
 جامـــعة تكريـــت  

 كليـــة العـلـــــوم   

 قســــم الفيزيــــاء  
 

  2022-2021للعام الدراسي  االلكترونية النظريةلمحاضرات ل األسبوعي جدولال

 q4hi5jkكالس   رمز ال/  االولالفصل الدراسي / ولى ألالمرحلة ا                      
 https://meet.google.com/lookup/hpgc5vownh: رابط المحاضرة االلكتروني 

 الساعات

 

 اليوم

 

 

 االولى الساعة

 م 5:00-6:00

 

 الثانية الساعة

 م 6:00-7:00

 

 الثالثة الساعة

 م 7:00-8:00

 

 الرابعة الساعة

 م 8:00-9:00

 

 الساعة الخامسة 

 م 9:00-10:00

 

 الساعة السادسة

 م 10:00-11:00

 

 األحد

  
 

 

 االثنين
    

 

 الثالثاء

 

   

 

 األربعاء

 جيوفيزياء

 متعب. د

 حقوق االنسان

 أسماء. م.م

 ارشاد تربوي
 ثريا. م.م+ فالح . د

 

 الخميس
 كيمياء فيزياوية 

 اللغة العربية

 نسرين. د
 

 

 

 



 

 

 كلية العلوم / قسم علوم االرض التطبيقية

  االلكتروني للدراسات االوليةو الحضوري والعملي جدول الدروس االسبوعي النظري

 2022-2021العام الدراسي لكورس االول / ا
 

 رابط المحاضرة رمز الصف  مساءا 1:00 – 3:00 ظهرا  11:00 – 1:00 باحاص  9:00 – 00;11 اليوم المرحلة

 االولى

 االحد

 فيزياء عامة نظري

 )حضوري(

 د.حسين شهاب

 كيمياء ال عضوية نظري

 )حضوري(

 د.فاضل خالد داود

 فيزياء عامة عملي

 )حضوري(

 د.حسين شهاب

atz3xab b76g7rfsnx 

 االثنين

 جيولوجيا طبيعية نظري

 )حضوري(

 د. ياسين صالح كريم

 جيولوجيا طبيعية عملي

 )حضوري(

 د. ياسين صالح كريم

 كيمياء ال عضوية عملي

 )حضوري(

 د.فاضل خالد داود

 الثالثاء

 علم البلورات نظري

 )حضوري(

 د. محمد وكاع عجيل

 علم البلورات عملي

 )حضوري(

 د. محمد وكاع عجيل

--------- 

 االربعاء

 ةتكامل نظريتفاضل 

 )الكتروني(

 أ.م. منار اسماعيل خليل

نظم تشغيل حاسوب 

 نظري

 )الكتروني(

 د. حسين شهاب 

نظم تشغيل حاسوب 

 عملي

 )الكتروني(

 د. حسين شهاب 

 الخميس

 لغة عربية نظري 

 )الكتروني(

 

 حقوق انسان نظري

 )الكتروني(

 م. رائد خليل ابراهيم

-------- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة جكريث 

 العلوم 

 علوم الحياة 

 

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌك منصة التعلٌم االلكترونً ) -

 . ( فً ولت المحاضرة  Google Meetلم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح  للدخول الى )-

 

 

 ممرر المسم

 م.د فراس فارس رجا 
 رئٌس المسم

 أ.م.د سعٌد ماهر لفتة 

نكحرونية و انحضورية انعمهي اننظري جدول انمحاضرات اال  

2022 - 2021 / االول انفصم اندراسي  
 ) صباحي و مسائي ( 

  

 

 

 

 ) الدراسة الصباحٌة (  االولىالمرحلة 

 0099-0099 0099-00099 00099-0099 الٌوم

 الكترونً

 د.نسرٌن لغة عربٌة  نعلم االرض  م.م ضبٌاء رٌاضٌات االثنٌن

   م.د حسٌن فٌزٌاء عامة ن م.م رائد حموق انسان الثالثاء

 حضوري

 االربعاء

 لسم الجٌولوجً Bعلم االرض ع  لسم الكٌمٌاء Cكٌمٌاء عضوٌة ع  لسم الفٌزٌاء Aفٌزٌاء عامة ع 

 لسم الكٌمٌاء Aكٌمٌاء عضوٌة ع    لسم الفٌزٌاء Bفٌزٌاء عامة ع  لسم الكٌمٌاء Bكٌمٌاء عضوٌة ع 

 لسم الفٌزٌاء Cفٌزٌاء عامة ع  لسم الجٌولوجً Aعلم االرض ع  لسم الجٌولوجً Cعلم االرض ع 

 الخمٌس

 Aعلم النبات ع 

 مختبر النبات ملحك

م.م +م.م محمود +م.د تٌسٌر 

 دمحم سامً

 ملحك 3لاعة  Bكٌمٌاء عضوٌة ن   ملحك  د.ٌاسٌن دمحم 2لاعة  Cعلم النبات ن 

 Bعلم النبات ع  د.ٌاسٌن دمحم  ملحك 2لاعة  Bعلم النبات ن 

 ملحكمختبر النبات 

م.د تٌسٌر +م.م محمود +م.م 

 دمحم سامً

 ملحك  د.ٌاسٌن دمحم 2لاعة  Aعلم النبات ن 

 Cعلم النبات ع  ملحك 3لاعة  Aكٌمٌاء عضوٌة ن   ملحك 3لاعة  Cكٌمٌاء عضوٌة ن  
 مختبر النبات ملحك

 م.د تٌسٌر +م.م محمود +م.م دمحم سامً

 https://meet.google.com/dds-inec-fxr رابط الممٌت

 mvbbtfl كود الصف

 

 

 



 

 

 جامعة جكريث 

 العلوم 

 علوم الحياة 

 

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌك منصة التعلٌم االلكترونً ) -

 . ( فً ولت المحاضرة  Google Meetلم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه فً المتصفح  للدخول الى )-

 

 

 ممرر المسم

 م.د فراس فارس رجا 
 رئٌس المسم

 أ.م.د سعٌد ماهر لفتة 

نكحرونية و انحضورية انعمهي اننظري جدول انمحاضرات اال  

2022 - 2021 / االول انفصم اندراسي  
 ) صباحي و مسائي ( 

  

 

 

 

 ( المسائٌة) الدراسة   االولىالمرحلة 

 ::80-::60 ::60-::40 ::40-::20 الٌوم

 الكترونً

 د.نسرٌن لغة عربٌة د.نهاد سعود نعلم االرض  م.م ضبٌاء رٌاضٌات االثنٌن

   م.د حسٌن فٌزٌاء عامة ن د.نعٌم حموق انسان الثالثاء

 حضوري

 االربعاء

 د.نهادلسم الجٌولوجً  Bعلم االرض ع  عوفم.م سفانة  م.فسلجة  Cكٌمٌاء عضوٌة ع  د.حسٌنلسم الفٌزٌاء  Aفٌزٌاء عامة ع 

 عوفم.م سفانة  م.فسلجة  Aكٌمٌاء عضوٌة ع    د.حسٌنلسم الفٌزٌاء  Bفٌزٌاء عامة ع  عوفم.م سفانة  م.فسلجة  Bكٌمٌاء عضوٌة ع 

 د.حسٌنلسم الفٌزٌاء  Cفٌزٌاء عامة ع  نهاد.دلسم الجٌولوجً  Aعلم االرض ع  د.نهادلسم الجٌولوجً  Cعلم االرض ع 

 الخمٌس

 Aعلم النبات ع 

 مختبر النبات ملحك

بان م.م م.م دمحم سلمان + 

 بدران

 د.جاسمملحك   3لاعة  Bكٌمٌاء عضوٌة ن   باللد.  ملحك 2لاعة  Cعلم النبات ن 

 Bعلم النبات ع  باللد.  ملحك 2لاعة  Bعلم النبات ن 

 ملحكمختبر النبات 

بان م.م م.م دمحم سلمان + 

 بدران

 باللد.  ملحك 2لاعة  Aعلم النبات ن 

 Cعلم النبات ع  د.جاسمملحك   3لاعة  Aكٌمٌاء عضوٌة ن   د.جاسم ملحك  3لاعة  Cكٌمٌاء عضوٌة ن  
 مختبر النبات ملحك

 بان بدرانم.م م.م دمحم سلمان + 

 https://meet.google.com/qax-ktns-ezz رابط الممٌت

 imvyq2z كود الصف

 

 

 


