
 جامعة تكريت

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية

 األولى المرحلة : كلية الزراعة

            االولالفصل الدراسي :  :االقتصاد واالرشاد الزراعي قسم

 2021-2020العام الدراسي :  

 روابط الصف الرمز  اسم التدريسي الوقت  المادة الدراسية اليوم

   iqfhtjh https://classroom.google.com/c/MjgyMzU1MTkzMzEz?cjc=iqfhtjh د.صالح الدين حمادي  10:30- 8:30 التربة مبادئ  االحد

 am7b3ji https://classroom.google.com/c/MzI2NTg1NDczMTEw?cjc=am7b3ji د. نور جمعة  10:30- 8:30 مبادئ صناعات  االثنين 

  – 10:30 2تطبيقات حاسوب  الثالثاء

11:30 

   vcwfvox https://classroom.google.com/c/MjgwMzkzMTY1OTA5?cjc=vcwfvox عبد للا  م. محمد كامل 

 z7jbzwx https://classroom.google.com/c/MjgyMDI3NjM0OTQy?cjc=z7jbzwx إسحاق  زد. ممتا  2:30 – 11:30 مكائن واالت زراعية 

   magz6lb https://classroom.google.com/c/MzMwNDE3NTAyNTgz?cjc=magz6lb م.حسيب محمود امين  10:30- 8:30 علم النفس االجتماعي  االربعاء 

   7n73743 https://classroom.google.com/u/0/c/MzI2NTkzMzU0Nzgy أ.م. احمد صكر عبد للا  10:30- 8:30 مجتمع ريفي  الخميس

   bqaxrvn https://classroom.google.com/c/MjEwMjMyMTM1MTM4?cjc=bqaxrvn م.محمد عمر  2:30  – 1:30 اللغة اإلنكليزية 

رابط االجتماع )رابط الدعوة والدخول الى القاعة   

 الدراسية المرحلة االولى 

https://meet.google.com/lookup/a5hsdtxr5p 

 رابط الصف للقاعة الدراسية  رمز الصف للقاعة الدراسية 

yiglkhd https://classroom.google.com/c/MzMwNjQyMzI4NTUy?cjc=yiglkhd 
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 جامعة تكريت

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية

 الثانية  المرحلة : كلية الزراعة

            االولالفصل الدراسي :  :االقتصاد واالرشاد الزراعي قسم

 2021-2020العام الدراسي :  

 روابط الصف  رمز   اسم التدريسي الوقت  المادة الدراسية اليوم
 hjnxyhh https://classroom.google.com/c/MzE3MTk5NDIyOTAw?cjc=hjnxyhh جايد  ن د. غسا 10:30- 8:30 انتاج خضر   االحد

   m7xcgoi https://classroom.google.com/c/MzI2Njc0MDgwNDM2?cjc=m7xcgoi شريف  م.محمد عمر  3:30  – 1:30 اللغة اإلنكليزي 

  – 8:30 تسويق زراعي   االثنين 

10:30 

   m5zmcwp https://classroom.google.com/c/MzI2NTI0NzUwNTQ5?cjc=m5zmcwp أ.م.د. فراس إبراهيم  

  – 8:30 تعليم كبار   الثالثاء

10:30 

   ovrp4pi https://classroom.google.com/c/MzE3Mzc0MDU2Mjcx?cjc=ovrp4pi   يوسف عايد د.سحاب 

تطبيقات حاسوب  

4 

   cpvjok5 https://classroom.google.com/c/MzI2NTYwNjg4MjE1?cjc=cpvjok5 عبد للا  م. محمد كامل  2:30  – 1:30

  – 8:30 صحة وامراض   األربعاء

10:30 

   xomi3tz https://classroom.google.com/c/MzMwNDYyNzE4Nzg2?cjc=xomi3tz د.احمد عبد علو 

  – 8:30 ري وبزل   الخميس

10:30 

   nwmwbbb https://classroom.google.com/c/MzI2NjQyNzQ0OTky?cjc=nwmwbbb د.رمزي شهاب 
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   Qmeutyw https://classroom.google.com/c/MjA5OTU4OTkzODcy?cjc=qmeutyw م.م.فارس صالح  2:30  – 1:30 حرية وديمقراطية 

رابط االجتماع )رابط الدعوة والدخول الى القاعة  

 الدراسية المرحلة الثانية 
https://meet.google.com/lookup/hgcn6pe5nv 

 
 رابط الصف للقاعة الدراسية  رمز الصف للقاعة الدراسية 

lg6crn7 https://classroom.google.com/c/MzI2OTI5NzEwNjMy?cjc=lg6crn7 

 

 

 

 

 

 جامعة تكريت

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية

 المرحلة : االثالثة ارشاد   كلية الزراعة

 الفصل الدراسي : االول            قسم:االقتصاد واالرشاد الزراعي 

 2021-2020العام الدراسي :  

 روابط الصف  الرمز  اسم التدريسي الوقت  المادة الدراسية اليوم
   rdtoc53 https://classroom.google.com/c/MzI2NTc4MDk2MDQ5?cjc=rdtoc53 د.محمد احمد جاسم  10:30- 8:30 ن / مبادئ البان  االحد

   mm6hhfm https://classroom.google.com/c/MjI1NDU2NTMxMTc4?cjc=mm6hhfm م. نجالء صالح مدلول  10:30- 8:30 ادارة مزارع نظري  االثنين 

   Igcfqfg https://classroom.google.com/c/MzMwNDE4NDExNDEz?cjc=igcfqfg م. حسيب محمود  3:30  – 1:30 اساليب اتصال 

   phigl5c https://classroom.google.com/u/0/c/MzI2NTkzMzU0NzM4 أ.م. احمد صكر عبد للا  10:30- 8:30 طرق بحث اجتماعي   الثالثاء
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 جامعة تكريت

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية

 الثالثة اقتصاد   المرحلة : كلية الزراعة

            االولالفصل الدراسي :  :االقتصاد واالرشاد الزراعي قسم

 2021-2020العام الدراسي :  

 روابط الصفوف   الرمز   اسم التدريسي الوقت  المادة الدراسية اليوم
 pibcjcf https://classroom.google.com/c/NTQzNDg3MTcwNzVa?cjc=pibcjcf محمد  د.نصيف جاسم  10:30  – 8:30 تحليل اسعار                                                     االحد

  – 10:30 سياسة مالية 

12:30 

 y2buewj https://classroom.google.com/c/MzI2NTY0MTUxMDQ5?cjc=y2buewj جاسم  د. عمر عادل 

   2s4obsb https://classroom.google.com/c/MzI2NTczNDU5Njgz?cjc=2s4obsb د.محمد احمد جاسم  10:30  – 8:30 مبادئ البان   االثنين 

 edbdqhe https://classroom.google.com/c/MzMwNjMzNTUzMjM5?cjc=edbdqhe ا.م محمود حديس  10:30- 8:30 وسائل ومعينات   األربعاء

 owb77rf https://classroom.google.com/c/MzE3MzMwNTYzNzI0?cjc=owb77rf عواد جاسم محمد .م 10:30- 8:30 مكافحة افات زراعية   الخميس

   7fm2m3e https://classroom.google.com/c/MzI2Njc3MzA3NzM1?cjc=7fm2m3e شريف   م. محمد عمر 3:30  – 1:30 اللغة اإلنكليزية 

الدراسية  رابط االجتماع )رابط الدعوة والدخول الى القاعة  

 المرحلة الثالثة/ارشاد 
https://meet.google.com/lookup/g3ydvsi5ht 

 
 u5atjth https://classroom.google.com/c/MzI2OTIzNDYxODkz?cjc=u5atjthالدراسية  رمز صف القاعة 

 الدراسية  صف القاعة رابط 
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   i34gron https://classroom.google.com/c/MjA5ODgyNTIyNjkx?cjc=i34gron لطيف   أ.د.باسم فاضل 10:30  – 8:30 2أقتصاد كلي   الثالثاء

   N4wb6ws https://classroom.google.com/c/MzI2NTU2MDg5NDI0?cjc=n4wb6ws أ.م. يسرى طارق   10:30  – 8:30 اقتصاديات انتاج   األربعاء

      Pvhry36 https://classroom.google.com/c/MzI2Njc5NjA5NDQ0?cjc=pvhry36 شريف  م.محمد عمر  3:30  – 1:30 اللغة اإلنكليزية 

   m736f7h https://classroom.google.com/c/MjA5ODgwMDY0OTMx?cjc=m736f7h احمد  م مزهر عبدللا 10:30  – 8:30 زراعية محاسبه تكاليف  الخميس

الدراسية  رابط االجتماع )رابط الدعوة والدخول الى القاعة  
 https://meet.google.com/lookup/gwffmyqsdy المرحلة الثالثة/اقتصاد 

 
 v5pf7lb https://classroom.google.com/c/MzMwNjQzMjQ4MzQy?cjc=v5pf7lb رمز القاعة الدراسية   

   رابط القاعة الدراسية  

 

 

 

 

 

 

 جامعة تكريت

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية

 الرابعة ارشاد  المرحلة : كلية الزراعة

            االولالفصل الدراسي :  :االقتصاد واالرشاد الزراعي قسم

 2021-2020العام الدراسي :  

 رابط الصفوف  الرمز   اسم التدريسي الوقت  المادة الدراسية اليوم
- 8:30 تقويم ارشادي  االحد

10:30 

 p4jdmhl https://classroom.google.com/c/MzI2NTUwMjYwNzgz?cjc=p4jdmhl علي  ماجد خليل أ.م. 
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- 8:30 ارشاد مرأة  االثنين 

10:30 

 42dsoxq https://classroom.google.com/c/MzI2NTQ2MjA3NTU2?cjc=42dsoxq محمود امين  م.حسيب 

- 8:30 علم النفس التربوي  الثالثاء

10:30 

 embumef https://classroom.google.com/c/MzMwNjMzNTUzMzEy?cjc=embumef ا. محمود حديس 

- 8:30 عالقات عامة  األربعاء

10:30 

 Ojwejsk https://classroom.google.com/c/MzE3Mzc0MDU2MTQ0?cjc=ojwejsk يوسف  د. سحاب عايدأ.

 مشروع بحث تخرج 

  -8:30 مناهج ارشاد  الخميس

10:30 

 Akv m4ev https://classroom.google.com/c/MzMwMjc0MjM4oTM5?cjc=akvm4ev م. مها سعيد شده 

الدراسية  رابط االجتماع )رابط الدعوة والدخول الى القاعة  

 ارشاد /رابعة المرحلة ال
https://meet.google.com/lookup/hxttrv5hsf 

 
spqpw2g  الدراسيةرمز صف القاعة https://classroom.google.com/c/MzI2OTQyNzY5MjQz?cjc=spqpw2g 

 الدراسية  رابط صف القاعة 

 

 

 

 

 جامعة تكريت

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية

 الرابعة اقتصاد   المرحلة : كلية الزراعة

            االولالفصل الدراسي :  :االقتصاد واالرشاد الزراعي قسم

 2021-2020العام الدراسي :  

https://classroom.google.com/c/MzI2NTQ2MjA3NTU2?cjc=42dsoxq
https://classroom.google.com/c/MzMwNjMzNTUzMzEy?cjc=embumef
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 روابط الصفوف   الرمز   اسم التدريسي الوقت  المادة الدراسية اليوم
 xta7s72 https://classroom.google.com/c/MzI2NTY0NjE4NDY1?cjc=xta7s72 جاسم  د. عمر عادل  10:30  – 8:30 زراعي  تمويل وتسليف  االحد

 tnuijnx https://classroom.google.com/c/MzE3MTkyODAzMzg0?cjc=tnuijnx محمد  د.نصيف جاسم  12:30 – 10:30 اقتصاد قياسي 

 676arps https://classroom.google.com/c/MzMwNjI4MDQ0Mjky?cjc=676arps ثامر زيدان مخلف  أ. 10:30  – 8:30 فكر ونظم  االثنين 

 s4bmixt https://classroom.google.com/c/MjE2MjQwODQzMzI4?cjc=s4bmixt احمد  أ.د.جدوع شهاب 10:30  – 8:30 تخطيط زراعي   الثالثاء

 مشروع بحث تخرج 

 q6snufk https://classroom.google.com/c/MzMwNjI0ODMwNTI0?cjc=q6snufk ثامر زيدان مخلف أ. 10:30  – 8:30 زراعية  تقييم مشاريع  األربعاء

 3sfy2dc https://classroom.google.com/c/MzE3OTI0OTUzMDAw?cjc=3sfy2dc أ.م.يسرى طارق بكر  10:30  – 8:30 تجارة خارجية  الخميس

الدراسية  رابط االجتماع )رابط الدعوة والدخول الى القاعة  

 اقتصاد الرابعة / المرحلة 

https://meet.google.com/lookup/d4khxm7whb 

 

   7otocuw https://classroom.google.com/c/MzI2OTM5MzcwMDgz?cjc=7otocuwالدراسية  رمز صف القاعة  

 الدراسية رابط صف القاعة 
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