
  2021 2020  –جامعة تكريت   –كلية الطب  –االلكتروني  االولى جدول المرحلة     
رمز  اسم التدريسي الوقت المادة اليوم

 الصف
 رابط الدخول

 hidden https://meet.google.com/lookup/bslqg65rbm د.عبدالجبار جميل Anatomy 9 - 11 االحد

Embryo 11 - 12  د.عبد الجبار جميل Hidden https://meet.google.com/lookup/bslqg65rbm 

 

 
 االثنين 

Physiology  9 - 10  د.طيبة بدر –د.ياسين خشمان hidden https://meet.google.com/lookup/bslqg65rbm 

Human Rights 10 - 11 م . طارق عايد  –صالح  د.مهدي  hidden https://meet.google.com/lookup/bslqg65rbm 

Biochemistry  11 - 1 د.خضير عباس خضير hidden https://meet.google.com/lookup/bslqg65rbm 

 

 
 الثالثاء 

English 9 - 10 د.ايمان سعود hidden https://meet.google.com/lookup/bslqg65rbm 

Genetic 11 - 12   د.اسراء هاشم hidden https://meet.google.com/lookup/bslqg65rbm 

 

 
 االربعاء 

Histology 9 - 10 د.سميرة عبد الحسين hidden https://meet.google.com/lookup/bslqg65rbm 

computer 10 - 11  م م وائل سعد  –م م ايمن عبد الرحمن Hidden  https://meet.google.com/lookup/bslqg65rbm 

physics 11 - 12  د.مها ارشد hidden https://meet.google.com/lookup/bslqg65rbm 

 

 
 
 
 

 الخميس 

Anatomy lab G1 
9 – 10 

 

 حضوري في المختبر  hidden د.عبدالجبار جميل

Histology lab G2  د.سميرة عبد الحسين hidden  حضوري في المختبر 

Biochemistry lab G3  م م محمد حسن hidden  حضوري في المختبر 

Physiology lab G4  د.موسى حسين نصيف hidden  حضوري في المختبر 

Histology lab G1 
10 - 11 

 حضوري في المختبر  hidden د.سميرة عبد الحسين

Biochemistry lab G2  م م محمد حسن hidden  حضوري في المختبر 

Physiology G3 د.موسى حسين نصيف hidden  حضوري في المختبر 

Anatomy G4 د.عبدالجبار جميل hidden  حضوري في المختبر 

Biochemistry lab G1 
11 - 12 

 حضوري في المختبر  hidden م م محمد حسن 

Physiology lab G2 د.موسى حسين نصيف hidden  حضوري في المختبر 

 Anatomy lab G3 د.عبدالجبار جميل hidden  حضوري في المختبر 
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 الخميس 
Histology lab G4  د.سميرة عبد الحسين hidden  حضوري في المختبر 

Physiology G1 
12 - 1 

 حضوري في المختبر  hidden د.موسى حسين نصيف

Anatomy lab G2 د.عبدالجبار جميل hidden  حضوري في المختبر 

Histology G3 د.سميرة عبد الحسين hidden  حضوري في المختبر 

Biochemistry G4  م م محمد حسن hidden  حضوري في المختبر 

 

 جامعة تكريت     -كلية الطب   -وحدة التعليم الطبي 

 2021-2020العام الدراسي  

 تكون مادة العملي حضوريا لكافة لمجاميع يوم الخميس من كل اسبوع اما بقية االيام فتكون الدروس الكترونية  مالحظه: 

 تكون محاضرة االجنة بواقع ساعة واحدة بين اسبوع واخر  

 

 2020 -مكتب المعاون العلمي  


