
  

 خليل خلف حسينأ.د.                                                                                                                                                                          . عمار صبحي خلف                                                                                                              أ.م.د

 قسم الس رئي                                                                                                                                                                                                   مقرر القسم                                                                                                                          

 جامعة تكريت

 كلية اآلداب

 قسم االثار
  2021/   2020الفصل الدراس ي االول                                                                                     جدول الروابط االلكترونية/ املرحلة االولى                                                                                      

 رابط املحاضرة االلكترونية رمز الصف مدرس املادة اسم املادة املحاضرةوقت  اليوم

 االحد

 

  xnn5bat https://meet.google.com/lookup/epdct4trpp م.م. عبد االله موالن فنون وعمارة قديمة بعد الظهر  1.45  – 1

   م.م. عبد االله موالن فنون وعمارة قديمة بعد الظهر 2.45 – 2

 mma4aak https://meet.google.com/lookup/h3itakxeai?hs=179 د. رعد اسماعيل تاريخ العراق القديم بعد الظهر 3.45 – 3

   د. رعد اسماعيل تاريخ العراق القديم بعد الظهر 4.45 – 4

 االثنين

 

  z7bn6fc https://meet.google.com/lookup/hjncp7sups?authuser=0&hs=179 أ.  خالد علي مقدمة في اللغات بعد الظهر  1.45  – 1

   أ.  خالد علي مقدمة في اللغات بعد الظهر 2.45 – 2

   أ.  خالد علي مقدمة في اللغات بعد الظهر 3.45 – 3

 الثالثاء

 

     بعد الظهر  1.45  – 1

     بعد الظهر 2.45 – 2

 y2lrksk https://meet.google.com/lookup/bccepnqc3s?authuser=0&hs=179 م.م. صبيحة علي عمارة عربية اسالمية بعد الظهر 3.45 – 3

   م.م. صبيحة علي عمارة عربية اسالمية بعد الظهر 4.45 – 4

 االربعاء

 

  zxiwojm https://meet.google.com/lookup/cdldnt47i4 د. ايمان Eنصوص اثرية   بعد الظهر  1.45  – 1

   د. ايمان Eنصوص اثرية   بعد الظهر 2.45 – 2

  7dxt2kb https://meet.google.com/lookup/andz7nszwl م.م. بسام حاضر حقوق انسان بعد الظهر 3.45 – 3

   م.م. بسام حاضر حقوق انسان بعد الظهر 4.45 – 4

 الخميس

 

   7wegrce https://meet.google.com/lookup/chu5zrhguq?hs=179 م.م. محمد شهاب حاسوب بعد الظهر  1.45  – 1

   م.م. محمد شهاب حاسوب بعد الظهر 2.45 – 2

 ajxdwuq hob-wmcr-https://meet.google.com/run د. نايف عبد هللا لغة عربية بعد الظهر 3.45 – 3

   د. نايف عبد هللا لغة عربية بعد الظهر 4.45 – 4

      

 جدول املحاضرات االلكترونية النظرية

 املرحلة: االولى
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 خليل خلف حسينأ.د.                                                                                                                                                                          . عمار صبحي خلف                                                                                                              أ.م.د

 قسم الس رئي                                                                                                                                                                                                   مقرر القسم                                                                                                                          

 جامعة تكريت

 كلية اآلداب

 قسم االثار
  2021/   2020الفصل الدراس ي االول                                                                                               جدول الروابط االلكترونية/ املرحلة الثانية                                                                                     

 رابط املحاضرة االلكترونية رمز الصف مدرس املادة اسم املادة وقت املحاضرة اليوم

 االحد

 

    7xKr362 http://meet.google.com/lookup/dlq35zu635 م.م. مقداد يونس حضارة قديمة  بعد الظهر  1.45  – 1

   م.م. مقداد يونس حضارة قديمة بعد الظهر 2.45 – 2

  esr6w5s https://meet.google.com/lookup/dctubhbmzt د. مهند خلف لغات قديمة بعد الظهر 3.45 – 3

   د. مهند خلف لغات قديمة بعد الظهر 4.45 – 4

 االثنين

 

 Cm3l7v6 iyr-zbba-https://meet.google.com/wdb د. عمار صبحي عمارة اسالمية بعد الظهر  1.45  – 1

   د. عمار صبحي عمارة اسالمية بعد الظهر 2.45 – 2

 n5xdxtv qrf-yqkj-https://meet.google.com/xfc د. عمار صبحي فنون زخرفية بعد الظهر 3.45 – 3

   د. عمار صبحي فنون زخرفية بعد الظهر 4.45 – 4

 الثالثاء

 

 26gy7h5 https://meet.google.com/lookup/bevqzbxlw6?authuser=0&hs=179 د. شيماء علم االثار بعد الظهر  1.45  – 1

   د. شيماء علم االثار بعد الظهر 2.45 – 2

  yvsujcg https://meet.google.com/lookup/hmwo2jmhhm د. ايمان Eنصوص اثرية  بعد الظهر 3.45 – 3

   د. ايمان Eنصوص اثرية  بعد الظهر 4.45 – 4

 االربعاء

 

     

  2pbwunc https://meet.google.com/lookup/eissrql4bf د. نصير بهجت تاريخ اسالمي بعد الظهر  1.45  – 1

   د. نصير بهجت تاريخ اسالمي بعد الظهر 2.45 – 2

     بعد الظهر 3.45 – 3

 الخميس

 

     بعد الظهر  1.45  – 1

  esr6w5s https://meet.google.com/lookup/b4sbtoo6ni موالنم.م. عبد االله  فنون قديمة بعد الظهر 2.45 – 2

   م.م. عبد االله موالن فنون قديمة بعد الظهر 3.45 – 3

 

 جدول املحاضرات االلكترونية النظرية

ـــانيةاملرحلة: ال ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  ثــ
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 خليل خلف حسينأ.د.                                                                                                                                                                          . عمار صبحي خلف                                                                                                              أ.م.د

 قسم الس رئي                                                                                                                                                                                                   مقرر القسم                                                                                                                          

 جامعة تكريت

 كلية اآلداب

 قسم االثار
  

  2021/   2020الفصل الدراس ي االول                                                                                                                                                                                   ترونية/ املرحلة الثالثةجدول الروابط االلك

 رابط املحاضرة االلكترونية مز الصفر  مدرس املادة اسم املادة وقت املحاضرة اليوم

 االحد

 

  pzkafxa zey-uzyy-https://meet.google.com/mvv ا.م. رافد احمد منهج بحث بعد الظهر  1.45  – 1

   ا.م. رافد احمد منهج بحث بعد الظهر 2.45 – 2

 06yfr4c nud-zuny-https://meet.google.com/qdx م.م. خالد روكان اثار الشرق  بعد الظهر 3.45 – 3

   م.م. خالد روكان اثار الشرق  بعد الظهر 4.45 – 4

 االثنين

 

  https://meet.google.com/lookup/aemkph7lef?authuser=0&hs=179  م. عماد مساحة بعد الظهر  1.45  – 1

   م. عماد مساحة بعد الظهر 2.45 – 2

 idy2ytd httphttps://meet.google.com/lookup/ey3n3oas2z?authuser=0&hs=179 أ. خالد علي عصور  بعد الظهر 3.45 – 3

   أ. خالد علي عصور  بعد الظهر 4.45 – 4

 الثالثاء

 

  5cuc7ix https://meet.google.com/lookup/brfagmmw5v د. ايمان Eنصوص اثرية  بعد الظهر  1.45  – 1

   د. ايمان Eنصوص اثرية  بعد الظهر 2.45 – 2

 2mt7kcb https://meet.google.com/lookup/doyc5ggomx د. عفان صيانة وترميم بعد الظهر 3.45 – 3

   د. عفان صيانة وترميم بعد الظهر 4.45 – 4

 االربعاء

 

  hp7lc7z https://meet.google.com/lookup/bscgzdps6x د. عبد هللا علي لغات قديمة بعد الظهر  1.45  – 1

   د. عبد هللا علي لغات قديمة بعد الظهر 2.45 – 2

   د. عبد هللا علي لغات قديمة بعد الظهر 3.45 – 3

     بعد الظهر 4.45 – 4

 الخميس

 

     بعد الظهر  1.45  – 1

 zhwufn5 haz-gwer-https://meet.google.com/zag م. احمد شرقي اثار العراق بعد الظهر 2.45 – 2

   م. احمد شرقي اثار العراق بعد الظهر 3.45 – 3

 جدول املحاضرات االلكترونية النظرية

ـــةاملرحلة: ال ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــالثـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  ثــ
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 خليل خلف حسينأ.د.                                                                                                                                                                          . عمار صبحي خلف                                                                                                              أ.م.د
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 جامعة تكريت

 كلية اآلداب

 قسم االثار
  

  2021/   2020الفصل الدراس ي االول                                                                                                                                                                         ترونية/ املرحلة الرابعةجدول الروابط االلك

 رابط املحاضرة االلكترونية رمز الصف مدرس املادة اسم املادة وقت املحاضرة اليوم

 االحد

 

  s2brdzo https://meet.google.com/lookup/a63wnuz5xb د. مهند خلف لغات قديمة بعد الظهر  1.45  – 1

   د. مهند خلف لغات قديمة بعد الظهر 2.45 – 2

     

 االثنين

 

  ikr4zwn fij-pzgt-https://meet.google.com/ygv م.م. غزال شهاب اثار الشرق  بعد الظهر  1.45  – 1

   م.م. غزال شهاب اثار الشرق  بعد الظهر 2.45 – 2

 ex3d2un https://meet.google.com/lookup/afiojficlf د. محمود فارس طرق تنقيب بعد الظهر 3.45 – 3

   د. محمود فارس طرق تنقيب بعد الظهر 4.45 – 4

 الثالثاء

 

    بحث تخرج بعد الظهر  1.45  – 1

    بحث تخرج بعد الظهر 2.45 – 2

  3du2rW5 https://meet.google.com/lookup/djtuctrrfq . مقداد يونسم.م فخار قديم بعد الظهر 3.45 – 3

   م.م. مقداد يونس فخار قديم بعد الظهر 4.45 – 4

 االربعاء

 

 mrceaue jph-ypew-https://meet.google.com/zxf م. احمد شرقي اثار الخليج بعد الظهر  1.45  – 1

   م. احمد شرقي اثار الخليج بعد الظهر 2.45 – 2

  pyxzalg https://meet.google.com/lookup/eiwoyu56b2 د. ايمان Eنصوص اثرية  بعد الظهر 3.45 – 3

   د. ايمان Eنصوص اثرية  بعد الظهر 4.45 – 4

 الخميس

 

 nyqzlnt cez-zruh-https://meet.google.com/nbx د. رعد اسماعيل اثار اليونان والرومان بعد الظهر  1.45  – 1

   د. رعد اسماعيل اثار اليونان والرومان بعد الظهر 2.45 – 2

     بعد الظهر 3.45 – 3

 

 جدول املحاضرات االلكترونية النظرية

 رابعةاملرحلة: ال
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