
 
 

 

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

 8:30 م.محاصيل ع/  د. لؤي نهار   حضوري 

 10:30 رسم هندسي   د. ثائر تركي   حضوري  االحد

 1:30 ارشاد تربوي د. اشجان نزار   حضوري 

 8:30 م. إنتاج حيواني ع  د. صدام محمد  حضوري 

 10:30 إحصاء / ع  د. عمار هاشم   حضوري  االثنين

 12:30 م.صناعات غذائية / ع  السيد ياسر عبد السالم   حضوري 

 https://classroom.google.com/c/MzI0MDY1NTQ0Mzkx?cjc=ryv4sxz ryv4sxz 9:00 م.صناعات غذائية د. سبراء سعد 
 الثالثاء 

 https://classroom.google.com/c/MzI2NTIxMDAzODk5?cjc=zqtquof zqtquof 12:30 م. محاصيل حقلية  د. فراس احمد 

https://classroom.google.com/c/MzE3NTcwNzM5MTk1?cjc=enobriy enobriy  10:30 م. إنتاج حيواني د. عمار صالح 
 االربعاء

   https://classroom.google.com/c/MzI1MTY3MzI2MDYy?cjc=traluhq traluhq 1:30 م. اقتصاد زراعي د. فراس ابراهيم 

 https://classroom.google.com/c/MzI2NTIyODUwNjQx?cjc=sn5nj64 sn5nj64  8:30 2الحاسوب د.عمار هاشم 
 الخميس

 https://classroom.google.com/c/MzI2NTIyODUwODE2?cjc=jdd42xp jdd42xp  11:30 إحصاء  د. عمار فخري 

https://meet.google.com/lookup/e57itcnolu google meet رابط االتصال الفيديوي الموحد    

https://classroom.google.com/c/MzMwNjE2Njk0NjU0?cjc=jlzq4he   رابط الصف الموحد 

jlzq4he  رمز الصف الموحد 

https://meet.google.com/lookup/cpha67577v   رابط االتصال لصف مادة االقتصاد الزراعي مشترك  د. فراس ابراهيم 
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 جامعة تكريت

قسم البستنة وهندسة الحدائق \كلية الزراعة  

 ول المحاضرات المدمج جد       

2021-2020للفصل الدراسي الربيعي   

 االولىالمرحلة :        
 

https://classroom.google.com/c/MzI0MDY1NTQ0Mzkx?cjc=ryv4sxz
https://classroom.google.com/c/MzI2NTIxMDAzODk5?cjc=zqtquof
https://classroom.google.com/c/MzE3NTcwNzM5MTk1?cjc=enobriy
https://classroom.google.com/c/MzI1MTY3MzI2MDYy?cjc=traluhq
https://classroom.google.com/c/MzI2NTIyODUwNjQx?cjc=sn5nj64
https://classroom.google.com/c/MzI2NTIyODUwODE2?cjc=jdd42xp
https://meet.google.com/lookup/e57itcnolu
https://classroom.google.com/c/MzMwNjE2Njk0NjU0?cjc=jlzq4he
https://meet.google.com/lookup/cpha67577v


 

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

 8:30 مشاتل وإكثار نبات )ع(  السيد مازن   حضوري 

ابرار عقيل د.   حضوري  االحد  10:30 كيمياء حيوية  ع /  

 12:30 بيئة نبات / ع  السيد نصر شكري   حضوري 

طه شهاب  د.  حضوري  ع  /زراعة عضوية     8:30 

 االثنين
 10:30 أدغال ع /  االنسة هبة   حضوري 

 12:00 ارشاد تربوي د. رياض مناع   حضوري 

 12:30 تغذية نبات ع/  د. طه شهاب   حضوري 

https://classroom.google.com/c/MzE3MzE2Njc3ODY4?cjc=wwousw6 wwousw6 9:30 لغة انكليزية د. انس منير 

 11:30 بيئة نبات  د. عمار فخري  https://classroom.google.com/c/MzE3MjEzNzIxNjY0?cjc=ultnjkp Ultnjkp الثالثاء 

https://classroom.google.com/c/MzE3MjE3NjUyMDQ0?cjc=27xmvmy 27xmvmy  1:30 مشاتل وإكثار نبات د. ناظم سالم 

https://classroom.google.com/c/MzI2NTI3NTM1ODEz?cjc=znsrs7w znsrs7w  9:30 تغذية نبات  د. محمد عبدللا 

 11:30 أدغال  د. محمد رمضان https://classroom.google.com/c/MzE3MzcyMzU3Nzgz?cjc=lemvngd lemvngd االربعاء

https://classroom.google.com/c/MzI0MDg0MDEwODcw?cjc=2wrxbrc 2wrxbrc  1:00 زراعة عضوية د . مصطفى رشيد 

https://classroom.google.com/c/MjA5OTU4OTkzODcy?cjc=qmeutyw qmeutyw 8:30 حرية وديمقراطية  السيد فارس صالح 

 9:30 م . إرشاد زراعي  م.حسيب محمود https://classroom.google.com/c/MzI2NTQxMTk0MTg2?cjc=gxoqh5l gxoqh5l الخميس

https://classroom.google.com/c/MzI0MDg0MDEwODk3?cjc=ep24qle ep24qle  1:00 كيمياء حيوية د. مصطفى رشيد 

https://meet.google.com/lookup/g2fuk7b3uy google meet  رابط االتصال الفيديوي الموحد 

https://classroom.google.com/c/MzI2ODk4NjAyODkz?cjc=oknk76i  رابط الصف الموحد 

oknk76i رمز الصف الموحد 
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 جدول المحاضرات المدمج 

2021-2020 للفصل الدراسي الربيعي  

 الثانيةالمرحلة : 

 

 جامعة تكريت
البستنة وهندسة الحدائققسم  \كلية الزراعة  

https://classroom.google.com/c/MzE3MzE2Njc3ODY4?cjc=wwousw6
https://classroom.google.com/c/MzE3MjEzNzIxNjY0?cjc=ultnjkp
https://classroom.google.com/c/MzE3MjE3NjUyMDQ0?cjc=27xmvmy
https://classroom.google.com/c/MzI2NTI3NTM1ODEz?cjc=znsrs7w
https://classroom.google.com/c/MzE3MzcyMzU3Nzgz?cjc=lemvngd
https://classroom.google.com/c/MzI0MDg0MDEwODcw?cjc=2wrxbrc
https://classroom.google.com/c/MjA5OTU4OTkzODcy?cjc=qmeutyw
https://classroom.google.com/c/MzI2NTQxMTk0MTg2?cjc=gxoqh5l
https://classroom.google.com/c/MzI0MDg0MDEwODk3?cjc=ep24qle
https://meet.google.com/lookup/g2fuk7b3uy
https://classroom.google.com/c/MzI2ODk4NjAyODkz?cjc=oknk76i


 
 

 
 

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

 8:30 إمراض نبات / ع /  السيد عوف   حضوري 

 االحد
سيد سامر ال  حضوري  / )ع(  2فاكهة نفضية    10:30 

)ع(  2نباتات زينة  السيدة انغام   حضوري   12:00 

 12:30 ارشاد تربوي د. محمد عبدللا   حضوري 

 8:30 تربية نبات )ع(  د. عمار هاشم   حضوري 

 10:00 تربية نحل/ ع/  د. محمد شاكر  حضوري  االثنين

عقيل  ابرار د.  حضوري  /)ع(  2إنتاج خضر   11:30 

https://classroom.google.com/c/MzE3MjExNjcyNjUw?cjc=uqydlms uqydlms  2فاكهة نفضية  د. احسان فاضل  10:30 
 الثالثاء 

https://classroom.google.com/c/MzE3MTY3OTQ3NjU0?cjc=6dnjljk 6dnjljk  12:30 لغة انكليزية د. رياض مناع 

https://classroom.google.com/c/MjgyMzQ1MDU4ODkw?cjc=eowgpgv eowgpgv  4الحاسوب/  د. عمار هاشم  8:30 

 10:30 تربية نبات  د. عمار هاشم  https://classroom.google.com/c/MzI1NTUxNDk1NTcx?cjc=mwzchey mwzchey االربعاء

https://classroom.google.com/c/MjEwMDIxMjA0Mjk1?cjc=vjzxznz vjzxznz  2انتاج خضر د. حارث برهان  12:30 

https://classroom.google.com/c/MzE3MDY2MzQ1ODE0?cjc=cz777xi cz777xi  2نباتات زينة  د. اشجان نزار  9:30 

 11:30 امراض نبات د.عبدللا عبدالكريم  https://classroom.google.com/c/MzE3MjExNTg0NDUx?cjc=fvp37cw fvp37cw الخميس

https://classroom.google.com/c/MzE3MjA1OTg3MDI4?cjc=xtdi3hk xtdi3hk  1:30 تربية نحل  د. محمد شاكر 

https://meet.google.com/lookup/azs32ef2je google meet  رابط االتصال الفيديوي الموحد 

https://classroom.google.com/c/MzMwNjE5MDAxOTIw?cjc=at35i7m  رابط الصف الموحد 

at35i7m رمز الصف الموحد 

https://meet.google.com/lookup/bizbctpucu  مشترك تربية نحلصف مادة ل االتصال رابط د. محمد شاكر 
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جدول المحاضرات المدمج          
2021-2020ي راسي الربيعللفصل الد  

 الثالثةالمرحلة :        
 

 جامعة تكريت

قسم البستنة وهندسة الحدائق \كلية الزراعة  

https://classroom.google.com/c/MzE3MjExNjcyNjUw?cjc=uqydlms
https://classroom.google.com/c/MzE3MTY3OTQ3NjU0?cjc=6dnjljk
https://classroom.google.com/c/MjgyMzQ1MDU4ODkw?cjc=eowgpgv
https://classroom.google.com/c/MzI1NTUxNDk1NTcx?cjc=mwzchey
https://classroom.google.com/c/MjEwMDIxMjA0Mjk1?cjc=vjzxznz
https://classroom.google.com/c/MzE3MDY2MzQ1ODE0?cjc=cz777xi
https://classroom.google.com/c/MzE3MjExNTg0NDUx?cjc=fvp37cw
https://classroom.google.com/c/MzE3MjA1OTg3MDI4?cjc=xtdi3hk
https://meet.google.com/lookup/azs32ef2je
https://classroom.google.com/c/MzMwNjE5MDAxOTIw?cjc=at35i7m
https://meet.google.com/lookup/bizbctpucu


 

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

اشجان نزار  د.  حضوري   8:30 عناية وخزن / ع  

 االحد
 10:30 هندسة حدائق /ع د. رياض مناع   حضوري 

 12:00 ارشاد تربوي د .عمار هاشم   حضوري 

 12:30 مشروع بحث تخرج  جميع التدريسيين   حضوري 

 8:30 زراعة االنسجة / ع  د. ناظم سالم   حضوري 

مازن  السيد  حضوري  االثنين  10:30 انتاج نخيل / ع  

 12:30 إنتاج أعناب / ع  د. محمود فاضل   حضوري 

 الثالثاء  ال توجد محاضرات 

https://classroom.google.com/c/MzI2NTMzMjc1OTk4?cjc=ruesx6t ruesx6t  10:30 انتاج أعناب د. محمود فاضل 
 االربعاء

https://classroom.google.com/c/MzE3MTY2MzI3NDc1?cjc=atgy3cy atgy3cy 12:30 إنتاج نخيل  د. خالد ناجي 

https://classroom.google.com/c/MzE3MTY2NDgzMDg5?cjc=6fpq4tb 6fpq4tb 8:30 عناية وخزن  د. خالد ناجي 

 10:30 زراعة انسجة  د. اديب جاسم  https://classroom.google.com/c/MzI2NTMzODUxNzU5?cjc=ert3pzc ert3pzc الخميس

https://classroom.google.com/c/MzE3MTY3OTEwMDQ0?cjc=4ju2tic 4ju2tic  1:30 هندسة حدائق د. رياض المناع 

https://meet.google.com/lookup/a4fr4krkbm google meet  رابط االتصال الفيديوي الموحد 

https://classroom.google.com/c/MzMwNjE5MDAxOTk4?cjc=eyaptcr  رابط الصف الموحد 

eyaptcr رمز الصف الموحد 
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 جدول المحاضرات المدمج 

2021-2020للفصل الدراسي الربيعي   

                                    الرابعةالمرحلة : 
 

 جامعة تكريت

قسم البستنة وهندسة الحدائق \كلية الزراعة  

https://classroom.google.com/c/MzI2NTMzMjc1OTk4?cjc=ruesx6t
https://classroom.google.com/c/MzE3MTY2MzI3NDc1?cjc=atgy3cy
https://classroom.google.com/c/MzE3MTY2NDgzMDg5?cjc=6fpq4tb
https://classroom.google.com/c/MzI2NTMzODUxNzU5?cjc=ert3pzc
https://classroom.google.com/c/MzE3MTY3OTEwMDQ0?cjc=4ju2tic
https://meet.google.com/lookup/a4fr4krkbm
https://classroom.google.com/c/MzMwNjE5MDAxOTk4?cjc=eyaptcr

