
 رئيس القسم                                                                                                                                                                        مقرر القسم      

 

 0201- 0202جدول المحاضرات األسبوعي لمعام الدراسي                                                          جامعة تكريت
 االول/ الفصل الدراسي صباحي-رابعةالمرحمة ال                                                            كمية العموم / 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

 عممي كروب A+B االحد

 عممي كروبC+D االثنين

  الثالثاء
 د. سرحان تحميل الي )ن(

 enut34y  رمز الصف

 نغم قاسم)ن( د. حياتية
 hvu5rbv  رمز الصف

 

 

 االربعاء
 

 )ن( د. ابتهالعضوي  تشخيص
 tgipiey رمز الصف 

 عمي اعميري)ن( د.  ةصناعي
 axsymoi رمز الصف 

 

 

  الخميس
 ليمى د. )ن(كم 

jhcaq3b مشروع تخرج  

 
 



 رئيس القسم                                                                                                                                                                        مقرر القسم      

 

 0201- 0202جدول المحاضرات األسبوعي لمعام الدراسي                                                          جامعة تكريت
 االول/ الفصل الدراسي مسائي-رابعةالمرحمة ال                                                            كمية العموم / قسم الكيمياء

 

 

 

 

 

 

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   

 عممي كروب A+B االحد

 عممي كروبC+D االثنين

  الثالثاء
 د. سرحان تحميل الي )ن(

 mcfixsu  رمز الصف

 فراس)ن( د. حياتية
rtpr3el 

 

 

 االربعاء
 

 )ن( د. ابتهالعضوي  تشخيص
 jp6htg رمز الصف 

 . عمي اعميري)ن( د ةصناعي
 b5rvwqr رمز الصف 

 

 

  الخميس
  مشروع تخرج

 
 عبداهللد. )ن(كم 

  445b3og رمز الصف 

 
 



 رئيس القسم                                                                                                                                                                        مقرر القسم      

 جامعة تكريت
 0201- 0202جدول المحاضرات األسبوعي لمعام الدراسي                                                      كمية العموم / قسم الكيمياء

 االول/ الفصل الدراسي صباحي- المرحمة 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.ليمى
e7xyewz 

 
  

 االثنين
 
 

 الثالثاء

 د. ابراهيم  تقنية النانو(اختياري )
qf2d6eb 

 
 عضوية )ن( د.عفراء

P2vp2xd 
 

 
 A+Bعممي كروب 

 

 االربعاء
 C+Dعممي كروب 

 عمادصناعات كيميائية  د. الخميس
46jf4ss 

 م.م شيرين فاروق حياتية )ن( 
yxk64rl 

  انكميزي م.م. عمر
eqpu26r        

 

 

 
 



 رئيس القسم                                                                                                                                                                        مقرر القسم      

 جامعة تكريت
 0201- 0202جدول المحاضرات األسبوعي لمعام الدراسي                                                      كمية العموم / قسم الكيمياء

 االول/ الفصل الدراسي مسائي- المرحمة 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 

 هيفاءالعضوية )ن( د. االحد
rut5632  صناعات كيميائية  د.اياد 

gvwwvw  

 االثنين
 
 

 الثالثاء

 د. ابراهيم  (تقنية النانو) اختياري
yeqbd2a 

 د.فاضلعضوية )ن( 
Ne7c5nv 

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

 

 
 A+Bعممي كروب 

 

 C+Dعممي كروب  االربعاء

 م.سراب)ن(  ةحياتي الخميس
I4rqe7o 

  انكميزي
eqpu26r        

 فيزياوية )ن(  د.عبداهلل
2jlszig 

 
 

 
 

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


 رئيس القسم                                                                                                                                                                        مقرر القسم      

 جامعة تكريت      

 0201 -0202لمعام الدراسي جدول المحاضرات األسبوعي                                           الكيمياءكمية العموم / قسم 
 االول/ الفصل صباحي -لثانيةا المرحمة                                                                                     

                                                                                                    

 

 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

 تحميمية)ن( د. شذى  االثنين
 Vxujlstرمز الصف 

 رثائد. عضوية )ن(
  ih4xtvhرمز الصف 

A+B الثالثاء عممي كروب     

 C+Dعممي كروب  االربعاء

 الخميس
 . ضبياءدرياضيات 

babhpf7 
 م.م. عمر انكميزي

mu76cfu 

 عدنانالعضوية )ن( د. 
 53y4l4f 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      

 جامعة تكريت      

 0201 -0202جدول المحاضرات األسبوعي لمعام الدراسي                                           الكيمياءكمية العموم / قسم 
 االول/ الفصل  مسائي لثانيةا المرحمة                                                                                     

                                                                                                    

 
 

 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
 تحميمية)ن( د. شذى

 5644zogرمز الصف 
 رعضوية )ن( د.ثائ

   uncpwb3رمز الصف 

 عممي كروبA+B الثالثاء

C+D االربعاء كروب عممي  

 الخميس
 م.م. عمر انكميزي

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

