
 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 جامعة تكريت 

 كلية التربية للعلوم الصرفة 
  قسم الكيمياء

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

 رمز الصف الموحد  رابط الميت  الوقت مدرس المادة المادة  التخصص اليوم 
 http://meet.google.com/opy-zmvo-izu 6oukemt ص 12 –ص  9 د. عمر الكنوش تفاعالت ايض حياتية  االحد 
 https://classroom.google.com/c/MzM4MzUwODk2MDg4?cjc=mrdhcld م  12.30 -م  10.30 طاهر د. فراس انزيمات  حياتية  االثنين 
 https://meet.google.com/lookup/hlgrptf4pt م 3 -م  1  د. اسماء هاشم  تقنيات فصل حياتية  االثنين
 http://meet.google.com/ewb-rxpg-vhm م   2 –م  11 احمد د. نادية  سريرية  حياتية  الثالثاء
 http://meet.google.com/xva-zsya-tte?authuser=0&hs=179 ص 11 –ص  9 نزهان د. وسن  احماض نووية حياتية  الثالثاء 

 https://meet.google.com/gad-zkge-edz م 3 -م  1 جمالد. نبيل  بوليمر  عضوية  االحد
 http://meet.google.com/obi-yoxs-sie م  5 –م  2  خلفد.يسرى  حلقة غير متجانسة  عضوية  الثالثاء
 https://meet.google.com/ghs-hcuy-ffj ص 11 -ص 9 حسن د. غزوان تشخيص  عضوية  الثالثاء
 https://meet.google.com/gda-mvwp-kmo م 12.30  –م  10.30 عبد العزيز  د. خالد اختاري   عضوية  االثنين

 brd-srya-http://meet.google.com/hdm م 12 -م 9 سليماند. اياد  وسطيات فعالة  عضوية  االربعاء 
 https://meet.google.com/lookup/gklkrmsj45 م 6 -م  4 محمد د. صدام  كيمياء سطوح  فيزياوية  االحد

 https://meet.google.com/lookup/dsbe7rtftk?authuser=0&hs=179 م  11  –م  9 خضير د. عبد الرحمن  كهربائية  فيزياوية  الثالثاء
 https://meet.google.com/rxt-weiw-ydk م  7 –م  5 برجس  د. عطاهلل الطيف فيزياوية  االربعاء
 https://meet.google.com/lookup/fup7mkqw6p م 11 -م  9 د. هناء كائن بلورات سائلة فيزياوية  االثنين 
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 https://meet.google.com/lookup/cwvifqewp2 م 4 -م  1 محسند. فائز  كم  فيزياوية  االثنين
 http://meet.google.com/kca-wtmu-abr ص 10.30  –ص  8.30 يونس د. مظهر اشعة سينية  العضوية  االثنين

 https://meet.google.com/ieu-rtbk-ewu م 2  –ص  11 د. احمد شاكر  عضوية فلزية  العضوية  االربعاء 
 http://meet.google.com/bbx-uunf-bro م 4 -م  2 د. احمد عبد الستار  اطباف الكترونية  العضوية  االثنين
 https://meet.google.com/ghs-hcuy-ffj ص 11-ص  9 د. غزوان حسن تشخيص  العضوية  الثالثاء
 http://meet.google.com/nqz-sxmz-grh م 5 -م 2 د. احمد عبد الستار  نظرية مجموعة  العضوية  الثالثاء
 https://meet.google.com/lookup/ew23666jpd ص 11 -ص  9 د. علي ابراهيم  امتصاص ذري  تحليلة  االحد
 https://meet.google.com/lookup/adi7ykhgcb م 10 -م  8 د. اسراء طالب  حقن جرياني  تحليلية  االثنين
 https://meet.google.com/vnn-gafb-toq ص  11.30 –ص  8.30 د. اسماء احمد بريق كيميائي  تحليلة  الثالثاء
 https://meet.google.com/lookup/ghherkdp4c م 1-ص  11  د. قبس ناجي كهربائية  تحليلة  االحد

 https://meet.google.com/lookup/bg2ldytuuy م 1.30 -ص  11.30 د. قبس ناجي   HPLC تحليلة  الثالثاء
جميع  االربعاء 

 التخصصات
 https://meet.google.com/lookup/cjoi2ixxso م 8-م  7   م.عالء احمد انكليزي 
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