
 

 

 

 

 0202 – 0202      الاولامفصل ادلرايس     –       الاوىلاملرحةل  جدول روابط احملارضات الامكرتونية /  

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

https://meet.google.com/lookup/b3nqhgtvmy?authuser=0&hs=179 slwsh3r االحد   مساءا 9-7 حقىق انسان م. رائد 

https://meet.google.com/lookup/fy3ng3ihm3?authuser=0&hs=179 6q5omm6 مساءا 8-6 مبادئ انميكانيك م. شيماء  

 االثنين
مساءا 01-8 كيمياء فيزياوية د. ليلى z65bjew اليوجد  

مساءا 7-5 جبر خطي م. م.عمر w6ngnga اليوجد رابط ثابت  

مساءا 9-7 انهغة انعربية د. نسرين https://meet.google.com/fex-isra-yka?authuser=1&hs=179 gnywlgf الثالثاء  

https://meet.google.com/lookup/fy3ng3ihm3?authuser=0&hs=179 6q5omm6 انميكانيكمبادئ  م. شيماء مساءا  01-9   

https://meet.google.com/lookup/coll5u4hjo?authuser=0&hs=179 dr5qf2w مساءا 9-7 جيىفيزياء د. مهنا  

 االربعاء
 د. فالح 2ta4u3d اليوجد رابط ثابت

انكهربائية 

 1وانمغناطيسية 
مساءا 01-9  

مساءا 7-5 حاسبات م. م.عمر 5sehe2x اليوجد رابط ثابت  الخميس 

 د. فالح 2ta4u3d اليوجد رابط ثابت
انكهربائية 

 1وانمغناطيسية 
مساءا 7-9  

 

 

 جامعة جكريث 

 كلية العلوم

 قسن الفيزياء

نكحرونية اننظريةجدول انمحاضرات اال  

االونى -: انمرحهة  
2021 - 2020  انفصم اندراسي  

 مقرر القسم
م.م.  ثريا يعرب 

 صبري

 رئيس القسم
 د. شريف فائق سلطان

 

 ( 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 )-

 

https://meet.google.com/fex-isra-yka?authuser=1&hs=179


 

 

 

 

 0202 – 0202        الاولامفصل ادلرايس   –       امثانيةاملرحةل  جدول روابط احملارضات الامكرتونية /  

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

 مساءا I 5-7 إلكترونيك تماثلي د. فارس eozu6c3 اليوجد رلبط ثابت
 االحد  

 مساءا 9-7 تفاضل متقدم م. ميادة dyd5sdv الرمز خطأ

https://meet.google.com/lookup/h75ez4rc7e?authuser=0&hs=179 htdmu75 د. رافع 
الصوت والحركة 

 الموجية

مساءا 5-7  

 االثنين
مساءا 9-7 حاسبات و. سفيان rdr6v4f اليوجد رلبط ثابت  

https://meet.google.com/lookup/entccbwuh3?authuser=0&hs=17  5gvhegr فيزياء حديثة  د. هناءI 
مساءا 5-7  

 الثالثاء
مساءا I 7-8 إلكترونيك تماثلي د. فارس eozu6c3 اليوجد رلبط ثابت  

https://meet.google.com/lookup/crxk4fmmdn?authuser=0&hs=179   lx75a26 مساءا 7-5 ثرمىداينمك م. سحر  

 االربعاء
https://meet.google.com/lookup/entccbwuh3?authuser=0&hs=17 5gvhegr فيزياء حديثة  د. هناءI 

مساءا 7-8  

مساءا 7-5  بصريات هندسية د. ياسين xaq3snu مستوفي   

 الخميس

 تفاضل متقدم م. ميادة dyd5sdv الرمز خطأ
مساءا 7-8  

 

 
 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomالصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني ) ادارة -

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

 رئيس القسم 
 د. شريف فائق سلطان

 مقرر القسم
م.م.  ثريا يعرب 

 صبري

 جامعة جكريث 

 كلية العلوم

 قسن الفيزياء

نكحرونية اننظريةجدول انمحاضرات اال  

انثانية -انمرحهة :  
2021 - 2020  انفصم اندراسي  

 

https://meet.google.com/lookup/entccbwuh3?authuser=0&hs=17
https://meet.google.com/lookup/crxk4fmmdn?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/entccbwuh3?authuser=0&hs=17


 

 

 

 

 0202 – 0202          الاول امفصل ادلرايس –       امثامثةاملرحةل  جدول روابط احملارضات الامكرتونية /  

االلكتروني  رابط المحاضرة وقت   اسم المادة مدرس المادة رمز الصف   
 المحاضرة

 اليوم

https://meet.google.com/lookup/exfek2ewvd?authuser=0&hs=179 vvup5c5 د. ياسين 
بصريات 
 فيزياوية

 مساءا 5-7
 االحد  

https://meet.google.com/lookup/e6pmsxud6l?authuser=0&hs=179 ujcpjiu تحليليميكانيك  د. عبد السميع  مساءا 7-9 

https://meet.google.com/lookup/h2dmvoe7u2?authuser=0&hs=179 gjn3dic مساءا 7-5 بلورات د. نجاة  

 االثنين
ضبياء م. uuptkzh الرابط غير ثابت مساء ا 9-7 رياضيات   

https://meet.google.com/lookup/evk25acbta?authuser=0&hs=179  fnis2fy  .شيماءم مساءا 9-7 الكترونيات رقمية   الثالثاء 

https://meet.google.com/lookup/bq7vw3q3vr?authuser=0&hs=179  dmun4o2 مساءا 9-7 حاسبات د. شريف  االربعاء 

https://meet.google.com/lookup/f37wm2ctwv?authuser=0&hs=179  w7pk7r7 مساءا 7-5 ليزر د. رافع   

 الخميس

https://meet.google.com/lookup/h2dmvoe7u2?authuser=0&hs=179  gjn3dic مساءا 8-7  بلورات د. نجاة  

https://meet.google.com/lookup/e6pmsxud6l?authuser=0&hs=179 ujcpjiu مساء 9-8 ميكانيك تحليلي  د. عبد السميع  

 

 

 ( 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 )-

 رئيس القسم 
 د. شريف فائق سلطان

 مقرر القسم
م.م.  ثريا يعرب 

 صبري

 جامعة جكريث 

 كلية العلوم

 قسن الفيزياء

نكحرونية اننظريةجدول انمحاضرات اال  

انثانثة -انمرحهة :  
2021 - 2020  انفصم اندراسي  

 

https://meet.google.com/lookup/evk25acbta?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/bq7vw3q3vr?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/f37wm2ctwv?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/h2dmvoe7u2?authuser=0&hs=179


 

 

 

 

 0202 – 0202      الاولامفصل ادلرايس     –      امرابعةاملرحةل  جدول روابط احملارضات الامكرتونية /  

االلكتروني  رابط المحاضرة  اليوم وقت المحاضرة اسم المادة مدرس المادة رمز الصف   
 مساءا 7-5  ةنوويـ د. فريد 2asevzz اليوجد رابط ثابت

 االحد  
https://meet.google.com/lookup/dohp5ws346?authuser=0&hs=179 b5mdhvh مساءا 9-7 فيزياء الكم د. شريف 

https://meet.google.com/lookup/dp3bh7dnif?authuser=0&hs=179 5d3lcev   صحيةفيزياء  د. هناء مساءا 5-7   

 االثنين
https://meet.google.com/lookup/fbywfyln34?authuser=0&hs=179  v3fzhz4 .نجاة د ةصلبــ  مساء ا 7-9   

ـةينوو د. فريد 2asevzz اليوجد رابط ثابت مساءا 5-6   

مساءا 8-6   بالزمــا د. عواطف https://meet.google.com/lookup/diok47uaeq?authuser=0&hs=179  tps454n الثالثاء  

https://meet.google.com/lookup/dohp5ws346?authuser=0&hs=179 b5mdhvh    مساءا 9-8 فيزياء الكم د. شريف  

مساءا 8-6 مشروع التخرج   اليوجد رابط ثابت  االربعاء 

https://meet.google.com/lookup/dniaax6aoa?authuser=0&hs=179  ezi7tlr مساءا 7-5  كهرومغناطيسية د. عبد السميع   

 الخميس

https://meet.google.com/lookup/diok47uaeq?authuser=0&hs=179 2nqayi2 مساءا 9-7 فيزياء رياضية  د. عواطف  

 v3fzhz4 مساء 9-  صلبــة د. نجاة 10 

 

 جامعة جكريث 

 كلية العلوم

 قسن الفيزياء

نكحرونية اننظريةجدول انمحاضرات اال  

انرابعة-انمرحهة :  

2021 - 2020  انفصم اندراسي  

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

 . ( في وقت المحاضرة  Google Meetرابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى ) قم بنسخ-

 

 مقرر القسم
م.م.  ثريا يعرب 

 صبري

 رئيس القسم

 د. شريف فائق سلطان

https://meet.google.com/lookup/fbywfyln34?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/diok47uaeq?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/dniaax6aoa?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/diok47uaeq?authuser=0&hs=179

