
 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

 

 

 

 0202 – 0202الفصل الدراسً االول  –المرحلة االولى )صباحً(  \جدول روابط الماضرات االلكترونٌة 

 الٌوم
 الوقت

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة
A B 

 االحد
  qbl656q qbp-dhxk-https://meet.google.com/hqc م.م احمد صباح كٌمٌاء العضوٌة 5:00-4:00 4:00-3:00

  mmcl3b6 https://meet.google.com/lookup/bshc2upmg7?authuser=1&hs=179 ا.م.د فدعم متعب كٌمٌاء تحلٌلٌة 8:00-7:00 7:00-6:00

 االثنٌن

 :pjymlgl f2m7paxynh\lookup\meet.google.com\\http ا.د اياد سعدي عضوية كٌمٌاء 3:00-2:00 2:00-1:00

  ji2mzps https://classroom.google.com/c/MTcyODQ5MTEwNTE5?cjc م.د عمار جماد جيولوجي 5:00-4:00 4:00-3:00

  yvrhp7l khx-xhnt-https://meet.google.com/esy م.م رائد حرية و ديمقراطية 7:00-6:00 6:00-5:00

 الثالثاء

  t4drub2 wai-jqor-https://meet.google.com/acr م.م ضبٌاء محمود رٌاضٌات 10:00-9:00 9:00-8:00

  g5aj6lp https://meet.google.com/lookup/fii56sv77t قصي م.م نسرين  عربي 5:00-4:00 4:00-3:00

  د. حسين فيزياء 7:00-6:00 6:00-5:00
-https://docs.google.com/forms/d/1UTssS07yInqgxyfixQ9MLO_zHte62

cd3j1FoXme35A/edit 

  (A, B, Cعملً كروب ) 9:00-12:00 االربعاء

  (D, E, Fعملً كروب ) 9:00-12:00 الخمٌس

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom وحسب رمز كل ).مادة 

 ( قم بنسخ رابط المحاضرة  وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 

 

 رئيس القسم                   مقرر القسم                                                                                                                        

 ا.د فائز محسن حامد            دنان عبدالنبي                                                                                                                ا.م.د ع

 جامعة تكرٌت

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الكٌمٌاء

 جدول المحاضرات االلكترونٌة النظرٌة

 المرحلة االولى

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://meet.google.com/hqc-dhxk-qbp
https://meet.google.com/hqc-dhxk-qbp
https://meet.google.com/lookup/bshc2upmg7?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/bshc2upmg7?authuser=1&hs=179
https://classroom.google.com/c/MTcyODQ5MTEwNTE5?cjc
https://classroom.google.com/c/MTcyODQ5MTEwNTE5?cjc
https://meet.google.com/esy-xhnt-khx
https://meet.google.com/esy-xhnt-khx
https://meet.google.com/acr-jqor-wai
https://meet.google.com/acr-jqor-wai
https://meet.google.com/lookup/fii56sv77t
https://meet.google.com/lookup/fii56sv77t
https://docs.google.com/forms/d/1UTssS07yInqgxyfixQ9MLO_zHte62-cd3j1FoXme35A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UTssS07yInqgxyfixQ9MLO_zHte62-cd3j1FoXme35A/edit


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

  

 

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom وحسب رمز ).كل مادة 

 ( قم بنسخ رابط المحاضرة  وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 

 

 رئيس القسم                   مقرر القسم                                                                                                                        
 ا.د فائز محسن حامد               د عدنان عبدالنبي                                                                                                             ا.م.

 

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –ً( ئامسالمرحلة االولى ) \جدول روابط الماضرات االلكترونٌة 

 الٌوم
 الوقت

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة
A B 

 االحد

  د. حسين فيزياء 6:00-5:00 5:00-4:00
-https://docs.google.com/forms/d/1UTssS07yInqgxyfixQ9MLO_zHte62

cd3j1FoXme35A/edit 

  ejvsmas https:\\meet.google.com\lookup\hvulvbvlgm ا.د اياد سعدي عضوية كٌمٌاء 8:00-7:00 7:00-6:00

  yvrhp7l khx-xhnt-https://meet.google.com/esy م.م رائد حرية و ديمقراطية 10:00-9:00 9:00-8:00

 االثنٌن

   ji2mzps https://classroom.google.com/c/MjMzODQ5NzkzMjYy?cjc=gfv5sfp م.د عمار جماد جيولوجي 6:00-5:00 5:00-4:00

  k6j3gro https://meet.google.com/lookup/b74duuhsw4?authuser=1&hs=179 ا.م.د فدعم متعب كٌمٌاء تحلٌلٌة 8:00-7:00 7:00-6:00

  t7sjps3 iwc-cjxz-https://meet.google.com/kme م.م احمد صباح عضويةال كٌمٌاء 10:00-9:00 9:00-8:00

 الثالثاء
  dpnodkk https://meet.google.com/lookup/g4mwo5k6hw قصي م.م نسرين  عربي 6:00-5:00 5:00-4:00

  t4drub2 wai-jqor-https://meet.google.com/acr م.م ضبٌاء محمود رٌاضٌات 8:00-7:00 7:00-6:00

  (A, B, Cعملً كروب ) 1:00-4:00 االربعاء

  (D, E, Fعملً كروب ) 1:00-4:00 الخمٌس

 جامعة تكرٌت

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الكٌمٌاء

 جدول المحاضرات االلكترونٌة النظرٌة

 المرحلة االولى

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://docs.google.com/forms/d/1UTssS07yInqgxyfixQ9MLO_zHte62-cd3j1FoXme35A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UTssS07yInqgxyfixQ9MLO_zHte62-cd3j1FoXme35A/edit
https://meet.google.com/esy-xhnt-khx
https://meet.google.com/esy-xhnt-khx
https://classroom.google.com/c/MjMzODQ5NzkzMjYy?cjc=gfv5sfp
https://classroom.google.com/c/MjMzODQ5NzkzMjYy?cjc=gfv5sfp
https://meet.google.com/lookup/b74duuhsw4?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/b74duuhsw4?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/kme-cjxz-iwc
https://meet.google.com/kme-cjxz-iwc
https://meet.google.com/lookup/g4mwo5k6hw
https://meet.google.com/lookup/g4mwo5k6hw
https://meet.google.com/acr-jqor-wai
https://meet.google.com/acr-jqor-wai


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

  

 

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom.وحسب رمز كل مادة ) 

  ًقم بنسخ رابط المحاضرة  وفتحه ف( المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 
 

 رئيس القسم                   مقرر القسم                                                                                                                        

 ا.د فائز محسن حامد                                                      ا.م.د عدنان عبدالنبي                                                                          

 

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –)صباحً(  لثانٌةالمرحلة ا \جدول روابط الماضرات االلكترونٌة 

 الٌوم
 الوقت

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة
A B 

  aj7l3ruksc kho-qabw-https://meet.google.com/ykz فائز محسنأ.د  كٌمٌاء فٌزٌاوٌة 9:00-10:00 8:00-9:00 السبت

  b3qkur4 tgc-rros-https://meet.google.com/txk م.م عادل دلف برمجٌات 2:00-3:00 1:00-2:00 االحد

 االثنٌن
  53y4l4f http://meet.google.com/lookup/e2uxqqkkis أ.م.د عدنان عبدالنبً كٌمٌاء العضوٌة 3:00-2:00 2:00-1:00

  Vxujls https://meet.google.com/lookup/azv7xkccmw ٌونس أ.م.د شذى كٌمٌاء تحلٌلٌة 7:00-6:00 6:00-5:00

 (A, B, C, Dعممي المرحمة الثانية كروب ) 9:00-12:00 الثالثاء

 - االربعاء

 الخمٌس

 babhpf7 wai-jqor-https://meet.google.com/acr م.م ضبٌاء محمود رٌاضٌات 3:00-2:00 2:00-1:00

  ih4xtvh euf-edmn-https://meet.google.com/kca م.د ثائر خلٌل كٌمٌاء عضوٌة 5:00-4:00 4:00-3:00

  mu76cfu gwg-emvo-https://meet.google.com/mgh م.م عمر انكلٌزي 7:00-6:00 6:00-5:00

 جامعة تكرٌت

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الكٌمٌاء

 جدول المحاضرات االلكترونٌة النظرٌة

 لثانٌةالمرحلة ا

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://meet.google.com/ykz-qabw-kho
https://meet.google.com/ykz-qabw-kho
https://meet.google.com/txk-rros-tgc
https://meet.google.com/txk-rros-tgc
http://meet.google.com/lookup/e2uxqqkkis
http://meet.google.com/lookup/e2uxqqkkis
https://meet.google.com/lookup/azv7xkccmw
https://meet.google.com/lookup/azv7xkccmw
https://meet.google.com/acr-jqor-wai
https://meet.google.com/acr-jqor-wai
https://meet.google.com/kca-edmn-euf
https://meet.google.com/kca-edmn-euf
https://meet.google.com/mgh-emvo-gwg
https://meet.google.com/mgh-emvo-gwg


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

  

 

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom ).وحسب رمز كل مادة 

 ( قم بنسخ رابط المحاضرة  وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 

 

 لقسمرئيس ا                   مقرر القسم                                                                                                                        

 ا.د فائز محسن حامد                                                           ا.م.د عدنان عبدالنبي                                                                          

 

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –ً( مسائالمرحلة الثانٌة ) \جدول روابط الماضرات االلكترونٌة 

 الٌوم
 الوقت

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة
A B 

  cyjl6lsf4q ovm-dxie-https://meet.google.com/sib محسنأ.د فائز  كٌمٌاء فٌزٌاوٌة 9:00-10:00 8:00-9:00 السبت

 االحد
  u7mkvyq odu-xwrd-https://meet.google.com/ivq م.م عادل دلف برمجٌات 6:00-5:00 5:00-4:00

  uncpwb3 kid-etbi-https://meet.google.com/yga م.د ثائر خلٌل كٌمٌاء عضوٌة 8:00-7:00 7:00-6:00

 االثنٌن
  53y4l4f https://meet.google.com/lookup/etichews7m أ.م.د عدنان عبدالنبً كٌمٌاء العضوٌة 6:00-5:00 5:00-4:00

  5644zog https://meet.google.com/lookup/ap53ykvalp أ.م.د شذى ٌونس كٌمٌاء تحلٌلٌة 10:00-9:00 9:00-8:00

 (A, B, C, Dعممي المرحمة الثانية كروب ) 1:00-4:00 الثالثاء

 - االربعاء

 الخمٌس
 yogfhhz wai-jqor-https://meet.google.com/acr م.م ضبٌاء محمود رٌاضٌات 8:00-7:00 7:00-6:00

  mu76cfu gwg-emvo-https://meet.google.com/mgh م.م عمر انكلٌزي 10:00-9:00 9:00-8:00

 جامعة تكرٌت

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الكٌمٌاء

 جدول المحاضرات االلكترونٌة النظرٌة

 نٌةالمرحلة الثا

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://meet.google.com/sib-dxie-ovm
https://meet.google.com/sib-dxie-ovm
https://meet.google.com/ivq-xwrd-odu
https://meet.google.com/ivq-xwrd-odu
https://meet.google.com/yga-etbi-kid
https://meet.google.com/yga-etbi-kid
https://meet.google.com/lookup/etichews7m
https://meet.google.com/lookup/etichews7m
https://meet.google.com/lookup/ap53ykvalp
https://meet.google.com/lookup/ap53ykvalp
https://meet.google.com/acr-jqor-wai
https://meet.google.com/acr-jqor-wai
https://meet.google.com/mgh-emvo-gwg
https://meet.google.com/mgh-emvo-gwg


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

                                                         

 

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom.وحسب رمز كل مادة ) 

 ( قم بنسخ رابط المحاضرة  وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 

 

 رئيس القسم                   مقرر القسم                                                                                                                        

 ا.د فائز محسن حامد                                                                                        ا.م.د عدنان عبدالنبي                                             

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –)صباحً(  لثةالمرحلة الثا \جدول روابط الماضرات االلكترونٌة 

 الٌوم
 الوقت

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة
A B 

 االحد

  bbo4svd https://classroom.google.com/c/MjE5OTMzMzcwMTQy?cjc=zy72it5 ا.م.د هٌفاء جرجٌس كٌمٌاء العضوٌة 3:00-2:00 2:00-1:00

  e7xyewz https://classroom.google.com/c/MjIwODA3NDM1NjIw?cjc=esbdp57 أ.م.د لٌلى عبدالرحمن فٌزٌاوٌةكٌمٌاء  5:00-4:00 4:00-3:00

  yxk64rl https://classroom.google.com/c/MjEwMjM3MDEyNzUx?cjc=bybwy3g م.م شٌرٌن فاروق كٌمٌاء حٌاتٌة 7:00-6:00 6:00-5:00

 (A, B, C, Dة كروب )الثعممي المرحمة الث 9:00-12:00 االثنٌن

 الثالثاء
  qf2d6eb https://meet.google.com/lookup/cncd25bezx ا.م.د ابراهٌم فهد تقنٌات نانو 3:00-2:00 2:00-1:00

  P2vp2xd https://meet.google.com/lookup/ajo3baq2z3 أ.م.د عفراء صابر كٌمٌاء عضوٌة 7:00-6:00 6:00-5:00

 - االربعاء

 الخمٌس
  46jf4ss https://meet.google.com/lookup/aqhwwrudt أ.م.د عماد طه صناعات كيميائية   3:00-2:00 2:00-1:00

  eqpu26r gwg-emvo-https://meet.google.com/mgh عمرم.م  انكلٌزي 7:00-6:00 6:00-5:00

 جامعة تكرٌت

 لومكلٌة الع

 قسم علوم الكٌمٌاء

 جدول المحاضرات االلكترونٌة النظرٌة

 لثةالمرحلة الثا

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://classroom.google.com/c/MjE5OTMzMzcwMTQy?cjc=zy72it5
https://classroom.google.com/c/MjE5OTMzMzcwMTQy?cjc=zy72it5
https://classroom.google.com/c/MjIwODA3NDM1NjIw?cjc=esbdp57
https://classroom.google.com/c/MjIwODA3NDM1NjIw?cjc=esbdp57
https://classroom.google.com/c/MjEwMjM3MDEyNzUx?cjc=bybwy3g
https://classroom.google.com/c/MjEwMjM3MDEyNzUx?cjc=bybwy3g
https://meet.google.com/lookup/cncd25bezx
https://meet.google.com/lookup/cncd25bezx
https://meet.google.com/lookup/ajo3baq2z3
https://meet.google.com/lookup/ajo3baq2z3
https://meet.google.com/lookup/aqhwwrudt
https://meet.google.com/lookup/aqhwwrudt
https://meet.google.com/mgh-emvo-gwg
https://meet.google.com/mgh-emvo-gwg


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

 

  

 

 

  ادارة( ًالصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom.وحسب رمز كل مادة ) 

 ( قم بنسخ رابط المحاضرة  وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 

 
 رئيس القسم                                                                مقرر القسم                                                                           

 ا.د فائز محسن حامد                      ا.م.د عدنان عبدالنبي                                                                                                               

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –ً( مسائالمرحلة الثالثة ) \روابط الماضرات االلكترونٌة جدول 

 الٌوم
 الوقت

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة
A B 

 االحد
  rut5632 https://classroom.google.com/c/MjE5OTI2Mjc5NzAw?cjc=wwxbbjs ا.م.د هٌفاء جرجٌس كٌمٌاء العضوٌة 6:00-5:00 5:00-4:00

  2jlszig gka-szrh-https://meet.google.com/vnc عبدهللا سلٌمأ.م.د  كٌمٌاء فٌزٌاوٌة 10:00-9:00 9:00-8:00

 (A, B, C, Dعممي المرحمة الثالثة كروب ) 1:00-4:00 االثنٌن

 الثالثاء
  yeqbd2a https://meet.google.com/lookup/cix6o3joer ا.م.د ابراهٌم فهد نانو ةتقنٌ 6:00-5:00 5:00-4:00

    Ne7c5nv uthuser=0&hs=179https://meet.google.com/lookup/gsa6uxidcn?a فاضل داودأ.م.د  كٌمٌاء عضوٌة 8:00-7:00 7:00-6:00

 - االربعاء

 الخمٌس

  gvwwvw https://meet.google.com/lookup/hkipdszyx6 اٌاد سعديأ.م.د  صناعات كيميائية   6:00-5:00 5:00-4:00

  I4rqe7o https://classroom.google.com/lookup/crrzuisoxe م.د سراب دلف كيمياء حياتية 8:00-7:00 7:00-6:00

  eqpu26r gwg-emvo-https://meet.google.com/mgh م.م عمر انكلٌزي 10:00-9:00 9:00-8:00

 جامعة تكرٌت

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الكٌمٌاء

 جدول المحاضرات االلكترونٌة النظرٌة

 لثةالمرحلة الثا

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://classroom.google.com/c/MjE5OTI2Mjc5NzAw?cjc=wwxbbjs
https://classroom.google.com/c/MjE5OTI2Mjc5NzAw?cjc=wwxbbjs
https://meet.google.com/vnc-szrh-gka
https://meet.google.com/vnc-szrh-gka
https://meet.google.com/lookup/cix6o3joer
https://meet.google.com/lookup/cix6o3joer
https://meet.google.com/lookup/gsa6uxidcn?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/gsa6uxidcn?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/hkipdszyx6
https://meet.google.com/lookup/hkipdszyx6
https://classroom.google.com/lookup/crrzuisoxe
https://classroom.google.com/lookup/crrzuisoxe
https://meet.google.com/mgh-emvo-gwg
https://meet.google.com/mgh-emvo-gwg


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

 

  

 

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom.وحسب رمز كل مادة ) 

 ( قم بنسخ رابط المحاضرة  وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 

 
 رئيس القسم                   مقرر القسم                                                                                                                        

 ا.د فائز محسن حامد                                                         ا.م.د عدنان عبدالنبي                                                                            

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –( صباحً) رابعةالمرحلة ال \جدول روابط الماضرات االلكترونٌة 

 الٌوم
 الوقت

 رابط المحاضرة رمز الصف المادةمدرس  اسم المادة
A B 

 (A, B, C, Dكروب ) رابعةعممي المرحمة ال االحد

 - االثنٌن

 الثالثاء
  enut34 https://meet.google.com/lookup/ezxzak2e2h ا.م.د سرحان علً التحلٌل اآللً 5:00-4:00 4:00-3:00

 كٌمٌاء الكم 7:00-6:00 6:00-5:00
ا.م.د لٌلى 
 عبدالرحمن

jhcaq3b https://classroom.google.com/c/MjIwODA3NDM1NzMx?cjc=nxbcliz  

 االربعاء

  tgipiey UwNjUy?cjc=o6oha3lhttps://classroom.google.com/c/MjEwMzI0Nz ا.د ابتهال عبدهللا التشخٌص العضوي 5:00-4:00 4:00-3:00

  axsymoi https://meet.google.com/lookup/hlpaszxvte ا.م.د علً اعمٌري كٌمٌاء صناعٌة 7:00-6:00 6:00-5:00

 الخمٌس
  hvu5rbv pjv-xvmj-https://meet.google.com/ggn ا.م.د نغم قاسم كٌمٌاء حٌاتٌة 5:00-4:00 4:00-3:00

 مشروع تخرج 7:00-6:00 6:00-5:00

 تكرٌت جامعة

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الكٌمٌاء

 جدول المحاضرات االلكترونٌة النظرٌة

 رابعةالمرحلة ال

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://meet.google.com/lookup/ezxzak2e2h
https://meet.google.com/lookup/ezxzak2e2h
https://classroom.google.com/c/MjIwODA3NDM1NzMx?cjc=nxbcliz
https://classroom.google.com/c/MjIwODA3NDM1NzMx?cjc=nxbcliz
https://classroom.google.com/c/MjEwMzI0NzUwNjUy?cjc=o6oha3l
https://classroom.google.com/c/MjEwMzI0NzUwNjUy?cjc=o6oha3l
https://meet.google.com/lookup/hlpaszxvte
https://meet.google.com/lookup/hlpaszxvte
https://meet.google.com/ggn-xvmj-pjv
https://meet.google.com/ggn-xvmj-pjv


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

 

 

  

 

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom.وحسب رمز كل مادة ) 

 ( قم بنسخ رابط المحاضرة  وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 

 
 رئيس القسم                   مقرر القسم                                                                                                                        

 ا.د فائز محسن حامد                                                        ا.م.د عدنان عبدالنبي                                                                            

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –( مسائًالمرحلة الرابعة ) \جدول روابط الماضرات االلكترونٌة 

 الٌوم
 الوقت

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة
A B 

 (A, B, C, Dعممي المرحمة الرابعة كروب ) االحد

 - االثنٌن

 الثالثاء
  mcfixsu https://google.com/lookup/ayp6rs4n4l ا.م.د سرحان علً التحلٌل اآللً 8:00-7:00 7:00-6:00

  rtpr3el https://classroom.google.com/c/MjQ0OTMxNTMzNDMw?cjc=c6mrrjg فراس طاهرا.د  كٌمٌاء حٌاتٌة 10:00-9:00 9:00-8:00

 االربعاء
  jp6htg .google.com/c/MjEwMzI0NzUwNjg2?cjc=5jp6htghttps://classroom ا.د ابتهال عبدهللا التشخٌص العضوي 8:00-7:00 7:00-6:00

  b5rvwqr https://meet.google.com/lookup/frvrw7liqw?authuser=1&hs=179  رغد محمدم.د  كٌمٌاء صناعٌة 10:00-9:00 9:00-8:00

 الخمٌس
 مشروع تخرج 8:00-7:00 7:00-6:00

  445b3og cwn-tdyz-https://meet.google.com/spn عبدهللا سلٌما.د  الكمكٌمٌاء  10:00-9:00 9:00-8:00

 جامعة تكرٌت

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الكٌمٌاء

 جدول المحاضرات االلكترونٌة النظرٌة

 المرحلة الرابعة

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://google.com/lookup/ayp6rs4n4l
https://google.com/lookup/ayp6rs4n4l
https://classroom.google.com/c/MjQ0OTMxNTMzNDMw?cjc=c6mrrjg
https://classroom.google.com/c/MjQ0OTMxNTMzNDMw?cjc=c6mrrjg
https://classroom.google.com/c/MjEwMzI0NzUwNjg2?cjc=5jp6htg
https://classroom.google.com/c/MjEwMzI0NzUwNjg2?cjc=5jp6htg
https://meet.google.com/lookup/frvrw7liqw?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/frvrw7liqw?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/spn-tdyz-cwn
https://meet.google.com/spn-tdyz-cwn


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

 

 

 

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom.وحسب رمز كل مادة ) 

 ( قم بنسخ رابط المحاضرة  وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 

 

 رئيس القسم                   مقرر القسم                                                                                                                        

 ا.د فائز محسن حامد                                                ا.م.د عدنان عبدالنبي                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –( A, B, C )صباحً الولىا المرحلة \جدول روابط الماضرات االلكترونٌة  الٌوم

 ربعاءاال

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة الوقت

  istm22s https://classroom.google.com/c/Mjc4MTgyNDc2MDI2?cjc=istm22s د عمار جمادم. علم ارض 0099-09099

  ligp3mn https://classroom.google.com/c/Mjc0NTI0OTY4MjMz?cjc=ligp3mn امجد حسٌنم.م  فٌزٌاء 09099-00099

    fdtfskw https://classroom.google.com/c/MjY1MTE3NDQxOTgz?cjc=fdtfskw عبدالسالمم.م نجالء  كيمياء تحميمية 00099-01099

 جامعة تكرٌت

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الكٌمٌاء

 لعملٌةجدول المحاضرات االلكترونٌة ا

 المرحلة االولى

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://classroom.google.com/c/Mjc4MTgyNDc2MDI2?cjc=istm22s
https://classroom.google.com/c/Mjc4MTgyNDc2MDI2?cjc=istm22s
https://classroom.google.com/c/Mjc0NTI0OTY4MjMz?cjc=ligp3mn
https://classroom.google.com/c/Mjc0NTI0OTY4MjMz?cjc=ligp3mn
https://classroom.google.com/c/MjY1MTE3NDQxOTgz?cjc=fdtfskw
https://classroom.google.com/c/MjY1MTE3NDQxOTgz?cjc=fdtfskw


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

 

  

 

 

 

 

 

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom.وحسب رمز كل مادة ) 

 ( قم بنسخ رابط المحاضرة  وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 

 

 رئيس القسم                   مقرر القسم                                                                                                                        
 ا.د فائز محسن حامد                                                ا.م.د عدنان عبدالنبي                                                                            

 

 

 

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –( D, E, Fالمرحلة االولى )صباحً  \جدول روابط الماضرات االلكترونٌة  الٌوم

 لخمٌسا

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة الوقت

  istm22s https://classroom.google.com/c/Mjc4MTgyNDc2MDI2?cjc=istm22s م.د عمار جماد علم ارض 0099-09099

  ligp3mn https://classroom.google.com/c/Mjc0NTI0OTY4MjMz?cjc=ligp3mn امجد حسٌنم.م  فٌزٌاء 09099-00099

   fdtfskw https://classroom.google.com/c/MjY1MTE3NDQxOTgz?cjc=fdtfskw م.م نجالء عبدالسالم كيمياء تحميمية 00099-01099

 جامعة تكرٌت

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الكٌمٌاء

 عملٌةجدول المحاضرات االلكترونٌة ال

 المرحلة االولى

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://classroom.google.com/c/Mjc4MTgyNDc2MDI2?cjc=istm22s
https://classroom.google.com/c/Mjc4MTgyNDc2MDI2?cjc=istm22s
https://classroom.google.com/c/Mjc0NTI0OTY4MjMz?cjc=ligp3mn
https://classroom.google.com/c/Mjc0NTI0OTY4MjMz?cjc=ligp3mn
https://classroom.google.com/c/MjY1MTE3NDQxOTgz?cjc=fdtfskw
https://classroom.google.com/c/MjY1MTE3NDQxOTgz?cjc=fdtfskw


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

 

 

 

 

  

 

 

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom.وحسب رمز كل مادة ) 

 ( قم بنسخ رابط المحاضرة  وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 

 

 رئيس القسم                   مقرر القسم                                                                                                                        
 ا.د فائز محسن حامد                                                ا.م.د عدنان عبدالنبي                                                                            

 

 

 

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –(  A, B, C  مسائًالمرحلة االولى ) \جدول روابط الماضرات االلكترونٌة  الٌوم

 االربعاء

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة الوقت

  istm22s https://classroom.google.com/c/Mjc4MTgyNDc2MDI2?cjc=istm22s م.د عمار جماد علم ارض 90099-91099

  ligp3mn https://classroom.google.com/c/Mjc0NTI0OTY4MjMz?cjc=ligp3mn امجد حسٌنم.م  فٌزٌاء 91099-92099

    ah7m35j https://classroom.google.com/c/MjY1MTIxNjE5NjAw?cjc=ah7m35j م.م نجالء عبدالسالم كيمياء تحميمية 92099-93099

 جامعة تكرٌت

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الكٌمٌاء

 عملٌةجدول المحاضرات االلكترونٌة ال

 المرحلة االولى

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://classroom.google.com/c/Mjc4MTgyNDc2MDI2?cjc=istm22s
https://classroom.google.com/c/Mjc4MTgyNDc2MDI2?cjc=istm22s
https://classroom.google.com/c/Mjc0NTI0OTY4MjMz?cjc=ligp3mn
https://classroom.google.com/c/Mjc0NTI0OTY4MjMz?cjc=ligp3mn
https://classroom.google.com/c/MjY1MTIxNjE5NjAw?cjc=ah7m35j
https://classroom.google.com/c/MjY1MTIxNjE5NjAw?cjc=ah7m35j


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

 

 

  

 

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom.وحسب رمز كل مادة ) 

 ( قم بنسخ رابط المحاضرة  وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 
 

 رئيس القسم                   مقرر القسم                                                                                                                        
 ا.د فائز محسن حامد                                                ا.م.د عدنان عبدالنبي                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –( D, E, F مسائًالمرحلة االولى ) \جدول روابط الماضرات االلكترونٌة  الٌوم

 الخمٌس

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة الوقت

  istm22s https://classroom.google.com/c/Mjc4MTgyNDc2MDI2?cjc=istm22s م.د عمار جماد علم ارض 90099-91099

  ligp3mn https://classroom.google.com/c/Mjc0NTI0OTY4MjMz?cjc=ligp3mn امجد حسٌنم.م  فٌزٌاء 91099-92099

 ah7m35j م.م نجالء عبدالسالم كيمياء تحميمية 92099-93099
https://classroom.google.com/c/MjY1MTIxNjE5NjAw?cjc=ah7m35j 

    

 جامعة تكرٌت

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الكٌمٌاء

 جدول المحاضرات االلكترونٌة العملٌة

 المرحلة االولى

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://classroom.google.com/c/Mjc4MTgyNDc2MDI2?cjc=istm22s
https://classroom.google.com/c/Mjc4MTgyNDc2MDI2?cjc=istm22s
https://classroom.google.com/c/Mjc0NTI0OTY4MjMz?cjc=ligp3mn
https://classroom.google.com/c/Mjc0NTI0OTY4MjMz?cjc=ligp3mn
https://classroom.google.com/c/MjY1MTIxNjE5NjAw?cjc=ah7m35j
https://classroom.google.com/c/MjY1MTIxNjE5NjAw?cjc=ah7m35j


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

 

 

  

 

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom.وحسب رمز كل مادة ) 

   قم بنسخ رابط المحاضرة( وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 

 

 رئيس القسم                   مقرر القسم                                                                                                                        

 ا.د فائز محسن حامد                                                      ا.م.د عدنان عبدالنبي                                                                          

 

 

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –)صباحً(  انٌةالمرحلة الث \جدول روابط الماضرات االلكترونٌة  الٌوم

 الثالثاء

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة الوقت

  mjv223m https://classroom.google.com/c/MTcyOTE5NjkxMTI2?cjc=mjv223m م.م وسام حسٌن العضوٌة 0099-09099

  Njzepw2 https://classroom.google.com/c/MTcyOTQwOTk3ODY3?cjc=njzepw2 محمد م.د رغد فٌزٌاوٌة 09099-00099

  lgj2kv3 https://classroom.google.com/c/MjY1MTIyMzY4ODA2?cjc=lgj2kv3 م.هبة حمزة عضوٌة 00099-001099

  gma2mgq https://classroom.google.com/c/MjEwMzQzNzIwMDUy?cjc=gma2mgq م.م نجالء عبدالسالم كيمياء تحميمية 01099-90099

 جامعة تكرٌت

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الكٌمٌاء

 لعملٌةجدول المحاضرات االلكترونٌة ا

 لثانٌةالمرحلة ا

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://classroom.google.com/c/MTcyOTE5NjkxMTI2?cjc=mjv223m
https://classroom.google.com/c/MTcyOTE5NjkxMTI2?cjc=mjv223m
https://classroom.google.com/c/MTcyOTQwOTk3ODY3?cjc=njzepw2
https://classroom.google.com/c/MTcyOTQwOTk3ODY3?cjc=njzepw2
https://classroom.google.com/c/MjY1MTIyMzY4ODA2?cjc=lgj2kv3
https://classroom.google.com/c/MjY1MTIyMzY4ODA2?cjc=lgj2kv3
https://classroom.google.com/c/MjEwMzQzNzIwMDUy?cjc=gma2mgq
https://classroom.google.com/c/MjEwMzQzNzIwMDUy?cjc=gma2mgq


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

  

 

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroomوحسب ) .رمز كل مادة 

 ( قم بنسخ رابط المحاضرة  وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 
 

 رئيس القسم                   مقرر القسم                                                                                                                        

 ا.د فائز محسن حامد                                                           ا.م.د عدنان عبدالنبي                                                                          

 

 

 

 

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –( مسائًالمرحلة الثانٌة ) \جدول روابط الماضرات االلكترونٌة  الٌوم

 الثالثاء

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة الوقت

  zelwedo https://classroom.google.com/c/MjQ4NjQ2MDI1OTEy?cjc=zelwedo م.م سامر حسٌن العضوٌة 90099-91099

  mgawhmz https://classroom.google.com/c/MjIwMTMzMjcwNzIz?cjc=mgawhmz محمد م.د رغد فٌزٌاوٌة 91099-92099

  zbaufeq https://classroom.google.com/c/MTk2MTg0NDcyOTI4?cjc=zbaufeq سعيد م.م فراس عضوٌة 92099-93099

  45irrdl https://classroom.google.com/c/MjQ4OTExMzUyODg5?cjc=45irrdl م.م والء حازم كيمياء تحميمية 93099-94099

 جامعة تكرٌت

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الكٌمٌاء

 العملٌةجدول المحاضرات االلكترونٌة 

 انٌةالمرحلة الث

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://classroom.google.com/c/MjQ4NjQ2MDI1OTEy?cjc=zelwedo
https://classroom.google.com/c/MjQ4NjQ2MDI1OTEy?cjc=zelwedo
https://classroom.google.com/c/MjIwMTMzMjcwNzIz?cjc=mgawhmz
https://classroom.google.com/c/MjIwMTMzMjcwNzIz?cjc=mgawhmz
https://classroom.google.com/c/MTk2MTg0NDcyOTI4?cjc=zbaufeq
https://classroom.google.com/c/MTk2MTg0NDcyOTI4?cjc=zbaufeq
https://classroom.google.com/c/MjQ4OTExMzUyODg5?cjc=45irrdl
https://classroom.google.com/c/MjQ4OTExMzUyODg5?cjc=45irrdl


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

 

                                                         

 

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom.وحسب رمز كل مادة ) 

 ( قم بنسخ رابط المحاضرة  وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 

 

 رئيس القسم                   مقرر القسم                                                                                                                        

 ا.د فائز محسن حامد                                                         ا.م.د عدنان عبدالنبي                                                                            

 

 

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –)صباحً(  ثالثةالمرحلة ال \جدول روابط الماضرات االلكترونٌة  الٌوم

 ثنٌناال

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة الوقت

  bxzlf3l https://classroom.google.com/c/MTcyOTE5NjQ3NTk5?cjc=bxzlf3l م. انوار عادل العضوٌة 0099-09099

  zxgln4s https://classroom.google.com/c/MjEwMzQ2MjA3Nzk4?cjc=zxgln4s غد + م.م نسرٌنر دم. فٌزٌاوٌة 09099-00099

   7vc24o4 https://classroom.google.com/c/Mjc4MzM1Nzg0NzQx?cjc=7vc24o4 م.م فؤاد نهاد عضوٌة 00099-01099

  bybwy3g https://classroom.google.com/c/MjEwMjM3MDEyNzUx?cjc=bybwy3g م.م شٌرٌن فاروق كيمياء حياتية 01099-90099

 جامعة تكرٌت

 العلومكلٌة 

 قسم علوم الكٌمٌاء

 عملٌةجدول المحاضرات االلكترونٌة ال

 لثةالمرحلة الثا

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://classroom.google.com/c/MTcyOTE5NjQ3NTk5?cjc=bxzlf3l
https://classroom.google.com/c/MTcyOTE5NjQ3NTk5?cjc=bxzlf3l
https://classroom.google.com/c/MjEwMzQ2MjA3Nzk4?cjc=zxgln4s
https://classroom.google.com/c/MjEwMzQ2MjA3Nzk4?cjc=zxgln4s
https://classroom.google.com/c/Mjc4MzM1Nzg0NzQx?cjc=7vc24o4
https://classroom.google.com/c/Mjc4MzM1Nzg0NzQx?cjc=7vc24o4
https://classroom.google.com/c/MjEwMjM3MDEyNzUx?cjc=bybwy3g
https://classroom.google.com/c/MjEwMjM3MDEyNzUx?cjc=bybwy3g


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

  

 

 

  

 

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom.وحسب رمز كل مادة ) 

   قم بنسخ رابط المحاضرة( وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 

 رئيس القسم                   مقرر القسم                                                                                                                        

 ا.د فائز محسن حامد                                                                                                                    ا.م.د عدنان عبدالنبي                 

 

 

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –( مسائًالمرحلة الثالثة ) \ جدول روابط الماضرات االلكترونٌة الٌوم

 االثنٌن

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة الوقت

  fmiluet https://classroom.google.com/c/MjE0NDg3NTE2MzYz?cjc=fmiluet  عبد المحسن م.م هدلة العضوٌة 90099-91099

  lcrmvrm https://classroom.google.com/c/MjUyOTE1OTIwODc3?cjc=lcrmvrm م.م ٌوسف عثمان فٌزٌاوٌة 91099-92099

  cajvxzh https://classroom.google.com/c/Mjc4MTczMDA0NDI4?cjc=cajvxzh وسام محمدم.م  عضوٌة 92099-93099

  oifl2gf https://classroom.google.com/c/MjIwNDA4NzQyMjk1?cjc=oifl2gf صبري علًم.م  كيمياء حياتية 93099-94099

 جامعة تكرٌت

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الكٌمٌاء

 العملٌةجدول المحاضرات االلكترونٌة 

 لثةالمرحلة الثا

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://classroom.google.com/c/MjE0NDg3NTE2MzYz?cjc=fmiluet
https://classroom.google.com/c/MjE0NDg3NTE2MzYz?cjc=fmiluet
https://classroom.google.com/c/MjUyOTE1OTIwODc3?cjc=lcrmvrm
https://classroom.google.com/c/MjUyOTE1OTIwODc3?cjc=lcrmvrm
https://classroom.google.com/c/Mjc4MTczMDA0NDI4?cjc=cajvxzh
https://classroom.google.com/c/Mjc4MTczMDA0NDI4?cjc=cajvxzh
https://classroom.google.com/c/MjIwNDA4NzQyMjk1?cjc=oifl2gf
https://classroom.google.com/c/MjIwNDA4NzQyMjk1?cjc=oifl2gf


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

  

 

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom.وحسب رمز كل مادة ) 

   قم بنسخ رابط المحاضرة( وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 

 
 رئيس القسم                   مقرر القسم                                                                                                                        

 ا.د فائز محسن حامد                                                                                                                     ا.م.د عدنان عبدالنبي                

 

 

 

 

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –( صباحً) رابعةالمرحلة ال \جدول روابط الماضرات االلكترونٌة  الٌوم

 االحد

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة الوقت

     xmgkha4 https://classroom.google.com/c/NTM0MDgwOTA0MzBa?cjc=xmgkha4 م.م مصطفى قتيبة التحميل اآللي 0099-09099

  7ebvwil https://classroom.google.com/c/MjEwNzUwMTE3Njk5?cjc=7ebvwil م.م رفح واد كيمياء صناعية 09099-00099

00099-01099 
التشخيص 
   dli4esl  https://classroom.google.com/c/MjY1MTIyMTE3MzA2?cjc=dli4esl م.م درداء عزيز العضوي

  oy4etna https://classroom.google.com/c/MTg1NDgyMzA2Mjk2?cjc=oy4etna م.د سراب دلف كيمياء حياتية 01099-90099

 جامعة تكرٌت

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الكٌمٌاء

 العملٌةجدول المحاضرات االلكترونٌة 

 رابعةالمرحلة ال

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://classroom.google.com/c/NTM0MDgwOTA0MzBa?cjc=xmgkha4
https://classroom.google.com/c/NTM0MDgwOTA0MzBa?cjc=xmgkha4
https://classroom.google.com/c/MjEwNzUwMTE3Njk5?cjc=7ebvwil
https://classroom.google.com/c/MjEwNzUwMTE3Njk5?cjc=7ebvwil
https://classroom.google.com/c/MjY1MTIyMTE3MzA2?cjc=dli4esl
https://classroom.google.com/c/MTg1NDgyMzA2Mjk2?cjc=oy4etna
https://classroom.google.com/c/MTg1NDgyMzA2Mjk2?cjc=oy4etna


 

 

 عماد العوسج 

ٌم :م.م.  مصحب لزام  تصم
 شوندي

  

 

 

 

 

 ( ًادارة الصفوف االلكترونٌة عن طرٌق منصة التعلٌم االلكترونGoogle Classroom.وحسب رمز كل مادة ) 

   قم بنسخ رابط المحاضرة( وفتحه فً المتصفح للدخول الىGoogle Meet.فً وقت المحاضرة ) 

 
 رئيس القسم                   مقرر القسم                                                                                                                        

 ا.د فائز محسن حامد                                                                                                                    ا.م.د عدنان عبدالنبي                

 0202 - 0202الفصل الدراسً االول  –( مسائًالمرحلة الرابعة ) \جدول روابط الماضرات االلكترونٌة  الٌوم

 االحد

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة الوقت

  xpgy6hc https://classroom.google.com/c/MjE2NDg3ODk5NjA0?cjc=xpgy6hc مصطفى قتيبةم.م  التحميل اآللي 90099-91099

  57q7pgr https://classroom.google.com/c/MjY1MTIyNDU2NTUw?cjc=57q7pgr  د رغد محمدم. كيمياء صناعية 91099-92099

92099-93099 
التشخيص 
 5jp6htg https://classroom.google.com/c/MjEwMzI0NzUwNjg2?cjc=5jp6htg محمد رجبم.م  العضوي

  oy4etnq https://classroom.google.com/c/MjQ5NTc0OTkxMDA3?cjc=6stnxtq سيف محمود مم. كيمياء حياتية 93099-94099

 جامعة تكرٌت

 كلٌة العلوم

 قسم علوم الكٌمٌاء

 العملٌةجدول المحاضرات االلكترونٌة 

 المرحلة الرابعة

  0202-0202الفصل الدراسً االول لعام 

https://classroom.google.com/c/MjE2NDg3ODk5NjA0?cjc=xpgy6hc
https://classroom.google.com/c/MjE2NDg3ODk5NjA0?cjc=xpgy6hc
https://classroom.google.com/c/MjY1MTIyNDU2NTUw?cjc=57q7pgr
https://classroom.google.com/c/MjY1MTIyNDU2NTUw?cjc=57q7pgr
https://classroom.google.com/c/MjEwMzI0NzUwNjg2?cjc=5jp6htg
https://classroom.google.com/c/MjEwMzI0NzUwNjg2?cjc=5jp6htg
https://classroom.google.com/c/MjQ5NTc0OTkxMDA3?cjc=6stnxtq
https://classroom.google.com/c/MjQ5NTc0OTkxMDA3?cjc=6stnxtq

