
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 جامعة تكريت 

 كلية التربية للعلوم الصرفة 
  قسم الكيمياء

 
 2020/2021للعام الدراسي  الفصل الثاني/  الدكتوراهلطلبة  االلكتروني جدول الدروس االسبوعي

 الموحدرمز الصف  رابط الميت  الوقت مدرس المادة المادة  التخصص اليوم 
 https://classroom.google.com/c/NzQ0NTAwMjUyMzha?cjc=j4yel34  S7oohrr م 11 -م  9  طاهر د. فراس انزيمات  حياتية  االحد
 https://meet.google.com/lookup/cafy7d7iwd م 5 -م  3  د. اسماء هاشم  تقنيات فصل حياتية  االثنين
 http://meet.google.com/ujr-ibqv-wyr ص 11 - ص 9 احمدد. نادية   احماض نووية حياتية  الثالثاء
 http://meet.google.com/urh-rsif-mpq?authuser=0&hs=179 م 2 –ص  11 نوهاند. وسن  سريرية حياتية  الثالثاء 
 https://classroom.google.com/c/MjkwMzY1NDk1MTYy?cjc=clep6fh م 11 -م  9 نزار احمدد.   هرمونات حياتية  االثنين 
 https://meet.google.com/qir-rspa-wcw م 5 -م  3 جمالد. نبيل   ساندة بوليمر عضوية  االحد

 https://meet.google.com/lookup/c4xegg4s3q?authuser=0&hs=179 م 11 -م  9 عبد الرحمن خضيرد.  عضوية فلزية  عضوية  االثنين 
 https://meet.google.com/ghs-hcuy-ffj ص 11 -ص  9 حسن د. غزوان تشخيص  عضوية  االثنين 
 https://meet.google.com/sgg-encu-bzv ص12:30-م10:30 عبد العزيز د. خالد نواتج طبيعية عضوية  الثالثاء
 http://meet.google.com/kco-ucjm-vfw م 11-م  9 سليماند. اياد   فراغية عضوية  الثالثاء
 https://meet.google.com/lookup/c4xegg4s3q?authuser=0&hs=179 م 11-م  9 عبدالرحمن خضيرد.   حركية متقدم  فيزياوية  االثنين
 https://meet.google.com/lookup/dsbe7rtftk?authuser=0&hs=179 م 11 -م  9 خضيرد. عبد الرحمن  كهربائية  فيزياوية  الثالثاء
 https://meet.google.com/rxt-weiw-ydk م  11 –م  9 برجس د. عطاهلل ضوئية  فيزياوية  االربعاء
 https://meet.google.com/lookup/bpfx5b7bst م 11.30-م  9.30 د. هناء كائن كيمياء ادوية فيزياوية  االحد

  https://meet.google.com/lookup/epsv4qzcnk م  3-م 1 محسند. فائز  ثرموديناميك فيزياوية  الثالثاء 
 http://meet.google.com/rmv-osku-dxr ص 10.30 –ص 8.30 مظهر د. مظهر  العضوية حياتية  العضوية  الثالثاء 
 https://meet.google.com/ieu-rtbk-ewu م  7 -م  5 د. احمد شاكر  تشخيض مركبات االعضوية  العضوية  الثالثاء 



ميكانيكية التفاعالت  العضوية  االثنين
 العضوية االفلزية 

 http://meet.google.com/agz-omzm-ugo ص 11-ص  8 د. احمد عبد الستار 

 https://meet.google.com/lookup/e374rogpdm?authuser=1&hs=179 م 1-ص  11 د. صبحي عطية تناسقة  العضوية  االثنين
 https://meet.google.com/lookup/a7bs2s3dqn م 3 -م 1 د. هيفاء محمد  اطياف الكترونية   العضوية  الثالثاء
 https://meet.google.com/lookup/aglirmz3zv ص 11-ص 9 د. علي ابراهيم بوالروغرافيا  تحليلة  االثنين
 https://meet.google.com/lookup/ghherkdp4c م 1-ص  11 د. قبس ناجي كهروتحليلية  تحليلية  االحد

 https://meet.google.com/nzr-pjyp-ww م   2 –ص  11 د. اسماء احمد تحليل الي  تحليلة  الثالثاء
 https://meet.google.com/lookup/c4n4zb2vly ص 11-ص  9 د. محسن حمزة جزيئيامتصاص  تحليلة  االحد 
 https://meet.google.com/lookup/d7ctv5wi6q م 1-ص  11 د. اسراء طالب  HPLC , GC تحليلة  االثنين
جميع  االثنين

 التخصصات
 https://meet.google.com/lookup/dhs2avy74j?hs=179 م 2-م  1  د. منال عمر  انكليزي 

 يرات نانويةتحض عضوية  الثالثاء
   

  ffj-hcuy-https://meet.google.com/ghs م 2-12 غزوان حسند. 
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