
 جامعة تكريت

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية

 األولى  المرحلة : كلية الزراعة

          ثانيالالفصل الدراسي :  :وقاية النبات قسم

 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية 

 صف الدراسي الرابط  رمز الصف  مدرس المادة  اسم المادة   وقت المحاضرة  اليوم  

   wrpefx6 https://classroom.google.com/c/MzE3Mzg1MzY1MjQy?cjc=wrpefx6    د.سموأل سعدي رياضيات  10:30-8:30 االحد 

   mjfwua3 https://classroom.google.com/c/MzE3MTgzMTUwMzY4?cjc=mjfwua3 د. ربيع عبد  2حشرات  12:30-2:30

   4jk2zuc https://classroom.google.com/c/MzE3MzgxNDM0MDY0?cjc=4jk2zuc د.منال صالح  كيمياء ال عضوية  12:30-10:30 االثنين

   bmzckm4 https://classroom.google.com/c/MzE3MjIzODYwNTA1?cjc=bmzckm4 د.هبة عبدللا  م.تربة نظري 12:30-2:30

   4jk2zuc https://classroom.google.com/c/MzE3MzgxNDM0MDY0?cjc=4jk2zuc بشير محمد م.د  ع   عضوية ال كيمياء 12:30-10:30 الثالثاء 

  jged43p   https://classroom.google.com/c/MzE3MjE4Nzc2NTY4?cjc=jged43p   م نور علي م. نبات عام نظري 12:30-2:00

 / الدروس العمليةحضور في الكلية من أجل الدروس العملية   األربعاء 

  https://meet.google.com/lookup/gr4fhywwap المرحلة االولى   ( 1رابط الكوكل ميت  للقاعة ) 

   google.com/c/MzE3MDY0MDM5MTAx?cjc=llgfyzmhttps://classroom. ( المرحلة االولى  1رابط الصف الدراسي للقاعة )

 llgfyzm (1رمز الصف للقاعة )

 

 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 

 : أ.م.د صالح محمد إسماعيل االسم م.د زياد شهاب أحمد  :االسم
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 جامعة تكريت

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية

 الثانية المرحلة : كلية الزراعة

           ثانيالفصل الدراسي : ال قسم:وقاية النبات 

 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية 

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

   r3t6x23 https://classroom.google.com/c/MzE3MjIwMjE5NDgx?cjc=r3t6x23 د.خلدون فارس لغة انكليزية  12:30-10:30 االحد 

   mnlkzhz https://classroom.google.com/c/MzE3MzE2NzU2MTM5?cjc=mnlkzhz د.انس +د.محمد تغذية نبات 12:30-200

+م.م  م.م محمد كامل +ع تطبيقات في الحاسوب ن 2:00-12:30 االثنين

 ناهدة

cwfiv76 https://classroom.google.com/c/MzE3MzE4NDg2MDkw?cjc=cwfiv76   

 حضور في الكلية من أجل الدروس العملية  الثالثاء

   bkvwlny https://classroom.google.com/c/MzE3MzExODI1NjIx?cjc=bkvwlny د.قاروق محمود  كيمياء تحليلية  10:30-8:30 األربعاء

   t4u4wpo https://classroom.google.com/c/MzE3MjA1OTg3MDg4?cjc=t4u4wpo  شاكر محمد. د جشرات طبية و بيطرية  12:30-2:00

   qmeutyw https://classroom.google.com/c/MjA5OTU4OTkzODcy?cjc=qmeutyw م.فارس محل حرية و ديمقراطية  12:30-10:30 الخميس 

   o54l5oi https://classroom.google.com/c/MzE3MjA1OTg2OTUx?cjc=o54l5oi شاكر محمد. د تصنيف حشرات  12:30-2:00

 https://meet.google.com/lookup/ffiyxz73km الثانية   للمرحلة (  2الكوكل ميت لقاعة ) رابط 

   https://classroom.google.com/c/MzE3MDcwODY0OTM3?cjc=kjxggpz ( المرحلة الثانية 2رابط الصف الدراسي لقاعة)  

   Kjxggpz ( المرحلة الثانية 2رمز الفصل الدراسي لقاعة )

 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 )   كوكل ميت قم بنسخ رابط ال -

 رئيس القسم  مقرر القسم 

 :أ.م.د صالح محمد إسماعيل االسم :م.د زياد شهاب أحمد االسم
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 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية

 الثالثة  المرحلة : كلية الزراعة 

           ثانيالفصل الدراسي : ال قسم:وقاية النبات 

 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية 

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

   jj25z4w https://classroom.google.com/c/MzE3MjEyMDkxMjA5?cjc=jj25z4w د.صالح محمد  امراض نبات ن 2:00-12:30 االحد 

  cszleqa https://classroom.google.com/c/MzE3MzMwNzQ5MTk4?cjc=cszleqa د.خلف نهر كيمياء حياتية ن  2:00-3:30

 العملية  الدروس أجل من الكلية في حضور االثنين

 الثالثاء

 

 cszleqa  https://classroom.google.com/c/MzE3MzMwNzQ5MTk4?cjc=cszleqa د.خلف +م.م نعمة ع  حياتية كيمياء 10:30-12:30

   zyvozjc https://classroom.google.com/c/MzE3MjIwMjE5NTQ4?cjc=zyvozjc د.خلدون فارس تقانات احيائية ن 12:30-2:00

   r4i33ib https://classroom.google.com/c/MzE3MjExMjY0MDA3?cjc=r4i33ib ا.د.عبدللا عبدالكريم ن  1فطريات  10:30-8:30 األربعاء

  mtlqrqs https://classroom.google.com/c/MzE3MjE4Nzc0NTIz?cjc=mtlqrqs د وائل مصطفى ا.م. تربية نبات ن 10:30-12:30

  mtlqrqs https://classroom.google.com/c/MzE3MjE4Nzc0NTIz?cjc=mtlqrqs +م.م ناهدة م.م نور عملي تربية نبات 2:00-3:30

   anm7pt7 https://classroom.google.com/c/MzE3MzcwMzU1MzYx?cjc=anm7pt7 د.محمد رمضان  ن   االدغال و طرق مكافحتها 10:30-8:30 الخميس 

  4cmnuzz https://classroom.google.com/c/MjgyMzUwMTExMDc4?cjc=4cmnuzz د.محمد + م.قتادة  ع   مكافحتها طرق و االدغال 10:30-12:30

   xtdi3hk https://classroom.google.com/c/MzE3MjA1OTg3MDI4?cjc=xtdi3hk شاكر محمد. د تربية نحل ن 2:00-3:30

    https://meet.google.com/lookup/bizbctpucu الثالثة   للمرحلة (  3الكوكل ميت لقاعة ) رابط 

   https://classroom.google.com/c/MzE3MDU4NjY0ODMy?cjc=ka374sd ( المرحلة الثالثة 3رابط الصف الدراسي لقاعة)  

 ka374sd ( المرحلة الثالثة 3لدراسي لقاعة )رمز الفصل ا

 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 )   كوكل ميت قم بنسخ رابط ال -

 رئيس القسم  مقرر القسم 

 : أ.م.د صالح محمد إسماعيل االسم م.د زياد شهاب أحمد  :االسم
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 جامعة تكريت

 

 االلكترونية النظريةجدول المحاضرات 

 الرابعة المرحلة : كلية الزراعة

            ثانيالفصل الدراسي : ال قسم:وقاية النبات 

 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية 

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

 العملية  الدروس أجل من  الكلية في حضور االحد 

  xouvhru https://classroom.google.com/c/MzE4MzI2NjE0NzQw?cjc=xouvhru د. زياد شهاب  فات مخازن ن ا 10:30-8:30 االثنين

   ah55t4k https://classroom.google.com/c/MzE3MTkyNjA0MjE0?cjc=ah55t4k ن عوف عبدالرحم م. إدارة متكاملة لالفة  11:00-12:30

 التخرج  بحوث مشاريع أجل من الكلية في  حضور  الثالثاء 

 األربعاء 

 

 

   2crxrnt https://classroom.google.com/c/MzE3MjI3MjY1NDg5?cjc=2crxrnt  د.معاذ عبد الوهاب  امراض فاكهة  8:30-10:30

   jlgdvnx https://classroom.google.com/c/MzE3MjAyNjY0Njgz?cjc=jlgdvnx زكريا  صفاء د.م.ا ن حشرات بساتين  10:30-12:30

  gleiwc https://classroom.google.com/c/MzI1Mjk5NTUxMTc0?cjc=gleiwc   سعد  د.صفاء+م.م.رغد ع  حيوية مقاومة 12:30-2:00

 الخميس

 

 

  ddm3cyi https://classroom.google.com/c/MzE3MjI3MjY1NDE4?cjc=ddm3cyi الوهاب  عبد معاذ.د فايروسات ن 8:30-10:30

   frgoo5g https://classroom.google.com/c/MzE3MjAyNjU3NzMy?cjc=frgoo5g زكريا  صفاء د.م.ا مقاومة حيوية ن  10:30-12:30

  35zl3hz https://classroom.google.com/c/MzI1Mjc4OTg3NTY3?cjc=35zl3hz م. آمنة نايف ع   مخازن  افات 12:30-2:00

   https://meet.google.com/lookup/gyq75f52i6 ( المرحلة الرابعة 4رابط الكوكل ميت للقاعة )

   https://classroom.google.com/c/MzE3MDQ2NDQxMjE0?cjc=4c4cbbt المرحلة الرابعة  ( 4رابط الصف الدراسي لقاعة)  

 4c4cbbt ( المرحلة الرابعة 4لدراسي لقاعة )رمز الفصل ا

 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 )   كوكل ميتقم بنسخ رابط ال -

 رئيس القسم  مقرر القسم 

 : أ.م.د صالح محمد إسماعيل االسم :م.د زياد شهاب أحمد االسم
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