
 

 جامعة تكريت

 ةكلية التربية للعلوم الصرف

 قسم علوم الحياة

 

 2021-2020-الفصل الثاني -الدكتوراه -جدول الدروس األسبوعي الدراسات العليا

 التوقيت االحد االثنين الثالثاء

  

 االختصاص
 ص11-9 ص1-11 م3-1 ص11-9 ص1-11 م3-1 ص11-9 ص1-11 م1-3

فسلجة احياء  

 مجهرية

محمد نظير  أ.د

 معروف

مناعة ومضادات 

 حيوية 

أ.م.د محمود خلف 

 صالح

 منهج بحث

أ.م.د قاسم عزيز 

 رزوقي 

 بايلوجي جزيئي

 

 أ.د عقيل حسين علي

 بكتريا مرضية

 أ.م.د رنا جالل شاكر

 حلقة نقاشية

 المشرف

 تقانات حياتية 

 أ.م.د انس ياسين محمود
 

 االحياء المجهرية

 طفيليات سريرية  

عبد الخالق  أ.د

 علوان

 منهج بحث

أ.م.د قاسم عزيز 

 رزوقي

 بايلوجي جزيئي

 

 أ.د عقيل حسين علي

 فسلجة طفيليات

أ.د اميمة إبراهيم 

 محمود

 حلقة نقاشية

 المشرف

 مناعة طفيليات 

 أ.د شهاب احمد

 تقانات حياتية

 أ.م.د انس ياسين محمود
 

 الطفيليات

 
 وراثة خلوية 

 أ.م.د زبيدة عدنان

 بحثمنهج  

أ.م.د قاسم عزيز 

 رزوقي

 بايلوجي جزيئي

 

 أ.د عقيل حسين علي

 وراثة بكتريا

أ.م.د انس ياسين 

 محمود

 حلقة نقاشية

 المشرف

 وراثة متقدم

أ.م.د زبيدة عدنان 

 خضير

 تقانات حياتية

 أ.م.د انس ياسين محمود
 

 الوراثة
 حبوب لقاح  

أ.م.د نجالء 

 مصطفى

 منهج بحث

أ.م.د قاسم عزيز 

 رزوقي

 بايلوجي جزيئي

 

 أ.د عقيل حسين علي

 تكشف نبات

 أ.د طالب عويد

 حلقة نقاشية

 المشرف

 نبات متقدم

 أ.م.د نجالء مصطفى

 تقانات حياتية

 أ.م.د انس ياسين محمود
 

 النبات
ايض ومسارات  

 ايضية

 أ.د منيف صعب

 فسلجة خلوية

 د. زيد محمد

 منهج بحث

أ.م.د قاسم عزيز 

 رزوقي

 بايلوجي جزيئي

 

 عقيل حسين علي أ.د

 فسلجة عام

 أ.د منيف صعب

 حلقة نقاشية

 المشرف

 فسلجة سريرية

 أ.م.د ميسر 

 تقانات حياتية

 أ.م.د انس ياسين محمود
 

 فسلجة حيوان

 اجنة متقدم  

 د. اياد حميد

 انسجة

 د. اياد حميد

 منهج بحث

أ.م.د قاسم عزيز 

 رزوقي

 بايلوجي جزيئي

 

 أ.د عقيل حسين علي

 فسلجة عام

 منيف صعب أ.د

 حلقة نقاشية

 المشرف

 انسجة مرضية

 د. اياد حميد

 تقانات حياتية

 أ.م.د انس ياسين محمود
 االنسجة

 تنوع فطري  

 أ.د طالب عويد

 منهج بحث

أ.م.د قاسم عزيز 

 رزوقي

 بايلوجي جزيئي

 

 أ.د عقيل حسين علي

 فطريات ممرضة

 أ.م.د ميالد عدنان

 حلقة نقاشية

 المشرف

 سموم فطرية

 ميالد عدنان أ.م.د

 تقانات حياتية

 أ.م.د انس ياسين محمود
 

 الفطريات
 بيئة طحالب  

 أ.د حميد سلمان

 منهج بحث

أ.م.د قاسم عزيز 

 رزوقي

 بايلوجي جزيئي

 

 أ.د عقيل حسين علي

 تلوث بيئي

أ.م.د موفق انهاب 

 صالح

 حلقة نقاشية

 المشرف

 بيئة احياء مجهرية

أ.د ياسين حسين 

 عويد

 تقانات حياتية

 أ.م.د انس ياسين محمود
 البيئة والتلوث



 قسم علوم الحياة          

 رمز الصف االلكتروني

nf24tey 

 للصفوف االلكترونية حسب التخصصات google meetروابط 

 الرابط التخصص ت

  dbg?authuser=0&hs=179-zzkk-https://meet.google.com/iqo االحياء المجهرية 1

  ihc?authuser=0&hs=179-wdoq-https://meet.google.com/pfo الطفيليات 2

  rop?authuser=0&hs=179-dgya-https://meet.google.com/cwm الوراثة  3

  179shg?authuser=0&hs-cviz-https://meet.google.com/iqn= النبات 4

  koq?authuser=0&hs=179-covm-https://meet.google.com/cjs فسلجة الحيوان 5

  cfj?authuser=0&hs=179-uttu-https://meet.google.com/gki االنسجة 6

  gki?authuser=0&hs=179-yvse-https://meet.google.com/oyi الفطريات 7

  etp?authuser=0&hs=179-pqsd-https://meet.google.com/ocd البيئة والتلوث 8

  user=0&hs=179bbz?auth-tpjv-https://meet.google.com/rzh المواد المشتركة 9

 

 

https://meet.google.com/iqo-zzkk-dbg?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/iqo-zzkk-dbg?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/pfo-wdoq-ihc?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/pfo-wdoq-ihc?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/cwm-dgya-rop?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/cwm-dgya-rop?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/iqn-cviz-shg?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/iqn-cviz-shg?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/cjs-covm-koq?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/cjs-covm-koq?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/gki-uttu-cfj?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/gki-uttu-cfj?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/oyi-yvse-gki?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/oyi-yvse-gki?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/ocd-pqsd-etp?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/ocd-pqsd-etp?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/rzh-tpjv-bbz?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/rzh-tpjv-bbz?authuser=0&hs=179

