
جدول الدروس االسبوعي  -  كلية طب االسنان –جامعة تكريت   

 

 جدول الدروس االسبوعي للمرحلة االولى 

 

 اليوم اسم المادة تدريسي المادة  وقت المحاضرة  رابط برنامج الميت 

https://meet.google.com/jdy-cjgb-hpp        group A 

 

https://meet.google.com/ggr-jmzv-gqc        group B 

مساءا 10 – 9 قیصد لیآ.م.د. بان اسماع   
اإلنسان تشريح   

Human anatomy 
 االحد

 مساءا 10 – 9
انور اكبر النیأ.د. ش  

 م. منى احمد عبدهللا
ولوجييبا  Biology 

 االثنين 

 مساءا 21 – 10

 ا.د. رجاء سهیل نجم

دخلف محم اسریم.د.   

. م. ثامر محمود محمد م  

 فیزیاء طبیة

ظهرا 3 – 1 ولوجي یبا ا.م. سیناء ناجي محسن    

 الثالثاء
 كیمیاء  آ.م.د. مهدي صالح  مساءا 10 – 9

 مساءا 11 – 10
 م.مهند ذیاب مهدي 

 م.م. تماره عفیف مجید 
 حاسوب 

 مساءا 9 – 8
 آ.م.د. مهدي صالح 

 م.د. شیماء عیسى احمد
 كیمیاء 

 مساءا 10 – 9 االربعاء 
هدى یونس یحیى م.م.   

عدنان عبد العزیز آ.م.د.   
 حقوق انسان

 انكلیزي ا.م. سیناء ناجي محسن  مساءا 11 – 10

 ظهرا 3 – 1

 ا.د. رجاء سهیل نجم

خلف محمد اسریم.د.   

. م. ثامر محمود محمد م  

 فیزیاء طبیة

حسن خضیر محمد م.م. مساءا 9 – 8 الخميس  عربي 

 م. م. نور غازي صعب مساءا 10 – 9
  تشريح اسنان

Dental anatomy 

 

https://meet.google.com/jdy-cjgb-hpp
https://meet.google.com/ggr-jmzv-gqc


 

 

ثانية الدروس االسبوعي للمرحلة الجدول    

 

 اليوم  اسم المادة  تدريسي المادة  وقت المحاضرة  رابط برنامج الميت 

https://meet.google.com/anz-pxbi-eqs  

 Oral    انسجة الفم أ.د. انتصار جاسم  ظهرا 2 – 12

histology 
مساءا 10 – 9 االحد  أ.د. انتصار جاسم  

مساءا 11 – 10 احمد شهاب  میم. ر   
 صناعة االسنان

prosthodontics  

 مساءا 10 – 9
 م.مهند ذیاب مهدي 

 م.م. تماره عفیف مجید 
 االثنين  الحاسوب

ظهرا 2 – 12:30  
  م.د محمود نوفل

 م. شیماء عبد القادر مهدي

   انسجة عامة

General 

histology   

 الثالثاء
 م.د محمود نوفل مساءا 10 – 9

   انسجة عامة

General 

histology 

قیصد لیآ.م.د. بان اسماع مساءا 11 – 10 حیالتشر   

 مساءا 10 – 9
انتظار رفعت.د. ا  

 ا.م.د. سالم جاسم خلف 
 كیمیاء حیاتیة 

 االربعاء 
 مساءا 11 – 10

 م. جاسم محمد احمد

یاسر احمد خلف  .مم  
ة یمقراطید  

 ظهرا 3 – 1
 ا.د. انتظار رفعت

 ا.م.د. سالم جاسم خلف 
 كیمیاء حیاتیة 

 مواد اسنان ا. مثنى شعبان رجب مساءا 10 – 9 الخميس

 مساءا 11 – 10
تقیة شاكر احمد ا.م.د.  

عباس  قاسم نیأ.م مادل  

فسلجة    

physiology  

 

https://meet.google.com/anz-pxbi-eqs


لثة للمرحلة الثاجدول الدروس االسبوعي   

 

 اليوم اسم المادة تدريسي المادة  وقت المحاضرة  رابط برنامج الميت 

 

https://meet.google.com/udd-itzw-khz   

مساءا 10 – 9  

د هدیل مزهر یونس  .ا  

م د جتین عز الدین .ا  

م د هند عصام عبدهللا .ا  

فاطمة مصطفىم.   

 الفم میجراث

Microbiology 
 االحد

مساءا 11 –10  ا.م د علي غانم  
         مفجراحة ال

Oral surgery 

 م. لمى نصرت مساءا 10 – 9
   صناعة االسنان

Prosthodontics 

 االثنين 
 مساءا 11 – 10

 م.م ندى عوني

 م.م.طارق خلیل عبد 

   امراض عامة

General 

pathology 

ن یالد ریأ.م سالفة خ مساءا 10 – 9  
  معالجة اسنان

Operative 
 الثالثاء

 مساءا 11 – 10
 أ.م. ازهار عماش 

ابیم.م. هند ذ  

   طب مجتمع

Community 

 ظهرا 3 – 2

 ا. د هدیل مزهر یونس 

 ا.م د جتین عز الدین 

 ا.م د هند عصام عبدهللا 

 م. فاطمة مصطفى

 احیاء مجهریة 

Microbiology 
 االربعاء 

 أ.م.د. اسامة مراد  مساءا 11 – 9
   اشعة الفم

Radiology 

 م.د محمود نوفل مساءا 10 – 9
  االجنة

Embryology 
 الخميس

حاتم محمد ریم. غد مساءا 11 – 10  
  ةیاالدو

Pharmacology  

 

 

 

 

https://meet.google.com/udd-itzw-khz


 

 

 

لرابعة جدول الدروس االسبوعي للمرحلة ا  

 

الميت رابط برنامج   اليوم اسم المادة تدريسي المادة  وقت المحاضرة  

https://meet.google.com/fzo-wgkk-tcm  

 مساءا   10 -9
ةیباطن د. فرحان تقي نقي   

General medicine 
 السبت

ظهرا 3 – 1  
ضیجاسم رم دونیم. ز   امراض الفم 

Oral pathology 

 مساءا   10 -9 االحد
ضیجاسم رم دونیم. ز   امراض الفم 

Oral pathology 

مساءا 11 – 10 عصام علي   .د   
  مفجراحة ال

Oral surgery 

محمد   ونسی ثمیأ.د ه مساءا 10 – 9  
 معالجة اسنان

Operative 
 االثنين 

 ا.م د علي غانم  مساءا 11 – 10
عامة  جراحة   

G surgery 

 مساءا 10 – 9
 م.م. سها اسود دهش

 م.م. نور صباح
    امراض اللثة    

Periodontology 
 الثالثاء

دیم.م. صفوان عبد الحم مساءا 10 – 9  
   صناعة االسنان

Prosthodontics  
 االربعاء 

م. انس قحطان ا. مساءا 11 – 10  
   میالتقو

Orthodontics 
 الخميس

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/fzo-wgkk-tcm


 

 

خامسةاالسبوعي للمرحلة الجدول الدروس   

 

 

 اليوم اسم المادة تدريسي المادة  وقت المحاضرة  رابط برنامج الميت 

 

https://meet.google.com/zzz-buay-dkm   group A 

 

https://meet.google.com/upr-ryhq-wfo    group B  

   

مساءا 11 – 10 االحد   معالجة اسنان أ.م.د. هدى عباس 

conservative   11 – 12 م.م. احمد براهیم خلف  مساءا 

 مساءا 10 – 9
 أ.م. مها عصام 

 م.م. اسیل طه 

   اطفال

Pedodontics 
 االثنين 

 مساءا 10 – 9
میأ.م. محمد ابراه  

.د. هدیل محمد عبودم  

  امراض اللثة

Periodontics 

 الثالثاء

 مساءا 11 – 10

 أ.م. ازهار عماش 

ابیم.م. هند ذ  

االسنان ةیوقا   

preventive 

dentistry 

 مساءا 10 – 9
احمد شهاب  میم. ر  

 م. لمى نصرت

   االسنانصناعة 

Prosthodontics 
 االربعاء 

 أ.م. جمال خضر  مساءا 11 – 10
    میتقو

Orthodontics 

 ا.م د علي غانم  ظهرا 2 - 1
المهنة اخالقیات  

Ethics 
 

صل یأ.م.د رحاب ف مساءا 11 – 9  
             طب الفم

Oral medicine 
 الخميس

 ا.م.د.محمد رحیل مساءا 12 – 11
      الفمجراحة    

Oral surgery 

 

https://meet.google.com/zzz-buay-dkm
https://meet.google.com/upr-ryhq-wfo

