
 رئيس القسم                                                                                                                                                                         مقرر القسم      

 

 2021- 2020جدول المحاضرات األسبوعي للعام الدراسي                                                          جامعة تكريت
 االولالفصل الدراسي  /صباحي-رابعةالمرحلة ال                                                             كلية العلوم / قسم الكيمياء

 

 

 

 

 

 

الوقت          
   6:00-7:00 5:00-6:00 4:00-5:00 3:00-4:00 2:00-3:00 1:00-2:00 اليوم

 ( A, B, C, Dعملي المرحلة الرابعة كروب ) االحد 

  االثنين 

  الثالثاء 
 د. سرحان   تحليل الي )ن( 

 enut34y  رمز الصف

 نغم قاسم )ن( د.   حياتية
 hvu5rbv  رمز الصف

 

 

 )ن( د. ابتهال عضوي  تشخيص   االربعاء 
 tgipiey رمز الصف 

 علي اعميري )ن( د.   ةصناعي
 axsymoi رمز الصف 

 

 

 ليلى  د.  )ن( كم   الخميس 
jhcaq3b  مشروع تخرج  

 
 



 رئيس القسم                                                                                                                                                                         مقرر القسم      

 

 2021- 2020جدول المحاضرات األسبوعي للعام الدراسي                                                          جامعة تكريت
 االولالفصل الدراسي   /مسائي-رابعةالمرحلة ال                                                             كلية العلوم / قسم الكيمياء

 

 

 

 

 

 

الوقت          
  9:00-10:00 8:00-9:00 7:00-8:00 6:00-7:00 5:00-6:00 4:00-5:00 اليوم

 ( A, B, C, Dكروب ) الرابعةعملي المرحلة   االحد 

  االثنين 

 الثالثاء 
 د. سرحان   تحليل الي )ن( 

 mcfixsu  رمز الصف

 فراس )ن( د.   حياتية
rtpr3el 

 

 

 )ن( د. ابتهال عضوي  تشخيص  االربعاء 
 jp6htg رمز الصف 

 . علي اعميري )ن( د  ةصناعي
 b5rvwqr رمز الصف 

 

 

   مشروع تخرج الخميس 
 

 عبدللا د.   )ن( كم 
 445b3og رمز الصف 

 

 
 



 رئيس القسم                                                                                                                                                                         مقرر القسم      

 تكريتجامعة 
 2021- 2020جدول المحاضرات األسبوعي للعام الدراسي                                                      كلية العلوم / قسم الكيمياء

 االولالفصل الدراسي  /صباحي- المرحلة الثالثة                                      
 

 

    
 الوقت 

 اليوم 
2:00-1:00 3:00-2:00 4:00-3;00 5:00-4:00 6:00-5:00 7:00-6:00   

 االحد
 العضوية )ن( د.هيفاء 

 bbo4svdرمز الصف 
 

 فيزياوية )ن(  د.ليلى 
e7xyewz 

 
  

 االثنين 
 
 

 الثالثاء 

 ( A, B, C, Dعملي المرحلة الثالثة كروب )

 
 د. ابراهيم  تقنية النانو(اختياري )

qf2d6eb 

 د.عفراء عضوية )ن( 
P2vp2xd 

 

 

 

 االربعاء 
 

 عمادصناعات كيميائية  د. الخميس
46jf4ss 

 م.م شيرين فاروق حياتية )ن( 
yxk64rl 

  انكليزي م.م. عمر
eqpu26r         

 

 

 جامعة تكريت

 
 

 
 



 رئيس القسم                                                                                                                                                                         مقرر القسم      

 2021- 2020جدول المحاضرات األسبوعي للعام الدراسي                                                      كلية العلوم / قسم الكيمياء
 االول الفصل الدراسي  /مسائي- المرحلة الثالثة                                      

 

 

    
 الوقت 

 اليوم 

5:00-
4:00 6:00-5:00 7:00-6:00 8:00-7:00 9:00-

8:00 10:00-9:00 11:00-10:00 

 االحد
 هيفاء العضوية )ن( د.
rut5632  

 صناعات كيميائية  د.اياد
gvwwvw  

 االثنين 
 ( A, B, C, Dعملي المرحلة الثالثة كروب )

 د. ابراهيم  تقنية النانو(اختياري ) الثالثاء 
yeqbd2a 

 عضوية )ن( د.فاضل 
Ne7c5nv 

https://classroom.google.com/c/MjEwMjU1NjM3NDU4?cjc=
ne7c5nv 

  

  االربعاء 

 م.سراب )ن(  ةحياتي الخميس
I4rqe7o 

  انكليزي 
eqpu26r         

 فيزياوية )ن(  د.عبدللا
2jlszig 

 
 

   

 

 

https://classroom.google.com/c/MjEwMjU1NjM3NDU4?cjc=ne7c5nv
https://classroom.google.com/c/MjEwMjU1NjM3NDU4?cjc=ne7c5nv


 رئيس القسم                                                                                                                                                                         مقرر القسم      

 

 جامعة تكريت    

 2021 -2020جدول المحاضرات األسبوعي للعام الدراسي                                           الكيمياءكلية العلوم / قسم 
 االول الفصل  /صباحي -لثانيةا المرحلة                                                                                       

                                                                                                    

 الوقت 
  100-8:00 6:00-7:00 6:00-5:00 5:00- 4:00 3:00-4:00 2:00-3:00 2:00 –1:00 اليوم

   السبت
 uy2dums د. فائزرمز الصف فيزياوية )ن(

https://meet.google.com/lookup/adxzs4l2ow?authuser=1&hs=179 
 

 االحد
 
 

 برمجيات )ن( ا.عادل دلف
   b3qkur4 رمز الصف

 تحليلية)ن( د. شذى  االثنين 
 Vxujlstرمز الصف 

 ر ثائد. عضوية )ن(
  ih4xtvhرمز الصف 

 ( A, B, C, Dكروب ) الثانيةعملي المرحلة   الثالثاء 

  االربعاء 

 الخميس
 . ضبياءدرياضيات 

babhpf7 
 م.م. عمر انكليزي 

mu76cfu 

 عدنانالعضوية )ن( د. 
 53y4l4f رمز الصف 

 
 

https://meet.google.com/lookup/adxzs4l2ow?authuser=1&hs=179


 رئيس القسم                                                                                                                                                                         مقرر القسم      

 
 جامعة تكريت      

 2021 -2020جدول المحاضرات األسبوعي للعام الدراسي                                           الكيمياءكلية العلوم / قسم 
 االولالفصل  / مسائي لثانيةا المرحلة                                                                                       

                                                                                                    

 
 

 الوقت 
  9:00-10:00 8:00-9:00 7:00-8:00 6:00-7:00 6:00-5:00 5:00- 4:00 اليوم

 االحد
عادل  .م.مبرمجيات )ن( 

u7mkvyq  
 فيزياوية )ن( د. فائز 

https://meet.google.com/lookup/adxzs
 4l2ow?authuser=1&hs=179 

 

 االثنين 
 تحليلية)ن( د. شذى

 5644zogرمز الصف 
 ر عضوية )ن( د.ثائ

   uncpwb3رمز الصف 

 ( A, B, C, Dة كروب )الثانيعملي المرحلة   الثالثاء 

   االربعاء 

 الخميس
 م.م. عمر انكليزي 

mu76cfu 

 د. ضبياءرياضيات 
yogfhhz 

 عدنانالعضوية )ن( د. 
 artpuxx رمز الصف 

 

 
 

https://meet.google.com/lookup/adxzs4l2ow?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/adxzs4l2ow?authuser=1&hs=179


 رئيس القسم                                                                                                                                                                         مقرر القسم      

 2021- 2020جامعة تكريت                                                         جدول المحاضرات األسبوعي للعام الدراسي 
 الفصل الدراسي االول /صباحي  -االولالمرحلة                                                              كلية العلوم / قسم الكيمياء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوقت            
 7:00-6:00 5:00-6:00 4:00-5:00 3:00-4:00 2:00-3:00 1:00-2:00 اليوم

mmcl3b6 االحد تحليلية )ن( د. فدعم    qbl656q  العضوية )ن( م.م احمد صباح  فيزياء )ن( م. رائد 

 yvrhp7l  حرية و ديمقراطية م.م رائد ji2mzps جيولوجي )ن( د. عمار pjymlgl  عضوية )ن( د. اياد سعدي  االثنين 

  g5aj6lp  م.م نسرينعربي  t4drub2  رياضيات د. اكرم الثالثاء

 ( ,A, B, Cكروب ) االولىعملي المرحلة   االربعاء

 ( D, E, Fعملي المرحلة االولى كروب ) الخميس

 
 



 رئيس القسم                                                                                                                                                                         مقرر القسم      

 2021- 2020جامعة تكريت                                                         جدول المحاضرات األسبوعي للعام الدراسي 
 مسائي/ الفصل الدراسي االول  -المرحلة االول                                                             العلوم / قسم الكيمياءكلية 

 
 

الوقت              
 9:00-10:00 8:00-9:00 7:00-8:00 7:00-6:00 5:00-6:00 4:00-5:00 اليوم

 فيزياء )ن( م. رائد t7sjps3 العضوية )ن( م.م احمد صباح k6j3gro تحليلية )ن( د. فدعم االحد

 yvrhp7l حرية و ديمقراطية م.م رائد ji2mzps جيولوجي )ن( د. عمار ejvsmas عضوية )ن( د. اياد سعدي  االثنين 

  dpnodkk نسرينعربي م.م  t4drub2  رياضيات د. اكرم الثالثاء

 ( ,A, B, Cعملي المرحلة االولى كروب ) االربعاء

 ( D, E, Fعملي المرحلة االولى كروب ) الخميس

 
 



 

 الكيمياء   قسمرئيس                                                                           الكيمياء مقرر رئيس قسم

 الفصل االول  2021-2020قسم الكيمياء للعلم الدراسي  –كلية العلوم  \ية  صباحجدول محاضرات العملي للدراسة ال

 
 المرحلة

  الوقت    
 
 اليوم

 
9:00-10:00 

 
10:00-11:00 

 
11:00-12:00 

 
12:00-01:00 

 الرابع
 
 االحد

 (  Aع )-صناعية

 ( Bع ) -حياتية

 ( Cع ) -تشخيص عضوي 

 (  Dع)-اليتحليل 
 

 ( Bع )-صناعية

 ( Aع )-حياتية

 ( Dع )-تشخيص عضوي 

 ( Cع)-تحليل الي

 ( Bع )-تشخيص عضوي 

 (Aع)-تحليل الي

 ( Cع )-صناعية

 ( Dع )-حياتية

 ( Aع )-تشخيص عضوي 

 ( Bع)-تحليل الي

 ( Dع )-صناعية

 ( Cع )-حياتية

 الثالث 
 

 االثنين

 ( Aع )-العضوية

 (  Bع )-فيزياوية

 (  Cع )-حياتية

 (   Dع )-فيزياوية

 ( Bع )-العضوية

 (Aع)ِ-عضوية 

 ( Dع )-حياتية

 ( Cع )-فيزياوية
 

 ( Aع )ِ-حياتية

 (  Bع)-عضوية 

 (Cع )-العضوية

 ( Dع)ِ-عضوية 
 

 ( Bع )-حياتية

 ( Aع )-فيزياوية

 ( Dع )-العضوية

 ( Cع)ِ-عضوية 

 الثاني 
 

 الثالثاء 

 ( Aع )ِ-تحليلية

 ( Bع )-فيزياوية

 (Cع )-العضوية

 Dع)ِ-عضوية 

 ( Aع )-فيزياوية

 ( Bع )-تحليلية 

 ( Dع )-العضوية

 (  Cع)ِ-عضوية 
 

 (Aع )-العضوية

 (  Bع)-عضوية 

 ( Cع )-تحليلية

 (  Dع )-فيزياوية

 (Aع )-عضوية

 (Bع ) -العضوية

 ( Dع )-تحليلية

 ( Cع )-فيزياوية

 االربعاء االول
 (  A)ع  -علم ارض

 (  Dع  )-فيزياء 

 ( Bع)-تحليلية

 ( Bع  )-علم ارض

 ( Aع  )-فيزياء 

 ( Dع)-تحليلية

 (  Dع  )-علم ارض

 (  Bع  )-فيزياء 

 ( Aع)-تحليلية

 

 الخميس االول
 ( Dع )-علم ارض

 ( Eع  )-فيزياء 

 ( Fع)-تحليلية

 ( Fع  )-علم ارض

 ( Dع  )-فيزياء 

 ( Eع)-تحليلية

 ( Eع )-علم ارض

 ( Fع  )-فيزياء 

 ( Dع)-تحليلية
 



 

                                  الكيمياء رئيس قسم                                                                                     الكيمياء مقرر رئيس قسم

 الفصل االول  2021-2020قسم الكيمياء للعلم الدراسي   –كلية العلوم  \ جدول محاضرات العملي للدراسة المسائية 

 
 المرحلة

  الوقت    
 
 اليوم

 
01:00-02:00 

 
02:00-03:00 

 
03:00-04:00 

 
04:00-05:00 

 الرابع
 
 االحد

 م.م رغد  ( Aع )-صناعية

 م.م سيف  (Bع ) -حياتية

 م.م وسام (Cع ) -تشخيص عضوي 

 م.م عادل  ( Dع)-تحليل الي
 

 ( م.م رغد Bع )-صناعية

 م.م سيف  (Aع )-حياتية

 م.م وسام  (Dع )-تشخيص عضوي 

 م.م عادل   (Cع)-تحليل الي

 م.م وسام  (Bع )-عضوي تشخيص 

 م.م عادل   (Aع)-تحليل الي

 م.م رغد   (Cع )-صناعية

 م.م سيف  (Dع )-حياتية

 ( م.م وسام A) يتشخيص عضو

 ( م.م عادل Bع)-تحليل الي

 ( م.م رغد Dع )-صناعية

 ( م.م سيف Cع )-حياتية

 الثالث 
 

 االثنين

 ( م.م هدلةAع )-العضوية

 يوسف عثمان ( م.م Bع )-فيزياوية

 ( م.م صبري Cع )-حياتية

 م.م محمد رجب (Dع)ِ-عضوية 

 ( م.م هدلةBع )-العضوية

 ( م.م محمد رجبAع)ِ-عضوية 

 ( م.م صبري   (Dع )-حياتية

 ( م.م يوسف عثمان (Cع )-فيزياوية
 

 (( م.م صبري Aع )ِ-حياتية

 (م.م محمد رجب Bع)-عضوية 

 (م.م هدلةCع )-العضوية

  ن( م. م يوسف عثما Dع )-فيزياوية

 (( م.م صبري Bع )-حياتية

 ( م.م يوسف عثمانAفيزياوية )

 م.م هدلة (Dع )-العضوية

 م.م محمد رجب (Cع)ِ-عضوية 

 الثاني 
 

 الثالثاء 

 ( م.م والء حازم Aع )ِ-تحليلية

 م.م مها  (Bع )-فيزياوية

 م.م سامر (Cع )-العضوية

 ( م.م فراس Dع)ِ-عضوية 

 م.م مها  (Aع )-فيزياوية

 ( م.م والء حازم  (Bع )-تحليلية 

 ( م.م سامرDع )-العضوية

 ( م.م فراس Cع)ِ-عضوية 
 

 م.م سامر (Aع )-العضوية

 ( م.م فراس Bع)-عضوية 

 م.م والء حازم  (Cع )-تحليلية

 م.م مها ( Dع )-فيزياوية

 م.م فراس  (Aع )-عضوية

 م.م سامر  (Bع ) -العضوية

 م.م والء حازم  (Dع )-تحليلية

 م.م مها  (Cع )-فيزياوية

 االربعاء االول
 (  Aع  )-علم ارض

 (  Dع  )-فيزياء 

 ( Bع)-تحليلية

 ( Bع  )-علم ارض

 ( Aع  )-فيزياء 

 ( Dع)-تحليلية

 (  Dع  )-علم ارض

 (  Bع  )-فيزياء 

 ( Aع)-تحليلية
 

 الخميس االول
 ( Dع )-علم ارض

 ( Eع  )-فيزياء 

 ( Fع)-تحليلية

 ( Fع  )-علم ارض

 ( Dع  )-فيزياء 

 ( Eع)-تحليلية

 ( Eع )-علم ارض

 ( Fع  )-فيزياء 

 ( Dع)-تحليلية
 


