://bit.ly/2VguAbS 0000-0000  علم النسج د.ندى عزٌز خالد 

https://classroom.google.com/c/MjQ4NjQxMDY4NzEx?cjc=rfzk2ug rfzk2ug 0000  علم الفطرٌات د.همام سعدي حسٌن-

11000 

https://meet.google.com/lookup/ap5qkkus5c?hs=179 https://bit.ly/3fMcmYW فسلجة احٌاء  د.اٌمن عزٌز

 0000-0000      مجهرٌة

 االثنين

https://meet.google.com/lookup/aaob4cscy4  د.وجدان 

https://meet.google.com/lookup/cdd4ehekkr dxmv2ly4 0000-0000 بٌئة عامة د.بالل احمد 

https://classroom.google.com/c/MTcyOTE3OTc0MDgy?cjc=42yiwvj 
-0000 باٌولوجٌة الخلٌة د.ندى عزٌز خالد 

11000 https://meet.google.com/lookup/emdjqgbw2g?hs=179 

https://meet.google.com/lookup/aaob4cscy4?hs=179
https://meet.google.com/lookup/aaob4cscy4
https://meet.google.com/lookup/ely2vwdved?hs=179
https://bit.ly/2VguAbS
https://classroom.google.com/c/MjQ4NjQxMDY4NzEx?cjc=rfzk2ug
https://meet.google.com/lookup/ap5qkkus5c?hs=179
https://meet.google.com/lookup/aaob4cscy4
https://meet.google.com/lookup/cdd4ehekkr
https://classroom.google.com/c/MTcyOTE3OTc0MDgy?cjc=42yiwvj
https://meet.google.com/lookup/emdjqgbw2g?hs=179


 

 

 جامعة جكريث 

 العلوم 

 علوم الحياة 

 

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً ) -

 . ( فً وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح  للدخول الى )-

 

 مقرر القسم

 م.د فراس فارس رجا 

 رئٌس القسم

 أ.م.د سعٌد ماهر لفتة 

نكحرووية انىظريةجدول انمحاضرات اال  
2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  

 
 

 

 0202 – 0202      الاولامفصل ادلرايس     –    صبايح –امرابعة ) فرع الايحاا  هجررةة   املرحةل  جدول روابط احملارضات الامكرتونية / 

االلكتروني  رابط المحاضرة وقت   اسم المادة مدرس المادة رمز الصف 
 المحاضرة

 اليوم

https://meet.google.com/lookup/emd4tfwxlo 3i72ozn 0000-0000 علم المناعة  م.د.لٌنا ٌاسٌن 

 0000-0000 علم الفاٌروسات م.دوقاص سعدي محمود https://meet.google.com/lookup/fs4ala7kw2 sd7ze5i االحد

https://meet.google.com/lookup/bv32huverp?authuser=1&hs=179 ycpefkc 

 ا.د عقٌل حسٌن علً

عدانان فاضل نصٌفا.م   

باٌولوجً 

 جزٌئً
0000-

11000 

meet.google.com/nmw-zujd-yfq https://bit.ly/2JKo0Ie 0000-0000 بكترٌا مرضٌة ا.م.د قناة محمود عطٌة 

 ا.م.د مروة حسن meet.google.com/egh-uchh-wdz 233fgdv االثنين
احٌاء مجهرٌة 

 0000-0000 غذائٌة

https://meet.google.com/qid-rhee-gow btxiao4 0000 تصنٌف بكترٌا ا.م.د ابراهٌم عبدالرحمن-

11000 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/lookup/emd4tfwxlo
https://meet.google.com/lookup/fs4ala7kw2
http://meet.google.com/nmw-zujd-yfq
http://meet.google.com/egh-uchh-wdz
https://meet.google.com/qid-rhee-gow


 

 

 جامعة جكريث 

 العلوم 

 علوم الحياة 

 

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً ) -

 . ( فً وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح  للدخول الى )-

 

 مقرر القسم

 م.د فراس فارس رجا 

 رئٌس القسم

 أ.م.د سعٌد ماهر لفتة 

نكحرووية انىظريةجدول انمحاضرات اال  
2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  

 
 

 

 0202 – 0202      الاولامفصل ادلرايس     –    صبايح –امرابعة ) فرع الايحاا  امعا    املرحةل  جدول روابط احملارضات الامكرتونية / 

االلكتروني  رابط المحاضرة وقت   اسم المادة مدرس المادة رمز الصف 
 المحاضرة

 اليوم

https://meet.google.com/bjn-bmws-nbo qxjnnyh ً0000-0000 حشرات طبٌة ا.د احمد عٌسى عل 

 0000-0000 باٌولوجً جزٌئً ا.م عدانان فاضل نصٌف https://meet.google.com/lookup/g7blydlnnc?authuser=1&hs=179 5b4hnmc االحد

https://meet.google.com/dqs-nryw-xqd 2lp4xf6 11000-0000 اٌض نبات م.د عبدالودود شاكر 

https://meet.google.com/lookup/e4dc3t25ar ivt3dcv 0000-0000 غدد صم ا.م.د سارٌا ناجً محسن 

 Meet.google.com/uvq-ppfj-ipz u6ptptn االثنين

 م.د بشار طارق اسماعٌل

 م.د محمد غضبان
 0000-0000 معالجة مٌاه

https://meet.google.com/lookup/dsv2t6ez5o chob7zk 11000-0000 علم المناعة م.د مهند حسن محمود 

 

 

https://meet.google.com/bjn-bmws-nbo
https://meet.google.com/dqs-nryw-xqd
https://meet.google.com/lookup/e4dc3t25ar
http://meet.google.com/uvq-ppfj-ipz
https://meet.google.com/lookup/dsv2t6ez5o


 
 

 

 جايعة جكريث 

 انعهٕو 
 عهٕو انذٍبح 

نكحرونية انعًهيجدول انًحاضرات اال   

2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  
 

انقسىيقرر   

د فراس فارس رجا .و  

 رئيس انقسى

د سعيد ياهر نفحة .و.أ  

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني ) -

 . ( في وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى )-

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 – 2020      امفصل ادلرايس    الاول –صبايح            –املرحةل  الاوىل  جدول روابط احملارضات الامكرتونية / 

اسم   مدرس المادة رمز الصف المجموعة رابط المحاضرة االلكتروني
 اليوم وقت المحاضرة المادة

https://meet.google.com/lookup/cy34sx7ywy?authuser=0&hs=179 
A 

sfl6og2 و اكزفبء.و  عهى االسض 
 ص 9:00-10:30

 االثنين
B 10:30-12:00 ص 

https://meet.google.com/jqs-aiyf-peq 
 

A 
652t2fk 

دضٍٍ.د  
و شٓذ.و  

 فٍزٌبء عبيخ
12:00-1:30 

B 1:30-3:00 

https://meet.google.com/yoe-whsy-rtj 
 

A 
qmvw5qf و عبدل دضٍٍ.و  

 
كًٍٍبء 

 ععٌٕخ

 الثالثاء ص 9:00-10:30
B 10:30-12:00 ص 

https://meet.google.com/lookup/fsh6z2jd7r 
 

A 
aplqtym 

د رٍضٍش خهٍم.و  
و يذًٕد رٌَٕ.و  
و يذًذ صبيً.و  

 عهى انُجبد
 و 5:00-7:00

 االربعاء
B 7:00-9:00 و 

https://meet.google.com/lookup/cy34sx7ywy?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/jqs-aiyf-peq
https://meet.google.com/yoe-whsy-rtj
https://meet.google.com/lookup/fsh6z2jd7r


 
 

 

 جايعة جكريث 

 انعهٕو 
 عهٕو انذٍبح 

نكحرونية انعًهيجدول انًحاضرات اال   

2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  
 

انقسىيقرر   

د فراس فارس رجا .و  

 رئيس انقسى

د سعيد ياهر نفحة .و.أ  

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني ) -

 . ( في وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى )-

 

 

 

 

 

 

 0202 – 0202امفصل ادلرايس    الاول       –صبايح       –املرحةل  امثانية جدول روابط احملارضات الامكرتونية / 

 اليوم وقت المحاضرة اسم المادة مدرس المادة رمز الصف رابط المحاضرة االلكتروني
https://meet.google.com/faf-sfvu-qfo acyedmc انشًٍبء جبصى. و  

 و 8:00-6:00 الفقشٌبد

 االحد
https://meet.google.com/lookup/cbubwcaayl qiz7fll و سٌٓبو فشاس فبسس.و  

https://meet.google.com/uad-wvvg-
phzhttps://meet.google.com/uad-wvvg-phz 

4rmorhi 
و ظفبف ساظً.و  

و ساشذ اصًبعٍم غّ.و  
 و10:00-8:00 دششاد

https://meet.google.com/eqs-ioyi-gsk f6kovjf 
ْشبو يجٍذ.و  

و اٌفبٌ عجذانشدًٍ.و  
 و 8:00-6:00 رششٌخ َجبد

 االثنين
https://meet.google.com/lookup/camrcuogvk?authuser=0&

hs=179 ghpgh7v 
و صجشي.و  

 صذ دُبٌ
 و10:00-8:00 كًٍٍبء دٍبرٍخ

https://meet.google.com/lookup/htgwbkvz7n?au
thuser=0&hs=179 

pqo73gg د  شًٍبء فبرخ عهً.و  الثالثاء ص11:00-9:30 غذبنت 

https://meet.google.com/faf-sfvu-qfo
https://meet.google.com/lookup/cbubwcaayl
https://meet.google.com/lookup/camrcuogvk?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/camrcuogvk?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/htgwbkvz7n?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/htgwbkvz7n?authuser=0&hs=179


 
 

 

 جايعة جكريث 

 انعهٕو 
 عهٕو انذٍبح 

نكحرونية انعًهيجدول انًحاضرات اال   

2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  
 

انقسىيقرر   

د فراس فارس رجا .و  

 رئيس انقسى

د سعيد ياهر نفحة .و.أ  

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني ) -

 . ( في وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى )-

 

 

 

 

 

 

 

 – 0202امفصل ادلرايس    الاول       –صبايح     –(املرحةل  امثامثة ) فرع الاحياء اجملهرية جدول روابط احملارضات الامكرتونية / 

0202 

 اليوم وقت المحاضرة اسم المادة مدرس المادة رمز الصف رابط المحاضرة االلكتروني

https://meet.google.com/lookup/cpxxsmthvt Pkmsoqp 
و صعبدد يصطفى.ا  

د يذًذ غعجبٌ.و  
ثٍئخ ادٍبء 

 يجٓشٌخ
 و 6:00-8:00

 الثالثاء
https://meet.google.com/lookup/egefjpuqvx os4pom7 و عجٍش ايٍٍ.و  و 10:00-8:00 االَضجخ 

https://meet.google.com/lookup/ cldvl4k4wj Cjsswyu و َٕس يعبر ادًذ.و  و 8:00-6:00 فطشٌبد 
 االربعاء

https://meet.google.com/lookup/gdllkza5tt idj7cc4 س 3د سٌبو فبسس .و  
فضهجخ ادٍبء 

 يجٓشٌخ
 و 8:00-10:00

https://meet.google.com/lookup/d3242d7beu 6vosmrd 
و صعبدد يصطفى.ا  

و يشٔح يزادى.و  
 الخميس و 8:00-6:00 ثٍئخ عبيخ

 https://meet.google.com/lookup/bsuvmzt2bj 
 

zxua6ac 
و صفب صالح.و  

 
ثبٌٕنٕجٍخ 

 انخهٍخ
 و 8:00-10:00

https://meet.google.com/lookup/cpxxsmthvt
https://meet.google.com/lookup/d3242d7beu
https://meet.google.com/lookup/bsuvmzt2bj


 
 

 

 جايعة جكريث 

 انعهٕو 
 عهٕو انذٍبح 

نكحرونية انعًهيجدول انًحاضرات اال   

2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  
 

انقسىيقرر   

د فراس فارس رجا .و  

 رئيس انقسى

د سعيد ياهر نفحة .و.أ  

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني ) -

 . ( في وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى )-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0202 – 0202امفصل ادلرايس    الاول       –صبايح      –(املرحةل  امثامثة ) فرع الاحياء امعام جدول روابط احملارضات الامكرتونية / 

 اليوم وقت المحاضرة اسم المادة مدرس المادة رمز الصف رابط المحاضرة االلكتروني

https://meet.google.com/lookup/b7oyllmyhb 
h427i2n 

 
و يذًذ صبيً.و  و 8:00-6:00 فطشٌبد 

 الثالثاء
http://meet.google.com/kph-uivv-zhf https://bit.ly/3lOTGcF 

د ثشبس غبسق .و

 اصًبعٍم
 و 10:00-8:00 ثٍئخ عبيخ

 https://meet.google.com/fof-gpsg-fk oyw5kd4 د عجذانٕدٔد شبكش.و  و 8:00-6:00 فضهجخ َجبد 
 االربعاء

https://meet.google.com/nwh-gqjm-zpi izvi2b2 دٍذس. و  
ثبٌٕنٕجٍخ 

 انخهٍخ
 و 8:00-10:00

https://meet.google.com/lookup/boiwazkcyz 2ppr3cg و عجٍش ايٍٍ.و  الخميس و 8:00-6:00 االَضجخ 
 https://meet.google.com/lookup/hao7b62xnx 5if6vfd 

صًٍبء . و

 عجذانشدًٍ
 و 10:00-8:00 رقٍُبد ادٍبئٍخ

https://meet.google.com/fof-gpsg-fkf
https://meet.google.com/lookup/hao7b62xnx


 
 

 

 جايعة جكريث 

 انعهٕو 
 عهٕو انذٍبح 

نكحرونية انعًهيجدول انًحاضرات اال   

2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  
 

انقسىيقرر   

د فراس فارس رجا .و  

 رئيس انقسى

د سعيد ياهر نفحة .و.أ  

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني ) -

 . ( في وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى )-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0202 – 0202امفصل ادلرايس    الاول    –صبايح     –(املرحةل  امرابعة ) فرع الاحياء جمهرية  جدول روابط احملارضات الامكرتونية / 

 اليوم وقت المحاضرة اسم المادة مدرس المادة رمز الصف رابط المحاضرة االلكتروني

https://meet.google.com/lookup/emd4tfwxlo 233fgdv 
س 3د نٍُب قٍش .و  

س 3د اٌبد .و  
 و 8:00-6:00 يُبعخ

 الثالثاء
https://meet.google.com/lookup/fs4ala7kw2 sd7ze5i 

س 3د ٔقبص صعذي .و  
س 3د صٓى .و.ا  

 و 10:00-8:00 فبٌشٔصبد

https://meet.google.com/lookup/h2umbhtoo6 5jed6uo 
يعٍ دضٍ. و  

و يذًذ خطبة.و  
 و 8:00-6:00 ثبٌٕنٕجً جزٌئً

 االربعاء
https://meet.google.com/lookup/ext557zoky zdsurhv 

س 3دٍَب .و  
س 3و شبديبٌ غبسق .و  

 و 10:00-8:00 ثكزشٌب يشظٍخ

meet.google.com/egh-uchh-wdz 233fgdv 
د يشٔح دضٍ.و.ا  

 
 الخميس و 8:00-6:00 ادٍبء يجٓشٌخ غزائٍخ

 https://meet.google.com/pyy-hwrc-kfk btxiao4 
س 3د اثشاٍْى عجذانشدًٍ .و.ا  

س3د صُذس جبصى .و  
 و 10:00-8:00 رصٍُف ثكزشٌب

https://meet.google.com/lookup/emd4tfwxlo
http://meet.google.com/egh-uchh-wdz
https://meet.google.com/pyy-hwrc-kfk


 
 

 

 جايعة جكريث 

 انعهٕو 
 عهٕو انذٍبح 

نكحرونية انعًهيجدول انًحاضرات اال   

2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  
 

انقسىيقرر   

د فراس فارس رجا .و  

 رئيس انقسى

د سعيد ياهر نفحة .و.أ  

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني ) -

 . ( في وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى )-

 

 

 

 

 

 

 

 

 0202 – 0202امفصل ادلرايس    الاول       –صبايح      –(املرحةل  امرابعة ) فرع الاحياء امعام جدول روابط احملارضات الامكرتونية / 

المادةمدرس   رمز الصف رابط المحاضرة االلكتروني  اليوم وقت المحاضرة اسم المادة 

https://meet.google.com/lookup/dnngsul4hw c3zyjr4 
يعٍ دضٍ. و  

و يذًذ خطبة.و  
ثبٌٕنٕجً 

 جزٌئً
 و 6:00-8:00

 الثالثاء
https://meet.google.com/bjn-bmws-nbo jbcuig7 و ساشذ اصًبعٍم.و  و 10:00-8:00 دششاد غجٍخ 

https://meet.google.com/dqs-nryw-xqd 2lp4xf6 و سٔاد.و  و 8:00-6:00 اٌط َجبد 

 االربعاء
https://meet.google.com/lookup/dmkli6euu4 ml3bwfq 

يذًٕد رٌَٕو .و  
و اٌخ صعذ.و  

 و 10:00-8:00 غذد صى

https://meet.google.com/lookup/dxjeaaa45j Cweybig د يذًذ غعجبٌ.و  الخميس و 8:00-6:00 يعبنجخ يٍبِ 
 https://meet.google.com/lookup/h3b6gkrtgk 

 
iqofbjg 

د يُٓذ دضٍ.و  
 

 و 10:00-8:00 يُبعخ

https://meet.google.com/bjn-bmws-nbo
https://meet.google.com/dqs-nryw-xqd
https://meet.google.com/look
https://meet.google.com/lookup/h3b6gkrtgk


 
 

 

 

 

 

 

 جايعة جكريث 

 العلوم 
 علوم الحيبح 

نكحرونية انعًهيجدول انًحاضرات اال   

2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  
 

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني ) -

 . ( في وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى )-

 يقرر انقسى 

د فراس فارس رجا .و  

 رئيس انقسى

د سعيد ياهر نفحة .و.أ  

 

 

 

 

 0202 – 0202امفصل ادلرايس    الاول       –املسايئ –املرحةل  الاوىل  جدول روابط احملارضات الامكرتونية /  

المحاضرةوقت   اسم المادة مدرس المادة رمز الصف المجموعة رابط المحاضرة االلكتروني  اليوم 

https://meet.google.com/nti-eboj-pmf 
A 

evldhtu ًهبد.د  علن االرض 
 م 5:00-7:00

 االثنين
B 7:00-9:00 م 

dae-jthd-https://meet.google.com/bfc 
 

A 
tndivzq 

حضيي.د  
م شهذ.م  

 فيزيبء عبهخ
 الثالثاء م 12:00-2:00

B 2:00-5:00 م 

https://meet.google.com/iyj-unju-jwj 
A 

7jluujj عبدل. م.م  
كيويبء 

 عضويخ
 االربعاء م 1:00-3:00

B 5:00-7:00 م 

https://meet.google.com/lookup/h34vuatyyb 
A 

4sfxbux 

م صفب احوذ.م  
م هحوذ دلش.م  
م ثبى ثذراى.م  

 علن الٌجبد
 م 6:00-8:00

 الخميس
B 8:00-10:00 م 

 

https://meet.google.com/nti-eboj-pmf
https://meet.google.com/bfc-jthd-dae
https://meet.google.com/bfc-jthd-dae


 
 

 

 

 

 

 

 جايعة جكريث 

 العلوم 
 علوم الحيبح 

نكحرونية انعًهيجدول انًحاضرات اال   

2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  
 

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني ) -

 . ( في وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى )-

 يقرر انقسى 

د فراس فارس رجا .و  

 رئيس انقسى

د سعيد ياهر نفحة .و.أ  

 

 

 

 

 0202 – 0202امفصل ادلرايس    الاول       –مسايئ –املرحةل  امثانية جدول روابط احملارضات الامكرتونية /  

المحاضرة االلكتروني  رابط  اليوم وقت المحاضرة اسم المادة مدرس المادة  رمز الصف 

https://meet.google.com/lookup/gxkbug5wt5?hs=179 

 
ggiyis3 م عور جويل.م  م 8:00-6:00 الفقريبد 

 االحد

https://meet.google.com/lookup/gxkbug5wt5?hs=179 

 
ggiyis3 عور جويل.م.م  

فراسم ريهبم .م  
 م10:00-8:00 حشراد

https://meet.google.com/lookup/a6hv4nk5ai 
inhfwzu م ايفبى عجذالرحوي.م  م 8:00-6:00 تشريح ًجبد 

 االثنين

https://meet.google.com/smr-xqmm-exs 
ind5cjz 

صيف.م.م  
م صجري.م   

 م10:00-8:00 كيويبء حيبتيخ

https://meet.google.com/lookup/fmtkcmyqxu?authuser=0&hs=1
79 

jzwh3fy اصوبء عذًبى.م. م  
م ايفبى عجذالرحوي.م  

 الثالثاء ص11:00-9:30 طحبلت 

 



 
 

 

 

 

 

 

 جايعة جكريث 

 العلوم 
 علوم الحيبح 

نكحرونية انعًهيجدول انًحاضرات اال   

2021 - 2020 / االول انفصم اندراسي  
 

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني ) -

 . ( في وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى )-

 يقرر انقسى 

د فراس فارس رجا .و  

 رئيس انقسى

د سعيد ياهر نفحة .و.أ  

 

 

 

 0202 – 0202امفصل ادلرايس    الاول  –مسايئ –(املرحةل  امثامثة ) فرع الاحياء جمهرية  جدول روابط احملارضات الامكرتونية / 

 اليوم وقت المحاضرة اسم المادة مدرس المادة رمز الصف رابط المحاضرة االلكتروني

https://meet.google.com/lookup/g54kfjyp5b srbsyqc 
صفبًخ. م.م  

االء عجذالججبر. م.م  
ثيئخ احيبء 

 هجهريخ
 م 6:00-8:00

  الثالثاء
https://meet.google.com/lookup/d3syscxuva 3va4odq 

خويش لويبء  
م عجير اهيي.م  م 10:00-8:00 االًضجخ  

https://meet.google.com/lookup/dabngqt27n 6xkuf7p 
م ثبى ثذراى.م  
م هحوذ صبهي.م   

 م 8:00-6:00 فطريبد
  االربعاء

https://meet.google.com/lookup/goftvusnro d6r42bw 
االء عجذالججبر. م.م  

صفبًخ. م.م  
فضلجخ احيبء 

 هجهريخ
 م 8:00-10:00

https://meet.google.com/lookup/cdd4ehekkr?authuser=0&hs=
179 

rq3n42f م اصوبء عذًبى.م  م 8:00-6:00 ثيئخ عبهخ  
  الخميس

 
https://meet.google.com/lookup/gzvzlzib6u nobue4l 

لويبء خويشم .م  
هحوذ خطبة. م.م  

م عجير اهيي.م   

ثبيولوجيخ 

 الخليخ
 م 8:00-10:00

 

 

https://meet.google.com/lookup/gzvzlzib6u

