
 

 

 

 

 2021 –   2020      الثان الفصل ادلرايس       –   الأول   املرحةلجدول روابط احملارضات الالكرتونية /   

 رابط المحاضرة االلكتروني 
رمز 

 الصف  
 اسم المادة  مدرس المادة 

وقت 

 المحاضرة 
 اليوم 

سعدي  د. سمؤالأ.  حضوري    
 رياضيات  

08:30 -11:00 

 االحد 
 حضوري   

 
 ا.م. د. محمد صالح محمد      

   احصاء مبادئ  
00:11 -00:01  

https://classroom.google.com/c/MjgyMzU0MzUxNjk3?cjc=dirlolh 

 
dirlolh    م.د. مروة إبراهيم 

   كيمياء عضوية 
30:08 -30:11  االثنين  

https://classroom.google.com/c/NzM5OTc4MjI4NTBa?cjc=degel6q 

 
 م.د. اثير صابر   

مبادئ حماصيل  
30:10- 30:08   حقلية   الثالثاء  

https://classroom.google.com/c/MzI2MjUwODQ0OTk0?cjc=o54dp3y 

 o54dp3y   ا.د. طارق خلف حسن 
 مبادئ دواجن 

30:08 -30:10  االربعاء  

https://classroom.google.com/c/MzE3NzI1MDc5MDk0?cjc=uovlnia   

 
uovlnia  أ.م.د.ميسلون 

 حيوان عام  
30:08 -30:10  

 الخميس 

 

 

 

 

 

 

 جامعة تكريت  

 كلية الزراعة  

ني قسم االنتاج الحيوا  

لكترونية النظرية جدول المحاضرات اال  

االولى   -المرحلة :  
2021 - 2020  الفصل الدراسي  

 

 

 

 ( وحسب رمز كل مادة .  Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )   -

 https://meet.google.com/lookup/h35bkdbsr3رابط الميتنك للمرحلة األولى  -

 .  ( في وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى )  -

 

https://classroom.google.com/c/MjgyMzU0MzUxNjk3?cjc=dirlolh
https://classroom.google.com/c/NzM5OTc4MjI4NTBa?cjc=degel6q
https://classroom.google.com/c/MzI2MjUwODQ0OTk0?cjc=o54dp3y
https://classroom.google.com/c/MzE3NzI1MDc5MDk0?cjc=uovlnia
https://meet.google.com/lookup/h35bkdbsr3


 

 

 

 

 

 2021 –   2020      الثان الفصل ادلرايس       –  الثانية   املرحةلجدول روابط احملارضات الالكرتونية /   

 رابط المحاضرة االلكتروني 
رمز 

 الصف  
 اسم المادة  مدرس المادة 

وقت 

 المحاضرة 
 اليوم 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzE4MTQ2NDk1OTI3 

 

7bh6exs 

 
 م.د. غزوان مهدي  

مبادئ علم  
 11:00- 08:30 االلبان 

 االحد 

https://classroom.google.com/c/MzI2NTEwODE2MzI3?cjc n3moak6  
 مبادئ تربة 

00:11 -00:01  

 د. صدام   حضوري   

تربية وانتاج امساك  
30:10- 30:08 )عملي(   

 د. هيثم   حضوري    االثنين 
 وراثة عملي            

30:10-  30:12  

https://classroom.google.com/c/MzMwMjY1Mzk0MDc0?cjc=u5rss2t u5rss2t   م.د. خلدون 
 وقاية نبات 

30:1- :30:3   

https://classroom.google.com/c/NjQ3MDQxODUyODZa 6hq4djr  ا.م.د. ظافر شاكر 
 وراثة  

30:08 -30:10  

 الثالثاء 
https://classroom.google.com/c/MTcxOTE2NTExMjQx?cjc=vqagamw   vqagamw  أ.د.نهاد خورشيد 

تربية وانتاج  
) نظري (   امساك   30:10 -30:12  

https://classroom.google.com/c/MzI2MzU4NjY2Njgx?cjc= Wjuffui   م. د. باسم شكور 
 حماصيل علف ومراعي 

30:08 -30:10  االربعاء  

https://classroom.google.com/c/MjA5OTU4OTkzODcy?cjc=qmeutyw 

 
Qmeutyw   د. فارس المحل 

 حرية ودميقراطية  
30:08 -30:10  

 الخميس 

 

 جامعة تكريت  

 كلية الزراعة  

ني قسم االنتاج الحيوا  

لكترونية النظرية جدول المحاضرات اال  

الثانية   -المرحلة :  
2021 - 2020  الفصل الدراسي  

 

 

 ( وحسب رمز كل مادة .  Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

 https://meet.google.com/lookup/h35bkdbsr3رابط الميتنك للمرحلة الثانية    -

 .  ( في وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى ) -

 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzE4MTQ2NDk1OTI3
https://classroom.google.com/c/MzI2NTEwODE2MzI3?cjc
https://classroom.google.com/c/MzMwMjY1Mzk0MDc0?cjc=u5rss2t
https://classroom.google.com/c/MTcxOTE2NTExMjQx?cjc=vqagamw
https://classroom.google.com/c/MzI2MzU4NjY2Njgx?cjc
https://classroom.google.com/c/MjA5OTU4OTkzODcy?cjc=qmeutyw
https://meet.google.com/lookup/h35bkdbsr3


 

 

 

 

 

   
 

 2021  –   2020      الثان الفصل ادلرايس       –   الثالثة   املرحةلجدول روابط احملارضات الالكرتونية /   

 اليوم  وقت المحاضرة  اسم المادة  مدرس المادة  رمز الصف   رابط المحاضرة االلكتروني 

https://classroom.google.com/c/Mjc5NjM5NjU2ODg3?cjc=mzmll3o 

 
Mzmll3o   ا. م. د. عبد هللا عصام 

 اعالف وعالئق 
 االحد  10:30- 08:30

https://classroom.google.com/c/MjEwMjE1OTM4OTU1?cjc=cgn74b3   

 
cgn74b3  أ.د.أحمد طايس 

 فسلجة دواجن 
30:08 -30:10  االثنين  

https://classroom.google.com/c/MzE3NzQ0ODMxNDc1?cjc=3jrcwhy 
3jrcwhy  أ.د.معد عبد الكريم 

تكنولوجيا  
30:10- 30:08 دواجن   الثالثاء  

 م.م. صهيب محمود   حضوري  

تربيه وحتسني  
30:10- 30:08 حيوان ) عملي (   االربعاء  

 م. د.سماح ميسر   حضوري  
 فسلجة دواجن  

1030-30:12   

 ا.م.د.أسلم سعود  حضوري   
 فسلجة تناسل 

30:12 -00:2   

https://classroom.google.com/c/MzI1MzI0ODE5NjI4?cjc=zg4xji6 

 
zg4xji6   أ.د. سموال سعدي عبد هللا 

تربية وحتسني  
30:10- 30:08 حيوان   الخميس  

 ا.م.د. اركان برع    
3حاسبات    

30:10 -30:12   

 جامعة تكريت  

 كلية الزراعة  

ني قسم االنتاج الحيوا  

لكترونية النظرية جدول المحاضرات اال  

الثالثة  -المرحلة :  
2021 - 2020  الفصل الدراسي  

 

 ( وحسب رمز كل مادة .  Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )   -

 https://meet.google.com/lookup/fdtwjhzbobرابط الميتنك للمرحلة الثالثة   -

 .  ( في وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى )  -

 

https://classroom.google.com/c/Mjc5NjM5NjU2ODg3?cjc=mzmll3o
https://classroom.google.com/c/MjEwMjE1OTM4OTU1?cjc=cgn74b3
https://classroom.google.com/c/MzI1MzI0ODE5NjI4?cjc=zg4xji6
https://meet.google.com/lookup/fdtwjhzbob


 

 

 

 

 2021 –   2020      الثان الفصل ادلرايس       –   الرابعة   املرحةلجدول روابط احملارضات الالكرتونية /   

المادة اسم  مدرس المادة  رمز الصف   رابط المحاضرة االلكتروني   
وقت 

 المحاضرة 
 اليوم 

 د. احمد  رمضان   حضوري  

 علم اللحوم عملي  

 10:30- 08:30 حضوري 

 االحد 

 د. هيثم رجب  حضوري   

علم احلياة  
( عملي)   اجلزيئي   

حضوري     
10:30 -12:30   

https://classroom.google.com/c/MTIxMDQ0NjIzMDU0?cjc=kfkvdqz   

 
kfkvdqz  أ.د.عماد غايب 

انتاج ابقار  
30:10- 30:08 احلليب   االثنين  

https://classroom.google.com/c/NTM1MDI4NDEzNzVa?cjc=bywmi7x 

 
bywmi7x  أ.م.د.عقيل عبد شليح 

 امراض دواجن 
30:08 -30:10  الثالثاء  

http://classroom.google.com/c/NTk0OTMyNjM5NzFa 

 dzo-zgqw-evd ر عبد اللطيف ه أ.د.طا  
 انتاج جاموس 

30:08 -30:10  

 االربعاء 

https://meet.google.com/lookup/dhxfa2uxqd    أ.د. محفوظ 
 علم احلوم  

30:08 -30:10  

https://meet.google.com/lookup/dhxfa2uxqd  
tkqyyeg  أ.م.د.أحمد خالد 

علم احلياة  
30:10- 30:08 اجلزيئي   

 الخميس 

 

 

 جامعة تكريت  

 كلية الزراعة  

ني االنتاج الحيواقسم   

لكترونية النظرية جدول المحاضرات اال  

الرابعة   -المرحلة :  
2021 - 2020  الفصل الدراسي  

 

 مقرر القسم 
 د.محمد صالح 

 رئيس القسم 

 د.عبدهللا عصام
 ( وحسب رمز كل مادة .  Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )   -

-   https://meet.google.com/lookup/dhxfa2uxqd       الرابعة    رابط الميتنك للمرحلة 
 .  ( في وقت المحاضرة  Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى )  -

 

https://classroom.google.com/c/MTIxMDQ0NjIzMDU0?cjc=kfkvdqz
http://classroom.google.com/c/NTk0OTMyNjM5NzFa
https://meet.google.com/lookup/dhxfa2uxqd
https://meet.google.com/lookup/dhxfa2uxqd
https://meet.google.com/lookup/dhxfa2uxqd

