
 كل مادة .  و رابط  ( وحسب رمز   Google Classroomإدارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -
 ( في وقت المحاضرة .  Google meetو فتحه في المتصفح للدخول الى )  لكوكل ميت  قم بنسخ رابط ا -

-  
 رئيس القسم  مقرر القسم 

 عقيل نجم عبود االسم: أ.د   حسين م. وسام حمد االسم: م.
 

 

 جامعة تكريت

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية

 األولى  المرحلة: كلية الزراعة

 ثاني ال الدراسي:الفصل  المحاصيل الحقلية قسم:

 2021- 2020 الدراسي:العام 

 ط المحاضرةــــراب رمز الصف اسم التدريسي  المادة التوقيت  اليوم 

 حضوري  zlkfwuk د. سموال سعدي  رياضيات 10 - 8:30 االحد 

 حضوري  ft2bawh م.م. محمد جواد  ( 1تطبيقات في الحاسوب ) 10:30-11:30 

 ylcrhzi https://classroom.google.com/c/MzI5NjU3MTQ1NTY0?cjc=ylcrhzi د. هبة محمد  مبادئ علم التربة ع  10 - 9 االثنين 

 qf74rtm https://classroom.google.com/c/MzI0NTMxNzc2ODU2?cjc=qf74rtm د. افراح مصطفى  مبادئ انتاج حيواني ن  10 -9 الثالثاء 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.mobile.polymer  د. عدي الناصر  مبادئ انتاج حيواني ع  11 - 10 

 mcje2cp https://classroom.google.com/c/MjgyMzU1MTkzNDc1?cjc=mcje2cp د. صالح حمادي  مبادئ علم التربة ن 10 - 9 األربعاء

 traluhq https://classroom.google.com/c/MzI1MTY3MzI2MDYy?cjc=traluhq ا.م.د فراس ابراهيم مبادئ اقتصاد زراعي  2:30 – 1:30 

 4b6dfva https://classroom.google.com/c/MzE3OTE1MzcyNTY0?cjc=4b6dfva م.د. فراس احمد  ( 2لغة انكليزية ) 12 - 11 الخميس

 4u6gt7d https://classroom.google.com/c/MzI1NTgzMDA5NDM5?cjc=4u6gt7d نصير موسى  كيمياء حيوية ن  1:15 – 12:15 

 hhr662b https://classroom.google.com/c/MzE4NTE4OTYwMzgy?cjc=hhr662b م.م. نعمة حمزة  كيمياء حيوية ع  2:30 – 1:30 

 رابط الدعوة لصف المرحلة األولى  
 

sroom.google.com/c/MzI2OTY5MzI5MTA4?cjc=sbjnsaqhttps://clas 

 للمحاضرات   google meetرابط  

 

https://meet.google.com/lookup/cpha67577v 
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 كل مادة .  و رابط  ( وحسب رمز   Google Classroomإدارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -
 ( في وقت المحاضرة .  Google meetو فتحه في المتصفح للدخول الى )  لكوكل ميت  قم بنسخ رابط ا -

-  
 رئيس القسم  مقرر القسم 

 عقيل نجم عبود االسم: أ.د   حسين م. وسام حمد االسم: م.
 

 

 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية

 لثانية ا  المرحلة: كلية الزراعة 

 ثاني ال الدراسي:الفصل  المحاصيل الحقلية  قسم:

 2021- 2020 الدراسي: العام 

 ط المحاضرةــــراب رمز الصف اسم التدريسي  المادة وقت المحاضرة  اليوم 

 fyhnryc https://classroom.google.com/c/MjI1NDU2NTMxMTAw?cjc=fyhnryc صالح  م. نجالء  ادارة مزارع ن  9:30 – 8:30 االحد 

 xctg2vy https://classroom.google.com/c/MzI1NTg2ODU0MTMx?cjc=xctg2vy م.م. تسنيم سعد  ادارة مزارع ع  11 - 10 

 lfruzjw https://classroom.google.com/c/MzI1MTI3Njg0MTI1?cjc=lfruzjw م.د حسام ممدوح  زيتية وسكرية ن  3 - 2 

 zywqugj https://classroom.google.com/c/MzE4NzE2MDE2OTcz?cjc=zywqugj د. منال صالح  ع احياء مجهرية  2 - 12:30 االثنين 

 j3mrexw https://classroom.google.com/c/MzE3OTExMjM2Mzcy?cjc=j3mrexw م.د يوسف عبد الحميد  احصاء ن 3:30 – 2:15 

 t3gwyyo https://classroom.google.com/c/MzE3ODM5NTE1ODc2?cjc=t3gwyyo م.م منال علي  ع زيتية وسكرية  11 - 10 الثالثاء 

 cfeyzc2 https://classroom.google.com/c/NjUyNTA4MTk5NTJa?cjc=cfeyzc2 د. عبدالخالق سليمان ن احياء مجهرية  2 - 1 

 il3tsir https://classroom.google.com/c/MzI1MTI0ODA1MDcw?cjc=il3tsir م.م عمار وبدان احصاء ع  3:15 – 2:15 

 حضوري  6lak5ai م.م عماد طارق  ري وبزل ع  1 - 12 األربعاء

 https://meet.google.com/lookup/ay5e2pt4c3  م.م فارس صالح  حرية وديمقراطية  10 - 9 الخميس

 ohbul4h https://classroom.google.com/c/MzI1MDQ1MDQ2ODk4?cjc=ohbul4h د. اوس ممدوح  نري وبزل  12:30 – 11:30 

 nomja7u https://classroom.google.com/c/MzI0NzM3MjYwNzIw?cjc=nomja7u م.د صالح حميد بيئة نبات ن 2 - 1 

 bezzoq6 https://classroom.google.com/c/NzM5OTc4MjI4OTVa?cjc=bezzoq6 م.م وسام حمد  عبيئة نبات  3:15 – 2:15 

 رابط الدعوة لصف المرحلة الثانية 
 

https://classroom.google.com/c/MzI2OTY5MzI5MTc0?cjc=gckxjcc 

 للمحاضرات   google meetرابط  

 

https://meet.google.com/lookup/gv54toxxrn 
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 كل مادة .  و رابط  ( وحسب رمز   Google Classroomإدارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -
 ( في وقت المحاضرة .  Google meetو فتحه في المتصفح للدخول الى )  لكوكل ميت  قم بنسخ رابط ا -

-  
 رئيس القسم  مقرر القسم 

 عقيل نجم عبود االسم: أ.د   حسين م. وسام حمد االسم: م.
 

 

 

 جامعة تكريت 

 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية

 لثالثة ا  المرحلة: الزراعة كلية 

 ثاني ال الدراسي:الفصل  المحاصيل الحقلية  قسم:

 2021- 2020 الدراسي: العام 

 ط المحاضرةــــراب طريقة المحاضرة  اسم التدريسي  المادة التوقيت  اليوم 

 jwty7x7 https://classroom.google.com/c/MzE3OTE5NzA0NjYy?cjc=jwty7x7 م.د فراس احمد لغة انكليزية  11- 10 االحد 

 exvxn5i https://classroom.google.com/c/MzE3ODgzOTcyNDIz?cjc=exvxn5i م.د ايناس اسماعيل  محاصيل الياف ن  1 - 11:15 

 v7vfmjc https://classroom.google.com/c/MzE3ODc0MzUyOTkx?cjc=v7vfmjc ايمن ايوب  م. ع محاصيل الياف  2:15 – 1:15 

 حضوري  xtdi3hk د. محمد شاكر  ع  تربية نحل 10 - 8:30 االثنين 

 حضوري  p423abd م.م محمد جواد  ( 3تطبيقات في الحاسوب ) 11:30 – 10:30 

 lymeaaa https://classroom.google.com/c/MzI1NjE5MjUxMjY5?cjc=lymeaaa د. لؤي نهار ع تكنلوجيا بذور  2 - 1 الثالثاء 

 3bmaddy https://classroom.google.com/c/MzE3OTQ1NzA1OTU3?cjc=3bmaddy م.د عمر نزهان ن محاصيل حبوب  1 - 12 األربعاء

 vtdxfqa https://classroom.google.com/c/MzE3NzU0Nzg2OTU3?cjc=vtdxfqa م.د باسم شكور  محاصيل بقول ن  2:15 – 1:15 

 vtdxfqa https://classroom.google.com/c/MzE3NzU0Nzg2OTU3?cjc=vtdxfqa م.د باسم شكور  ع محاصيل بقول   3:30 – 2:30 

 hr47k2x https://classroom.google.com/c/MzE4MzE4MTQzMjIz?cjc=hr47k2x م.م. قنادة ابراهيم  ع محاصيل حبوب  12 - 11 الخميس

 tm662dr https://classroom.google.com/c/NjQ2NjU4ODM1MjJa?cjc=tm662dr م.د مظهر اسماعيل  ن تكنلوجيا بذور  1:30 – 12:30 

 xtdi3hk tps://classroom.google.com/c/MzE3MjA1OTg3MDI4?cjc=xtdi3hkht د. محمد شاكر  ن تربية نحل  3:30 – 2 

 رابط الدعوة لصف المرحلة الثالثة 

 
https://classroom.google.com/c/MzI2OTY5MzI5MjM4?cjc=o3km5xj 

 

 للمحاضرات   google meetرابط  

 

https://meet.google.com/lookup/akv5lxrn4e 
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 كل مادة .  و رابط  ( وحسب رمز   Google Classroomإدارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -
 ( في وقت المحاضرة .  Google meetو فتحه في المتصفح للدخول الى )  لكوكل ميت  قم بنسخ رابط ا -

-  
 رئيس القسم  مقرر القسم 

 عقيل نجم عبود االسم: أ.د   حسين م. وسام حمد االسم: م.
 

 

 

 جامعة تكريت 

 

 

 االلكترونية النظريةجدول المحاضرات 

 الرابعة   المرحلة: كلية الزراعة 

 ثاني ال الدراسي:الفصل  المحاصيل الحقلية  قسم:

 2021- 2020 الدراسي: العام 

 ط المحاضرةــــراب طريقة المحاضرة  اسم التدريسي  المادة التوقيت  اليوم 

 y4cwjbs https://classroom.google.com/c/MzE3Nzc5MzYxMjg0?cjc=y4cwjbs م.د عبدهللا حسن  نمنظمات نمو  1 - 12 االحد 

 y4cwjbs https://classroom.google.com/c/MzE3Nzc5MzYxMjg0?cjc=y4cwjbs م.د عبدهللا حسن  ع منظمات نمو  2:30 – 1:30 

 lsdo6yw https://classroom.google.com/c/MzE3MjEwNjAwNzcx?cjc=lsdo6yw جاسم محمد . أ.د   تربية نبات 12:30 – 10:30 االثنين 

 ضوري ح mtlqrqs م.م نور علي  تربية نبات   10 – 9 الثالثاء 

 حضوري  byfxbww م.م.لوثر خالد  مكافحة ادغال ع  11:30 – 10:30 

 pstxekc https://classroom.google.com/c/MzI0NTQzMDY4Nzk0?cjc=pstxekc م. ايمن ايوب  ع ادارة مراعي   2:15-1:15 االربعاء

 xuuhmq4 https://classroom.google.com/c/MzE3OTA0Mjk5Mzgw?cjc=xuuhmq4 ا.م.د داود سلمان  ادارة مراعي ن  10 - 8:30 الخميس

 jxb3ffy https://classroom.google.com/c/MzE3OTA5NTY4MzQ1?cjc=jxb3ffy عقيل نجم  .د. أ اجهاد بيئي ن 12 – 11 

 btrciej https://classroom.google.com/c/MzE4NDk0MDkyNjk3?cjc=btrciej م.م لوثر خالد  عاجهاد بيئي  1:30 – 12:30 

 se4rkys https://classroom.google.com/c/MzE4NDk0MDAxNDc0?cjc=se4rkys ا.د شاكر مهدي  مكافحة ادغال ن  3:15 – 2:15 

      

 رابط الدعوة لصف المرحلة الرابعة 
 

https://classroom.google.com/c/MzI2OTY5MzI5MzMz?cjc=7hvyb4z 

 https://meet.google.com/lookup/c2u2avd6u3 للمحاضرات   google meetرابط  
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