جدول انمحاضرات االنكحرووية انىظرية
انفصم اندراسي  /االول 2021 - 2020

جامعة جكريث
العلوم
علوم الحياة

جدول روابط احملارضات الامكرتونية  /املرحةل الاوىل – صبايح
اليوم

وقت

– امفصل ادلرايس الاول

0202 – 0202

اسم المادة

مدرس المادة

رمز الصف

رابط المحاضرة االلكتروني

3000-2000

كٌمٌاء عضوٌة

م .عادل دلف

6cqoa2b

https://classroom.google.com/u/0/c/MjUyNjU5MzQ0MjY3

0000-0000

رٌاضٌات

م.م ضبٌاء محمود

6tk6qnl

https://classroom.google.com/u/0/c/MTk2ODQyNTg4NDQ3

0000-0000

علم النبات

دٌ.اسٌن

6puq6gv

https://classroom.google.com/u/0/c/MjMzNjYyMzY2MzMx

11000-0000

علم النبات

دٌ.اسٌن

6puq6gv

https://classroom.google.com/u/0/c/MjMzNjYyMzY2MzMx

0000-0000

انهغة انعربية

د.وسريه

6w4jrab

https://classroom.google.com/u/1/c/MjMzNjQxNjYwOTY4

0000-0000

علم االرض

د.احمد

pdwdbnd

https://classroom.google.com/u/0/c/MTM1OTIwNjgzNDg1

الثالثاء

0000-0000

حقوق االنسان

م.م رائد

67pyjvw

https://classroom.google.com/u/0/c/MTg1NTkxMjk1MDcz

االربعاء

11000-0000

فٌزٌاء عامة

د.حسٌن

e3ddq56

االحد

االثنين

المحاضرة

مقرر القسم
م.د فراس فارس رجا

 ادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً (  ) Google Classroomوحسب رمز كل مادة . -قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح للدخول الى (  )Google Meetفً وقت المحاضرة .

رئٌس القسم
أ.م.د سعٌد ماهر لفتة

جدول انمحاضرات االنكحرووية انىظرية
انفصم اندراسي  /االول 2021 - 2020

جامعة جكريث
العلوم
علوم الحياة

جدول روابط احملارضات الامكرتونية  /املرحةل الاوىل – مسايئ
اليوم

االحد

االثنين

وقت

اسم المادة

مدرس المادة

0000-0000

اللغة العربٌة

د.نسرٌن

00::-70::

فٌزٌاء عامة

د.حسٌن

000::-00::

رٌاضٌات

م.م ضبٌاء محمود

0000-0000

حقىق االوسان

د.وعيم

المحاضرة

رمز الصف
t3yh3pm

– امفصل ادلرايس الاول

0202 – 0202

رابط المحاضرة االلكتروني
https://classroom.google.com/u/1/c/MTk2OTA4ODMzNTUx

e3ddq56
kt5vzj4

https://classroom.google.com/u/0/c/MTk2ODM0OTc5NTIz
https://classroom.google.com/c/MjMzNjUyOTkzNjU4?cjc=zcekzpv

000::-00::

علم االرض

د.وهاد

fnytmum

https://classroom.google.com/u/0/c/MjMzNjQ1ODk0NjI4

الثالثاء

00::-70::

علم النبات

د.همام سعدي

pnag7fo

https://classroom.google.com/u/0/c/MjQ4NjY1MzY5NzQ1

االربعاء

11000-0000

كٌمٌاء عضوٌة

د.جاسم

fqhjw6s

https://classroom.google.com/u/0/c/MjQ3MjM2MTE2OTky

مقرر القسم
م.د فراس فارس رجا

 ادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً (  ) Google Classroomوحسب رمز كل مادة . -قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح للدخول الى (  )Google Meetفً وقت المحاضرة .

رئٌس القسم
أ.م.د سعٌد ماهر لفتة

جدول انمحاضرات االنكحرووية انىظرية
انفصم اندراسي  /االول 2021 - 2020

جامعة جكريث
العلوم
علوم الحياة

جدول روابط احملارضات الامكرتونية  /املرحةل امثانية – امصبايح
اليوم

الثالثاء

االربعاء
الخميس

وقت
المحاضرة

اسم المادة

مدرس المادة

رمز الصف

– امفصل ادلرايس الاول

0202 – 0202

رابط المحاضرة االلكتروني

ا.د فاطمة شهاب

0000-0000

الفقرٌات

0000-0000

علم الحشرات العام

م.د علً محمد

goid37s

https://classroom.google.com/u/1/c/MjEwNDA0NTAzMjA3

ا.م.د سعٌد ماهر

ypegk6t

https://classroom.google.com/u/0/c/MjEwMzQzMTA2MDE5

11000-0000

علم الطحالب

م.د شٌماء علً

pqo73gg

https://classroom.google.com/u/1/c/MjQ4MjI3NjI1OTY0

0000-0000

تشرٌح نبات

م.د رافع زٌدان مخلف

xvgswij

https://classroom.google.com/u/1/c/MjE0NzE2NDkwNTE3

11000-0000

كٌمٌاء حٌاتٌة

د .فراس شوقً

376xaqm

https://classroom.google.com/u/1/c/MTcyOTM2MDYzMDM5

0000-0000

احصاء حٌاتً

مقرر القسم
م.د فراس فارس رجا

 ادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً (  ) Google Classroomوحسب رمز كل مادة . -قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح للدخول الى (  )Google Meetفً وقت المحاضرة .

رئٌس القسم
أ.م.د سعٌد ماهر لفتة

جدول انمحاضرات االنكحرووية انىظرية
انفصم اندراسي  /االول 2021 - 2020

جامعة جكريث
العلوم
علوم الحياة

جدول روابط احملارضات الامكرتونية  /املرحةل امثانية – املسايئ
اليوم
الثالثاء

االربعاء
الخميس

وقت

– امفصل ادلرايس الاول

0202 – 0202

اسم المادة

مدرس المادة

رمز الصف

رابط المحاضرة االلكتروني

0000-0000

الفقرٌات

د.امٌمة

vy35b2i

https://classroom.google.com/u/0/c/MjIwNDAzNDE3NjE0

0000-0000

علم الحشرات العام

ا.م.د سعٌد ماهر

5osik3i

https://classroom.google.com/u/0/c/MTk1MjI2ODUwNjA4

11000-0000

علم الطحالب

م.د بالل احمد

jzwh3fy

https://classroom.google.com/u/0/c/MjIwODUyMTAzNjAy

0000-0000

تشرٌح نبات

م.د همام سعدي

dmtrklc

https://classroom.google.com/u/0/c/MjQ4NjY3NDA4NTgz

11000-0000

كٌمٌاء حٌاتٌة

د.جاسم

sjvawha

https://classroom.google.com/u/1/c/MTcyOTAwNTY4NDA3

0000-0000

احصاء حٌاتً

المحاضرة

مقرر القسم
م.د فراس فارس رجا

 ادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً (  ) Google Classroomوحسب رمز كل مادة . -قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح للدخول الى (  )Google Meetفً وقت المحاضرة .

رئٌس القسم
أ.م.د سعٌد ماهر لفتة

جدول انمحاضرات االنكحرووية انىظرية
انفصم اندراسي  /االول 2021 - 2020

جامعة جكريث
العلوم
علوم الحياة

جدول روابط احملارضات الامكرتونية  /املرحةل امثامثة (فرع الايحاا اا – صبايح
اليوم

االحد

االثنين

وقت

– امفصل ادلرايس الاول

0202 – 0202

اسم المادة

مدرس المادة

رمز الصف

رابط المحاضرة االلكتروني

0000-0000

علم الفطرٌات

ا.م.د هوازن احمد عبد

qibtolz

https://classroom.google.com/u/0/c/MjEwNDI5OTMwMTYy

0000-0000

فسلجة نبات

م.د عبدالودود شاكر

oyw5kd4

https://classroom.google.com/u/0/c/MjM3NzU1NjQ2MzEx

11000-0000

باٌولوجٌة الخلٌة

ا.م.د هدٌل عبدالهادي عمٌر

q45fwvz

https://classroom.google.com/u/0/c/MjE0NzM4ODkzNzA4

0000-0000

بٌئة عامة

0000-0000

علم النسج

ا.م.د منى صالح رشٌد

11000-0000

تقنٌات احٌائٌة

ا.م عدنان افضل نصٌف

المحاضرة

مقرر القسم
م.د فراس فارس رجا

ا.د رٌاض عباس
https://bit.ly/3lOTGcF

م.د بشار طارق اسماعٌل

https://bit.ly/3ov48YE
jvf3dol

https://classroom.google.com/u/0/c/MjIwMzM0NTQ1OTkz

 ادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً (  ) Google Classroomوحسب رمز كل مادة . -قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح للدخول الى (  )Google Meetفً وقت المحاضرة .

رئٌس القسم
أ.م.د سعٌد ماهر لفتة

جدول انمحاضرات االنكحرووية انىظرية
انفصم اندراسي  /االول 2021 - 2020

جامعة جكريث
العلوم
علوم الحياة

جدول روابط احملارضات الامكرتونية  /املرحةل امثامثة ( فرع الايحاا هجررةة – صبايح
اليوم

االحد

االثنين

وقت

المحاضرة

اسم المادة

مدرس المادة

رمز

الصف

0202 – 0202

– امفصل ادلرايس الاول
رابط المحاضرة االلكتروني

0000-0000

بٌئة احٌاء مجهرٌة

ا.م سعادت مصطفى محمد

hzplri3

https://classroom.google.com/u/0/c/MTcyOTQ4OTEzNDgz

0000-0000

علم النسج

ا.م.د خلود ناجً رشٌد

minx63i

https://classroom.google.com/u/0/c/MjE2MTYxMTAyODY3

11000-0000

علم الفطرٌات

ا.م.د سارا قحطان سلٌمان

Cjsswyu

https://classroom.google.com/u/0/c/MjEwMzQ5ODQ2OTk0

0000-0000

فسلجة احٌاء مجهرٌة

م.د رٌام فارس صالح

idj7cc4

https://classroom.google.com/u/0/c/MTcyOTQ2MDM1OTgy

0000-0000

بٌئة عامة

ا.د ابرهٌم عمر

dleibl5

https://classroom.google.com/u/0/c/MTcyOTE4MjY5MTA5

11000-0000

باٌولوجٌة الخلٌة

ا.م.د هدٌل عبدالهادي عمٌر

wvno4px

https://classroom.google.com/u/0/c/MjE0NzM4ODkzNzk5

مقرر القسم
م.د فراس فارس رجا

 ادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً (  ) Google Classroomوحسب رمز كل مادة . -قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح للدخول الى (  )Google Meetفً وقت المحاضرة .

رئٌس القسم
أ.م.د سعٌد ماهر لفتة

جدول انمحاضرات االنكحرووية انىظرية
انفصم اندراسي  /االول 2021 - 2020

جامعة جكريث
العلوم
علوم الحياة

جدول روابط احملارضات الامكرتونية  /املرحةل امثامثة ( فرع الايحاا هجررةة – مسايئ
اليوم

االحد

وقت

اسم المادة

مدرس المادة

رمز الصف

رابط المحاضرة االلكتروني

0000-0000

بٌئة احٌاء مجهرٌة

د.اٌمن عزٌز

v6p6cc7

https://classroom.google.com/u/0/c/MjQ4NjUwODE0MTM4

0000-0000

علم النسج

د.ندى عزٌز خالد

11000-0000

علم الفطرٌات

د.همام سعدي حسٌن

المحاضرة

0000-0000

االثنين

– امفصل ادلرايس الاول

0202 – 0202

فسلجة احٌاء مجهرٌة

rfzk2ug

د.اٌمن عزٌز

0000-0000

بٌئة عامة

د.بالل احمد

11000-0000

باٌولوجٌة الخلٌة

د.ندى عزٌز خالد

مقرر القسم
م.د فراس فارس رجا

https://bit.ly/2VguAbS

https://classroom.google.com/u/0/c/MjQ4NjQxMDY4NzEx
https://bit.ly/3fMcmYW

4dxmv2ly

https://classroom.google.com/u/1/c/MjEwMzQ1NjM3Mjk2
https://classroom.google.com/c/MTcyOTE3OTc0MDgy?cjc=42yiwvj

 ادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً (  ) Google Classroomوحسب رمز كل مادة . -قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح للدخول الى (  )Google Meetفً وقت المحاضرة .

رئٌس القسم
أ.م.د سعٌد ماهر لفتة

جدول انمحاضرات االنكحرووية انىظرية
انفصم اندراسي  /االول 2021 - 2020

جامعة جكريث
العلوم
علوم الحياة

جدول روابط احملارضات الامكرتونية  /املرحةل امرابعة ( فرع الايحاا هجررةة – صبايح – امفصل ادلرايس الاول
اليوم

االحد

االثنين

وقت

المحاضرة

اسم المادة

مدرس المادة

رمز

الصف

0202 – 0202

رابط المحاضرة االلكتروني

0000-0000

علم المناعة

م.د.لٌنا ٌاسٌن

3i72ozn

https://classroom.google.com/u/0/c/MjM3NzcwMDA0MzI1

0000-0000

علم الفاٌروسات

م.دوقاص سعدي محمود

sd7ze5i

https://classroom.google.com/u/0/c/MjEwMzUwMTA2NTk1

11000-0000

باٌولوجً جزٌئً

0000-0000

بكترٌا مرضٌة

ا.م.د قناة محمود عطٌة

ا.د عقٌل حسٌن علً
ا.م عدانان فاضل نصٌف

ycpefkc

https://classroom.google.com/u/0/c/MjIwMzM0NTQ1OTQ3
https://bit.ly/2JKo0Ie

0000-0000

احٌاء مجهرٌة غذائٌة

ا.م.د مروة حسن

233fgdv

https://classroom.google.com/u/0/c/MjE5ODk2ODY2MDQy

11000-0000

تصنٌف بكترٌا

ا.م.د ابراهٌم عبدالرحمن

btxiao4

https://classroom.google.com/u/0/c/MjEwNDA4MTYyMDAw

مقرر القسم
م.د فراس فارس رجا

 ادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً (  ) Google Classroomوحسب رمز كل مادة . -قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح للدخول الى (  )Google Meetفً وقت المحاضرة .

رئٌس القسم
أ.م.د سعٌد ماهر لفتة

جدول انمحاضرات االنكحرووية انىظرية
انفصم اندراسي  /االول 2021 - 2020

جامعة جكريث
العلوم
علوم الحياة

جدول روابط احملارضات الامكرتونية  /املرحةل امرابعة ( فرع الايحاا امعا – صبايح – امفصل ادلرايس الاول
اليوم

االحد

االثنين

وقت
المحاضرة

اسم المادة

مدرس المادة

رمز
الصف

0202 – 0202

رابط المحاضرة االلكتروني

0000-0000

حشرات طبٌة

ا.د احمد عٌسى علً

qxjnnyh

https://classroom.google.com/u/0/c/MjEwNDU3OTExMTMx

0000-0000

باٌولوجً جزٌئً

ا.م عدانان فاضل نصٌف

5b4hnmc

https://classroom.google.com/u/0/c/MjIwMzMxNjg4MjIx

11000-0000

اٌض نبات

م.د عبدالودود شاكر

2lp4xf6

https://classroom.google.com/u/0/c/MjM3NzU1NjQ2MzU0

0000-0000

غدد صم

ا.م.د سارٌا ناجً محسن

ivt3dcv

https://classroom.google.com/u/1/c/MjM3NzQyODExNjY3

0000-0000

معالجة مٌاه

11000-0000

علم المناعة

مقرر القسم
م.د فراس فارس رجا

م.د بشار طارق اسماعٌل
م.د محمد غضبان

u6ptptn

https://classroom.google.com/u/1/c/MjE0NzM3NTIwNDc4

م.د مهند حسن محمود

chob7zk

https://classroom.google.com/u/1/c/MTcyOTIzMDAzOTU0

 ادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونً (  ) Google Classroomوحسب رمز كل مادة . -قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح للدخول الى (  )Google Meetفً وقت المحاضرة .

رئٌس القسم
أ.م.د سعٌد ماهر لفتة

