
جدول المحاضرات االلكترونیة النظریة 

المرحلة الثانیة

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةصباحي اسم المادة وقت االجتماع الیوم 

حضوريحضوريد. سامي عویدصباحي التالوة والحفظ9-11ص

حضوريحضوريد. احمد عوادصباحي فقھ العبادات11ص-1م

حضوريحضوريد. احمد عبدصباحي مصطلح الحدیث10:30-8:30صاالثنین

et34udvhttps://meet.google.com/wno-dmuy-emkد. رمضان عليصباحياللغة العربیة8م

et34udvhttps://meet.google.com/wno-dmuy-emkم.م. غسان محمد حسنصباحيالحاسبات7م

et34udvhttps://meet.google.com/wno-dmuy-emkم.م. سمیة جاسمصباحيعلم االدیان9م

et34udvhttps://meet.google.com/wno-dmuy-emkأ.م. تحسیم آمینصباحياللغة االنكلیزیة8م

et34udvhttps://meet.google.com/wno-dmuy-emkم.م. بنیان یونسصباحيعلم النفس التربوي7م

et34udvhttps://meet.google.com/wno-dmuy-emkم.م. احمد صالحصباحيمصادر تفسیر7م

et34udvhttps://meet.google.com/wno-dmuy-emkم.م. سراب عبد الستارصباحيالصحة النفسیة8م

رئیس القسم
أ.م.د احمد عبد محمد

االحد

ادارة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل مادة مقرر القسم

قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرةم.د عطشان یاسین ثامر

الثالثاء

االربعاء

الخمیس

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

جدول روابط المحاضرات االلكترونیة / المرحلة الثانیة - الفصل الدراسي االول 2021 - 2022
قسم التربیة االسالمیة
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جدول المحاضرات االلكترونیة النظریة 

المرحلة الثالثة

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةصباحي اسم المادة وقت االجتماع الیوم 

حضوريحضوريم.م. عالء احمدصباحي أصول الفقھ9-11ص

حضوريحضوريد. احمد عوادصباحي تفسیر آیات االحكام11ص-1م

حضوريحضوريد. سامي عویدصباحي التالوة والحفظ8:30-10:30صاالثنین

gfj6c4nhttps://meet.google.com/ksc-zszh-uoaد. سكرة عليصباحياللغة العربیة7م

gfj6c4nhttps://meet.google.com/ksc-zszh-uoaد. احمد عبدصباحيمناھج البحث التربوي8م

gfj6c4nhttps://meet.google.com/ksc-zszh-uoaد. عطشان یاسینصباحيالتقنیات التربویة7م

gfj6c4nhttps://meet.google.com/ksc-zszh-uoaد. عبد علیيصباحيفقھ االحوال/ نكاح وطالق8م

gfj6c4nhttps://meet.google.com/ksc-zszh-uoaم.م. زیدون صالحصباحينصوص قرآنیة باللغة اإلنكلیزیة7م

gfj6c4nhttps://meet.google.com/ksc-zszh-uoaد. رمضان عليصباحيبالغة8م

رئیس القسم
أ.م.د احمد عبد محمد

االحد

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

جدول روابط المحاضرات االلكترونیة / المرحلة الثالثة - الفصل الدراسي االول 2021 - 2022
قسم التربیة االسالمیة

الثالثاء

ادارة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل مادةمقرر القسم

قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرةم.د عطشان یاسین ثامر

االربعاء

الخمیس
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جدول المحاضرات االلكترونیة النظریة 

المرحلة الرابعة

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةصباحي اسم المادة وقت االجتماع الیوم 

حضوريحضوريد. سامي عویدصباحي التفسیر1م -11صاالحد

حضوريحضوريد. احمد عوادصباحي فقھ الجنایات10:30-8:30ص

حضوريحضوريد. سامي عویدصباحي التالوة والحفظ10:30-12:30م

o7ij2ryhttps://meet.google.com/otg-xtud-kmnد. مراد عبدصباحياللغة العربیة7م

o7ij2ryhttps://meet.google.com/otg-xtud-kmnم.م. سراب عبدالستارصباحيالمناھج الدراسیة وتحلیل الكتاب8م

o7ij2ryhttps://meet.google.com/otg-xtud-kmnد. عطشان یاسینصباحياألعجاز القرآني 7م

o7ij2ryhttps://meet.google.com/otg-xtud-kmnم.م. عالء حمدصباحياصول الفقھ8م

o7ij2ryhttps://meet.google.com/otg-xtud-kmnم.م. زیدون صالحصباحيمن الحدیث النبوي باللغة اإلنكلیزیة8مالخمیس

رئیس القسم

أ.م.د احمد عبد محمد

االثنین

رة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل ماد مقرر القسم

م بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرم.د عطشان یاسین ثامر

الثالثاء

االربعاء

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

جدول روابط المحاضرات االلكترونیة / المرحلة الرابعة - الفصل الدراسي االول 2021 - 2022
قسم التربیة االسالمیة
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جدول المحاضرات الحضوریة وااللكترونیة النظریة 

المرحلة الثانیة/ صباحي

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةمسائياسم المادة وقت االجتماع الیوم 

م.د. عبد المنعم عبد هللاصباحيالنحوصباحا 11-9األحد

أ.د. سعد جرجیس سعیدصباحيالعروضمساء 1-11األحد

م.د. رمضان علي عبودصباحيالبالغةصباحا 11-9اإلثنین

م.د. عبد المنعم عبد هللاصباحيالنحوصباحا 12-11اإلثنین

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbأ.د. علي علیجصباحيالصحة النفسیةصباحا 11-9الثالثاء

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbأ.د. یونس ھالل مندیلصباحياألدب اإلسالميصباحا 1-11الثالثاء

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbم.د. محمد إبراھیم عبد هللاصباحيتحسین األداء7-5مساءالثالثاء

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbم.د. عبد الواحد عبد الستارصباحيحاسوبصباحا 12-10األربعاء

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbم.م. بنیان یونس عابدصباحيعلم النفس التربويمساء 2-12األربعاء

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbم.م. نشوان جازي محمدصباحيالصرفصباحا 12-10الخمیس

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbم.م. بنیان عابدصباحيعلم النفس التربويمساء 1-12الخمیس

رئیس القسم

أ.د سعد جرجیس سعید 

ادارة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل مادةمقرر القسم

قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرةم.د. جابر حسن ھرم

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

حضوریا، وبقیة المواد األخرى یكون التدریس فیھا إلكترونیا. مالحظة مھمة: یكون التدریس في مواد:(النحو، والعروض، والبالغة) 

قسم اللغة العربیة
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جدول المحاضرات الحضوریة وااللكترونیة النظریة 

المرحلة الثانیة/ مسائي شعبة (أ)

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةمسائياسم المادة وقت االجتماع الیوم 

أ.د. سعد جرجیس سعیدمسائيالعروضمساء 3-1األحد

م.د. عبد المنعم عبد هللامسائيالنحومساء 5-3األحد

م.د. رمضان علي عبودمسائيالبالغةمساء 3-1اإلثنین

م.د. عبد المنعم عبد هللامسائيالنحومساء 4-3اإلثنین

xwblta6https://meet.google.com/zcv-hycj-aucأ.د. یونس ھالل مندیلمسائياألدب اإلسالميمساء 8-6اإلثنین

xwblta6https://meet.google.com/zcv-hycj-aucأ.د. علي علیجمسائيالصحة النفسیةمساء 2-12الثالثاء

xwblta6https://meet.google.com/zcv-hycj-aucم.د. محمد إبراھیم عبد هللامسائيتحسین األداءمساء 9-7الثالثاء

xwblta6https://meet.google.com/zcv-hycj-aucم.د. عبد الواحد عبد الستارمسائيحاسوبمساء 11-9األربعاء

xwblta6https://meet.google.com/zcv-hycj-aucم.م. بنیان یونس عابدمسائيعلم النفس التربويمساء 5-3األربعاء

xwblta6https://meet.google.com/zcv-hycj-aucم.م. نشوان جازي محمدمسائيالصرفمساء 2-12الخمیس

xwblta6https://meet.google.com/zcv-hycj-aucم.م. بنیان عابدمسائيعلم النفس التربويمساء 7-6الخمیس

رئیس القسم

أ.د سعد جرجیس سعید 

ادارة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل مادةمقرر القسم

قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرةم.د. جابر حسن ھرم

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

حضوریا، وبقیة المواد األخرى یكون التدریس فیھا إلكترونیا. مالحظة مھمة: یكون التدریس في مواد:(النحو، والعروض، والبالغة) 

قسم اللغة العربیة



جدول المحاضرات الحضوریة وااللكترونیة النظریة 

المرحلة الثانیة/ مسائي شعبة (ب)

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةمسائياسم المادة وقت االجتماع الیوم 

م.د. عبد المنعم عبد هللامسائيالنحومساء 3-1اإلثنین

أ.د. سعد جرجیس سعیدمسائيالعروضمساء 5-3اإلثنین

م.د. رمضان علي عبودمسائيالبالغةمساء 3-1الثالثاء

م.د. عبد المنعم عبد هللامسائيالنحومساء 4-3الثالثاء

xwblta6أ.د. یونس ھالل مندیلمسائياألدب اإلسالميمساء 10-8الثالثاء
https://meet.google.com/sed-wjod-jiy

xwblta6أ.د. علي علیجمسائيصحة نفسیةمساء 2-12األربعاء
https://meet.google.com/sed-wjod-jiy

xwblta6م.د. عبد الواحد عبد الستارمسائيحاسوبمساء 8-6األربعاء
https://meet.google.com/sed-wjod-jiy

xwblta6م.م. بنیان یونس عابدمسائيعلم النفس التربويمساء 10-8األربعاء
https://meet.google.com/sed-wjod-jiy

xwblta6م.م. نشوان جازي محمدمسائيالصرفمساء 7-5الخمیس
https://meet.google.com/sed-wjod-jiy

xwblta6م.د. محمد أحمد إبراھیممسائيتحسین األداءمساء 9-7الخمیس
https://meet.google.com/sed-wjod-jiy

xwblta6م.م. بنیان عابدمسائيعلم النفس التربويمساء 10-9الخمیس
https://meet.google.com/sed-wjod-jiy

رئیس القسم

أ.د سعد جرجیس سعید 

ادارة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل مادةمقرر القسم

قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرةم.د. جابر حسن ھرم

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

مالحظة مھمة: یكون التدریس في مواد:(النحو، والعروض، والبالغة) حضوریا، وبقیة المواد األخرى یكون التدریس فیھا إلكترونیا.

قسم اللغة العربیة
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جدول المحاضرات الحضوریة وااللكترونیة النظریة 

المرحلة الثالثة/ صباحي

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةمسائياسم المادة وقت االجتماع الیوم 

م.م. نشوان جازي محمدصباحيالنحوصباحا 11-9األحد

م.د. أحمد تركي حمدصباحياألدب األندلسيمساء 1-11األحد

م.م. نشوان جازي محمدصباحيالنحوصباحا 10-9اإلثنین

م.د. أحمد تركي حمدصباحياألدب األندلسيصباحا 11-10اإلثنین

م.د. رمضان علي عبودصباحياألدب العباسيمساء 1-11اإلثنین

oqrbuyohttps://meet.google.com/yux-xkhv-aqbم.م. غسان محمد حسنصباحي ومسائيتقنیات تربویةمساء 8-6الثالثاء

oqrbuyohttps://meet.google.com/yux-xkhv-aqbم.د. جابر حسن ھرمصباحي ومسائينقد قدیممساء 10-8الثالثاء

oqrbuyohttps://meet.google.com/yux-xkhv-aqbم.د. محمد إبراھیم عبد هللاصباحي ومسائيمناھج بحثمساء 10-8األربعاء

oqrbuyohttps://meet.google.com/yux-xkhv-aqbم.د. محمد إبراھیم عبد هللاصباحي ومسائيمناھج بحثمساء 8-7الخمیس

oqrbuyohttps://meet.google.com/yux-xkhv-aqbم.م. محمد أحمد إبراھیمصباحي ومسائيفقھ لغةمساء 10-8الخمیس

رئیس القسم

أ.د سعد جرجیس سعید 

ادارة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل مادةمقرر القسم

قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرةم.د. جابر حسن ھرم

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

مالحظة مھمة: یكون التدریس في مواد:(النحو، واألدب األندلسي واألدب العباسي) حضوریا، وبقیة المواد األخرى یكون التدریس فیھا إلكترونیا.

قسم اللغة العربیة



جدول المحاضرات الحضوریة وااللكترونیة النظریة 

المرحلة الثالثة/ مسائي

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةمسائياسم المادة وقت االجتماع الیوم 

م.م. نشوان جازي محمدمسائيالنحومساء 3-1األحد

م.د. أحمد تركي حمدمسائياألدب األندلسيمساء 5-3األحد

م.م. نشوان جازي محمدمسائيالنحومساء 2-1اإلثنین

م.د. أحمد تركي حمدمسائياألدب األندلسيمساء 3-2اإلثنین

م.د. رمضان علي عبودمسائياألدب العباسيمساء 5-3اإلثنین

oqrbuyohttps://meet.google.com/yux-xkhv-aqbم.م. غسان محمد حسنصباحي ومسائيتقنیات تربویةمساء 8-6الثالثاء

oqrbuyohttps://meet.google.com/yux-xkhv-aqbم.د. جابر حسن ھرمصباحي ومسائينقد قدیممساء 10-8الثالثاء

oqrbuyohttps://meet.google.com/yux-xkhv-aqbم.د. محمد إبراھیم عبد هللاصباحي ومسائيمناھج بحثمساء 10-8األربعاء

oqrbuyohttps://meet.google.com/yux-xkhv-aqbم.د. محمد إبراھیم عبد هللاصباحي ومسائيمناھج بحث07-آبالخمیس

oqrbuyohttps://meet.google.com/yux-xkhv-aqbم.م. محمد أحمد إبراھیمصباحي ومسائيفقھ لغةمساء 10-8الخمیس

رئیس القسم

أ.د سعد جرجیس سعید 

ادارة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل مادةمقرر القسم

قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرةم.د. جابر حسن ھرم

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

مالحظة مھمة: یكون التدریس في مواد:(النحو، واألدب األندلسي واألدب العباسي) حضوریا، وبقیة المواد األخرى یكون التدریس فیھا إلكترونیا.

قسم اللغة العربیة



جدول المحاضرات الحضوریة وااللكترونیة النظریة 

المرحلة الرابعة/ صباحي

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةمسائياسم المادة وقت االجتماع الیوم 

م.د. مراد عبد حسنصباحيالنحوصباحا 11-9األحد

أ.م.د. إبراھیم نامس یاسینصباحياألدب الحدیثمساء 1-11األحد

أ.د. سعد جرجیس سعیدصباحيالنقد األدبي الحدیثصباحا 11-9االثنین

م.د. مراد عبد حسنصباحيالنحوصباحا 12-11اإلثنین

أ.م.د. إبراھیم نامس یاسینصباحياألدب الحدیثمساء 1-12اإلثنین

أ.د. سعد جرجیس سعیدصباحيالنقد األدبي الحدیثمساء 2-1االثنین

jn7qvtjم.د. جابر حسن ھرمصباحي ومسائيأدب األطفالمساء 10-8اإلثنین
https://meet.google.com/gqo-usbs-sva

jn7qvtjم.م.حمد عبد مصطافصباحي ومسائيإدارة وإشراف تربويمساء 10-8الثالثاء
https://meet.google.com/gqo-usbs-sva

jn7qvtjم.م. عبد أحمد عليصباحي ومسائيمناھج وكتب مدرسیةمساء 9-7األربعاء
https://meet.google.com/gqo-usbs-sva

jn7qvtjم.د. جابر حسن ھرمصباحي ومسائيأدب األطفالمساء 10-9األربعاء
https://meet.google.com/gqo-usbs-sva

jn7qvtjم.م. محمد عبد الفتاحصباحي ومسائيالحاسوبمساء 10-8الخمیس
https://meet.google.com/gqo-usbs-sva

رئیس القسم

أ.د سعد جرجیس سعید 

ادارة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل مادةمقرر القسم

قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرةم.د. جابر حسن ھرم

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

حضوریا، وبقیة المواد األخرى یكون التدریس فیھا إلكترونیا. مالحظة مھمة: یكون التدریس في مواد:(النحو، واألدب الحدیث، والنقد الحدیث) 

قسم اللغة العربیة



جدول المحاضرات الحضوریة وااللكترونیة النظریة 

المرحلة الرابعة/ مسائي

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةمسائياسم المادة وقت االجتماع الیوم 

م.د. مراد عبد حسنمسائيالنحومساء 3-1األحد

أ.م.د. إبراھیم نامس یاسینمسائياألدب الحدیثمساء 5-3األحد

أ.د. سعد جرجیس سعیدمسائيالنقد األدبي الحدیثمساء 6-5األحد

أ.د. سعد جرجیس سعیدمسائيالنقد األدبي الحدیثمسائي 3-2اإلثنین

م.د. مراد عبد حسنمسائيالنحومساء 4-3اإلثنین

أ.م.د. إبراھیم نامس یاسینمسائياألدب الحدیثمساء 5-4اإلثنین

أ.د. سعد جرجیس سعیدمسائيالنقد األدبي الحدیثمساء 6-5األثنین

jn7qvtjhttps://meet.google.com/gqo-usbs-svaم.د. جابر حسن ھرمصباحي ومسائيأدب األطفالمساء 10-8اإلثنین

jn7qvtjhttps://meet.google.com/gqo-usbs-svaم.م.حمد عبد مصطافصباحي ومسائيإدارة وإشراف تربويمساء 10-8الثالثاء

jn7qvtjhttps://meet.google.com/gqo-usbs-svaم.م. عبد أحمد عليصباحي ومسائيمناھج وكتب مدرسیةمساء 9-7األربعاء

jn7qvtjhttps://meet.google.com/gqo-usbs-svaم.د. جابر حسن ھرمصباحي ومسائيأدب األطفالمساء 10-9األربعاء

jn7qvtjhttps://meet.google.com/gqo-usbs-svaم.م. محمد عبد الفتاحصباحي ومسائيالحاسوبمساء 10-8الخمیس

رئیس القسم

أ.د سعد جرجیس سعید 

ادارة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل مادةمقرر القسم

قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرةم.د. جابر حسن ھرم

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

مالحظة مھمة: یكون التدریس في مواد:(النحو، واألدب الحدیث، والنقد الحدیث) حضوریا، وبقیة المواد األخرى یكون التدریس فیھا إلكترونیا.

قسم اللغة العربیة



جدول المحاضرات االلكترونیة 

المرحلة الثانیة / الدراسة الصباحیة والمسائیة

الفصل الدراسي االول 2020 - 2021

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةالدراسةاسم المادة وقت االجتماع الیوم 

ah4gqechttps://meet.google.com/ncg-swec-wvpم.د. عبدالمنعمصباحي -مسائياللغة العربیة8م

ah4gqechttps://meet.google.com/ncg-swec-wvpأ.د. علي علیج خضر صباحي -مسائيالصحة النفسیة11ص

ah4gqechttps://meet.google.com/ncg-swec-wvpم.م. مثنى محمد رشیدصباحي -مسائيالحاسوب 8م

ah4gqechttps://meet.google.com/ncg-swec-wvpم.م. بنیان یونس عابدصباحي -مسائيعلم النفس التربوي6م

حضوريحضوريم.د. خلف صالحصباحي جبر خطي8:30ص
حضوريحضوريم.د. خلف صالحمسائيجبر خطي1:30م

حضوريحضوريم.د. ایاد حمدصباحي تفاضل متقدم10:30ص
حضوريحضوريم.د. ایاد حمدمسائيتفاضل متقدم2:30م

حضوريحضوريم.م. حنین عادلصباحي احتماالت متقدمة11:30ص
حضوريحضوريم.م. حنین عادلمسائياحتماالت متقدمة03:30
حضوريحضوريم.د. ایاد حمدصباحي تفاضل متقدم8:30ص
حضوريحضوريم.د. ایاد حمدمسائيتفاضل متقدم1:30م

حضوريحضوريم.م. حنین عادلصباحي احتماالت متقدمة10:30ص
حضوريحضوريم.م. حنین عادلمسائياحتماالت متقدمة2:30م

حضوريحضوريم.د. خلف صالحصباحي جبر خطي11:30ص
حضوريحضوريم.د. خلف صالحمسائيجبر خطي03:30

ah4gqechttps://meet.google.com/ncg-swec-wvpم.م. بنیان یونس عابدصباحي -مسائيعلم النفس التربوي6مالخمیس

 

االثنین

الثالثاء

االربعاء

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

جدول روابط المحاضرات االلكترونیة / المرحلة الثانیة - الفصل الدراسي االول 2021 - 2022
قسم الریاضیات

االحد

https://meet.google.com/ncg-swec-wvp
https://meet.google.com/ncg-swec-wvp
https://meet.google.com/ncg-swec-wvp
https://meet.google.com/ncg-swec-wvp


جدول المحاضرات االلكترونیة النظریة 

المرحلة الثالثة / الدراسة الصباحیة والمسائیة

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةالدراسةاسم المادة وقت االجتماع الیوم 

pgc6r3khttps://meet.google.com/etu-htid-awcم.د. عبدالمنعمصباحیة- مسائياللغة عربیة6م

pgc6r3khttps://meet.google.com/etu-htid-awcم.د. احمد إبراھیمصباحیة- مسائيتقنیات تربویة8م

pgc6r3khttps://meet.google.com/etu-htid-awcم. د. ایاد حمد خلفصباحیة- مسائيالحاسوب(MATLAB)10م

pgc6r3khttps://meet.google.com/etu-htid-awcم. د. ایاد حمد خلفصباحیة- مسائيالحاسوب(MATLAB)6م

pgc6r3khttps://meet.google.com/etu-htid-awcأ.م. عماد وكاعصباحیة- مسائياختبارات وقیاس8م

حضوريحضوريم.د.ایاد حمدصباحیيتحلیل عددي8:30ص

حضوريحضوريم.د.ایاد حمدمسائيتحلیل عددي1:30م

حضوريحضوريم.د. خلف صالحصباحيمعادالت تفاضلیة10:30ص 

حضوريحضوريم.د. خلف صالحمسائيمعادالت تفاضلیة2:30م

حضوريحضوريم.م ضیاء ناظمصباحينظریة الزمر12.3

حضوريحضوريم.م ضیاء ناظممسائينظریة الزمر4:30م

حضوريحضوريم.م ضیاء ناظمصباحينظریة الزمر8:30ص

حضوريحضوريم.م ضیاء ناظممسائينظریة الزمر1:30م

حضوريحضوريم.د. خلف صالحصباحيمعادالت تفاضلیة10:30ص 

حضوريحضوريم.د. خلف صالحمسائيمعادالت تفاضلیة2:30م

حضوريحضوريم.د.ایاد حمدصباحيتحلیل عددي11:30ص

حضوريحضوريم.د. ایاد حمدمسائيتحلیل عددي3:30م

pgc6r3khttps://meet.google.com/etu-htid-awcم. لؤي موسىصباحیة- مسائيالتفكیر الریاضي6م

pgc6r3khttps://meet.google.com/etu-htid-awcم. لؤي موسىصباحیة- مسائيمناھج البحث8م

م. د. ایاد حمد خلف قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرةأ.م. عماد وكاع عجیل

الخمیس

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

جدول روابط المحاضرات االلكترونیة / المرحلة الثالثة - الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

قسم الریاضیات

االحد

االثنین

الثالثاء

االربعاء

https://meet.google.com/etu-htid-awc
https://meet.google.com/etu-htid-awc
https://meet.google.com/etu-htid-awc
https://meet.google.com/etu-htid-awc
https://meet.google.com/etu-htid-awc
https://meet.google.com/etu-htid-awc
https://meet.google.com/etu-htid-awc


جدول المحاضرات االلكترونیة النظریة 

المرحلة الرابعة / الدراسة الصباحیة والمسائیة

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةالدراسةاسم المادة وقت االجتماع الیوم 

3is42pfhttps://meet.google.com/eqe-jvsj-ckmم.د. خطاب صالحصباحي-مسائياإلدارة واإلشراف التربوي6م

3is42pfhttps://meet.google.com/eqe-jvsj-ckmأ.م. عماد وكاعصباحي -مسائيالمناھج والكتب المدرسیة8م

3is42pfhttps://meet.google.com/eqe-jvsj-ckmم.د. ایاد حمدصباحي -مسائيطرائق تدریس تخصصیة8ماالثنین

حضوريحضوريم.م. ایاد ابراھیمصباحيتحلیل عقدي8:30ص

حضوريحضوريم.م. ایاد ابراھیممسائيتحلیل عقدي1:30م

حضوريحضوريم.م. حنین عادلصباحيتبولوجي10:30ص

حضوريحضوريم.م. حنین عادلمسائيتبولوجي2:30م

حضوريحضوريم. م.ضیاء ناظمصباحيبرمجة خطیة12:30م

حضوريحضوريم. م.ضیاء ناظممسائيبرمجة خطیة3:30م

حضوريحضوريم.م. حنین عادلصباحيتبولوجي8:30ص

حضوريحضوريم.م. حنین عادلمسائيتبولوجي1:30م

حضوريحضوريم. م.ضیاء ناظمصباحيبرمجة خطیة9:30ص

حضوريحضوريم. م.ضیاء ناظممسائيبرمجة خطیة2:30م

حضوريحضوريم.م. ایاد ابراھیمصباحيتحلیل عقدي12:30م

حضوريحضوريم.م. ایاد ابراھیممسائيتحلیل عقدي3:30م

3is42pfhttps://meet.google.com/eqe-jvsj-ckmم.م. مثنى محمدصباحي-مسائيالحاسوب6م

3is42pfhttps://meet.google.com/eqe-jvsj-ckmم.د. عبد المنعمصباحي -مسائياللغة العربیة8م

رئیس القسم
م. د. ایاد حمد خلف

االربعاء

ادارة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل مادةمقرر القسم

قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرةأ.م. عماد وكاع عجیل

الخمیس

الثالثاء

االحد

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

جدول روابط المحاضرات االلكترونیة / المرحلة الرابعة - الفصل الدراسي االول 2021 - 2022
قسم الریاضیات



جدول المحاضرات االلكترونیة النظریة 

المرحلة الثانیة

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةصباحي -- مسائياسم المادة وقت االجتماع الیوم 

حضوريحضوريد. حامد محمد صالحكیمیاء صباحيكیمیاء العضویة10:30-8:30ص

حضوريحضوريم.م. مناف خلف محمودكیمیاء صباحيتفاضل وتكامل 10:30-12:30

حضوريحضوريد. حامد محمد صالحكیمیاء مسائيكیمیاء العضویة2:30-12:30م

حضوريحضوريم.م. مناف خلف محمودكیمیاء مسائيتفاضل وتكامل 2:30-12:30م

حضوريحضوريد. مصطفى قحطاناحیاء صباحيعلم الخلیة 10:30-8:30ص

حضوريحضوريم.م. فاطمة عبد القادراحیاء صباحيعلم الفایروسات10:30-12:30

حضوريحضوريد. مصطفى قحطاناحیاء مسائيعلم الخلیة 2:30-12:30م

حضوريحضوريم.م. فاطمة عبد القادراحیاء مسائيعلم الفایروسات2:30-12:30م

حضوريحضوريم.م. نداء وسمي شھاباحیاء صباحياحیاء مجھریة 12:30-8:30ص

حضوريحضوريم.م. حسام صالح دخیلكیمیاء صباحيكیمیاء تحلیلیة 12:30-8:30ص

حضوريحضوريم.م. نداء وسمي شھاباحیاء مسائياحیاء مجھریة 2:30-12:30م

حضوريحضوريم.م. حسام صالح دخیلكیمیاء مسائيكیمیاء تحلیلیة 2:30-12:30م

yidep5ghttps://meet.google.com/yrd-mzkv-sgnم.م حمد مصطفى صباحي +مسائيالحاسوب 9م

yidep5ghttps://meet.google.com/yrd-mzkv-sgnد.حامد محمد صالحصباحي +مسائيبیئة وتلوث11ص

yidep5ghttps://meet.google.com/yrd-mzkv-sgnد. علي علیجصباحي +مسائيصحة نفسیة11-9ص

yidep5ghttps://meet.google.com/yrd-mzkv-sgnد. سامي عویدصباحي +مسائي اللغة العربیة7:30م

yidep5ghttps://meet.google.com/yrd-mzkv-sgnم.م.بنیان یونس عابدصباحي+ مسائيعلم النفس التربوي7م

yidep5ghttps://meet.google.com/yrd-mzkv-sgnد. عبدهللا غانمصباحي +مسائيمصطلحات علمیة8م

رئیس القسم

االسم:ا.م.د.حامد محمد صالح

ادارة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل مادة مقرر القسم

قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرةاالسم:م.د.مصطفى قحطان مصطفى

الخمیس

االربعاء

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

الثالثاء

جدول روابط المحاضرات االلكترونیة / المرحلة الثانیة - الفصل الدراسي االول 2021 - 2022
قسم العلوم( كیمیاء - احیاء)

االحد

االثنین 

https://meet.google.com/yrd-mzkv-sgn
https://meet.google.com/yrd-mzkv-sgn
https://meet.google.com/yrd-mzkv-sgn
https://meet.google.com/yrd-mzkv-sgn
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جدول المحاضرات االلكترونیة النظریة 

المرحلة الثالثة

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةصباحي -- مسائياسم المادة وقت االجتماع الیوم 

حضوريحضوريد. مصطفى قحطاناحیاء صباحيفسلجة نبات 10:30-8:30صاالحد

حضوريحضوريد.عبدالواحد عبدالستار طلوحكیمیاء صباحيكیمیاء عضویة10:30-8:30ص

حضوريحضوريم.م. زیاد طارقكیمیاء صباحيكیمیاء حیاتیة 10:30-12:30

حضوريحضوريد.عبدالواحد عبدالستار طلوحكیمیاء مسائيكیمیاء عضویة2:30-12:30م

حضوريحضوريد. مصطفى قحطاناحیاء مسائيفسلجة نبات 2:30-12:30م

حضوريحضوريم.م. نداء وسمي شھاباحیاء مسائيعلم الطفیلیات 2:30-12:30م

حضوريحضوريم.م. نداء وسمي شھاباحیاء صباحيعلم الطفیلیات 10:30-8:30ص

حضوريحضوريم.م. زیاد طارقاحیاء صباحيكیمیاء حیاتیة10:30-12:30

حضوريحضوريد.عبدالواحد عبدالستار طلوحكیمیاء صباحيكیمیاء تناسقیة10:30-12:30

حضوريحضوريم.م. زیاد طارقاحیاء مسائيكیمیاء حیاتیة2:30-12:30م

حضوريحضوريد.عبدالواحد عبدالستار طلوحكیمیاء مسائيكیمیاء تناسقیة2:30-12:30م

lag26ajhttps://meet.google.com/tij-qfdy-jqcا.د.علي احمد غضیبصباحي+مسائيمناھج البحث العلمي 10ص

lag26ajhttps://meet.google.com/tij-qfdy-jqcم. مناف خلف محمودصباحي - مسائيتقنیات تربویة7م

lag26ajhttps://meet.google.com/tij-qfdy-jqcد. مصطفى قحطانصباحي +مسائيعلم الطحالب والفطریات7م

lag26ajhttps://meet.google.com/tij-qfdy-jqcد. سامي عویدصباحي +مسائياللغة العربیة8:30م

lag26ajhttps://meet.google.com/tij-qfdy-jqcم.م. احمد حمدصباحي +مسائيعلم التصنیف7م

lag26ajhttps://meet.google.com/tij-qfdy-jqcم.م. جاسم خضیرصباحي+مسائيانتاج نباتي 8م

رئیس القسم
االسم:ا.م.د.حامد محمد صالح 

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

الثالثاء

جدول روابط المحاضرات االلكترونیة / المرحلة الثالثة - الفصل الدراسي االول 2021 - 2022
قسم العلوم ( كیمیاء - احیاء) 

االثنین

ادارة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل مادة مقرر القسم

قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرةاالسم: م.د.مصطفى قحطان مصطفى

االربعاء

الخمیس

https://meet.google.com/tij-qfdy-jqc
https://meet.google.com/tij-qfdy-jqc
https://meet.google.com/tij-qfdy-jqc
https://meet.google.com/tij-qfdy-jqc
https://meet.google.com/tij-qfdy-jqc
https://meet.google.com/tij-qfdy-jqc


جدول المحاضرات االلكترونیة النظریة 

المرحلة الرابعة

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةصباحي -- مسائياسم المادة وقت االجتماع الیوم 

حضوريحضوريم.م. نداء وسمي شھاباحیاء صباحيعلم الوراثة 10:30-8:30ص

حضوريحضوريم.م. نداء وسمي شھاباحیاء مسائيعلم الوراثة 2:30-12:30م

حضوريحضوريم.م. زیاد طارقكیمیاء صباحيكیمیاء حیاتیة سریریة12:30-10:30ص 

حضوريحضوريم.م. زیاد طارقكیمیاء مسائيكیمیاء حیاتیة سریریة2:30-12:30م

حضوريحضوريد. عبدالواحد عبدالستاركیمیاء مسائيتحلیل الي2:30-12:30م

حضوريحضوريد. عبدالواحد عبدالستاركیمیاء صباحيتحلیل الي10:30-8:30ص

حضوريحضوريد. مسعود مرعيكیمیاء صباحيطرائق تدریس علوم12:30-10:30ص 

حضوريحضوريد. مسعود مرعيكیمیاء مسائيطرائق تدریس علوم2:30-12:30م

حضوريحضوريد. مسعود مرعياحیاء صباحيطرائق تدریس علوم10:30-8:30ص

حضوريحضوريد. مصطفى قحطاناحیاء صباحيمصول ولقاحات12:30-10:30ص 

حضوريحضوريد. مسعود مرعياحیاء مسائيطرائق تدریس علوم2:30-12:30م

حضوريحضوريد. مصطفى قحطاناحیاء مسائيمصول ولقاحات2:30-12:30م

kkarctphttps://meet.google.com/ogc-yjuh-baaم.م. رغدة محمودصباحي+مسائيصناعات غذائیة7م

kkarctphttps://meet.google.com/ogc-yjuh-baaد. حامد محمدصباحي +مسائيإدارة واشراف 8م

kkarctphttps://meet.google.com/ogc-yjuh-baaم.م. محمد احمدصباحي+ مسائياللغة العربیة 9م

kkarctphttps://meet.google.com/ogc-yjuh-baaم.محمد عبد الفتاح علي صباحي+ مسائيحاسبات8م

kkarctphttps://meet.google.com/ogc-yjuh-baaم.م. حسام صالحصباحي+ مسائيمناھج وكتب مدرسیة7مالخمیس

رئیس القسم

أ.م.د.حامد محمد صالح  أ.م.د.مصطفى قحطان مصطفى 

ادارة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل مادة مقرر القسم

قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرة

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

جدول روابط المحاضرات االلكترونیة / المرحلة الرابعة - الفصل الدراسي االول 2021 - 2022
قسم العلوم (كیمیاء - احیاء)

الثالثاء

االربعاء

االثنین

االحد

https://meet.google.com/ogc-yjuh-baa
https://meet.google.com/ogc-yjuh-baa
https://meet.google.com/ogc-yjuh-baa
https://meet.google.com/ogc-yjuh-baa
https://meet.google.com/ogc-yjuh-baa


جدول المحاضرات االلكترونیة النظریة 

المرحلة الثانیة

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةصباحي اسم المادة وقت االجتماع الیوم 

geu4376https://meet.google.com/wza-xqof-npcم.م. رمضان تركيصباحياستیعاب7م

geu4376https://meet.google.com/wza-xqof-npcم.م. احمد عليصباحيانشاء8م

geu4377https://meet.google.com/wza-xqof-npcم.م. نشوان جازيصباحياللغة العربیة9م

geu4376https://meet.google.com/wza-xqof-npcم.م. عماد فرحانصباحيمحادثة7م

geu4376https://meet.google.com/wza-xqof-npcم.م. بنیان یونس عابدصباحيعلم النفس التربوي8م

geu4377https://meet.google.com/wza-xqof-npcم.م. نشوان جازيصباحياللغة العربیة9م

حضوريحضوريم.م. علي حسنصباحيصوت8:30-10:30

حضوريحضوريم.م. شاكر حسینصباحيقصة10:30-12:30

حضوريحضوريم.م. علي حسنصباحيصوت8:30ص

حضوريحضوريد. عبد الستار محمودصباحيقواعد12:30-9:30ص

geu4376https://meet.google.com/wza-xqof-npcم.م. سعد احمد خلفصباحيصحة نفسیة8م

geu4376https://meet.google.com/wza-xqof-npcم.م. ضیاء ناظمصباحيحاسبات7م

رئیس القسم
أ.د. راوي ترف حبیب قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرةم.جمعة جاسم مصطاف

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

جدول روابط المحاضرات االلكترونیة / المرحلة الثانیة - الفصل الدراسي االول 2021 - 2022
قسم اللغة االنكلیزیة

الثالثاء

االربعاء

الخمیس

ادارة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل مادةمقرر القسم

االحد

االثنین

https://meet.google.com/wza-xqof-npc
https://meet.google.com/wza-xqof-npc
https://meet.google.com/wza-xqof-npc
https://meet.google.com/wza-xqof-npc
https://meet.google.com/wza-xqof-npc
https://meet.google.com/wza-xqof-npc
https://meet.google.com/wza-xqof-npc
https://meet.google.com/wza-xqof-npc


جدول المحاضرات االلكترونیة النظریة 

المرحلة الثالثة

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةصباحي اسم المادة وقت االجتماع الیوم 

م.م شاكر حسینصباحيمسرحیة 7م
n7zj5o7

https://meet.google.com/mcm-egaj-zik

n7zj5o7https://meet.google.com/mcm-egaj-zikم.م. یاسین درویش حدیدصباحيمنھج بحث8م

n7zj5o7م.م. ضیاء ناظم احمد صباحيالحاسوب9م
https://meet.google.com/mcm-egaj-zik

م.م شاكر حسینصباحيمسرحیة 7م
n7zj5o7

https://meet.google.com/mcm-egaj-zik

م.م. رمضان تركيصباحياستیعاب9م
n7zj5o7

https://meet.google.com/mcm-egaj-zik

م.م. عبد احمدصباحيمكتبة واصول بحث8م
n7zj5o7

https://meet.google.com/mcm-egaj-zik

حضوريحضوريد. راوي ترفصباحيقواعد11:30-8:30ص

حضوريحضوريد. عبدهللا محمدصباحيعلم اللغة11:30ص

حضوريحضوريد. عبدهللا محمدصباحيعلم اللغة8:30-10:30

حضوريحضوريم.م. خالد جمعةصباحيمقالة10:30-12:30

م.م. سعد احمدصباحيتقنیات تربویة7م
n7zj5o7

https://meet.google.com/mcm-egaj-zik

م.م.نشوان جازيصباحياللغة العربیة8م
n7zj5o7

https://meet.google.com/mcm-egaj-zik

م.م. ضیاء ناظم احمد صباحيحاسبات9م
n7zj5o7

https://meet.google.com/mcm-egaj-zik

رئیس القسم
أ.د. راوي ترف حبیب

ادارة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل مادةمقرر القسم

قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرةم.جمعة جاسم مصطاف

الثالثاء

االربعاء

االحد

االثنین

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
جامعة تكریت

جدول روابط المحاضرات االلكترونیة / المرحلة الثالثة - الفصل الدراسي االول 2021 - 2022
قسم اللغة االنكلیزیة
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https://meet.google.com/mcm-egaj-zik
https://meet.google.com/mcm-egaj-zik
https://meet.google.com/mcm-egaj-zik
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جدول المحاضرات االلكترونیة النظریة 

المرحلة الرابعة

الفصل الدراسي االول 2021 - 2022

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةصباحي اسم المادة وقت االجتماع الیوم 

edcem7qhttps://meet.google.com/eja-wynm-vqtم.م. عبدالستار محمودصباحياختبارات8م

edcem7qhttps://meet.google.com/eja-wynm-vqtم.م. فراس عليصباحياالدارة واالشراف 7م

edcem7qhttps://meet.google.com/eja-wynm-vqtم.م. محسن عليصباحيمھارت تحدث9م

edcem7qhttps://meet.google.com/eja-wynm-vqtم.م. نشوان جازيصباحياللغة العربیة7م

edcem7qhttps://meet.google.com/eja-wynm-vqtم.م. رمضان تركيصباحيتحلیل الكتاب8م

edcem7qhttps://meet.google.com/eja-wynm-vqtم.م. محسن عليصباحيمھارت تحدث9م

حضوريحضوريد. عبدهللا محمدصباحيطرائق تدریس8:30ص

حضوريحضوريم.م. محسن عليصباحيترجمة11:30-9:30ص

حضوريحضوريد. راوي ترفصباحينحو تحلیلي11:30ص

حضوريحضوريد. راوي ترفصباحينحو تحلیلي8:30-10:30

حضوريحضوريد. عبدهللا محمدصباحيطرائق تدریس10:30-12:30

edcem7qhttps://meet.google.com/eja-wynm-vqtم.م. عبد احمدصباحيمناھج وكتب8م

edcem7qhttps://meet.google.com/eja-wynm-vqtم.م. ضیاء ناظمصباحيحاسبات7م

رئیس القسم
رف ح�يب أ.د. راوي � قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحھ في المتصفح للدخول الى (Google Meet) في وقت المحاضرةم.جمعة جاسم مصطاف

الخمیس

جامعة تكریت

جدول روابط المحاضرات االلكترونیة / المرحلة الرابعة - الفصل الدراسي االول 2021 - 2022
قسم اللغة االنكلیزیة

ادارة الصفوف االلكترونیة عن منصة التعلیم االلكترونیة ( Google Classroom) وحسب رمز كل مادةمقرر القسم

االحد

االثنین

الثالثاء

االربعاء

كلیة التربیة االساسیة الشرقاط
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