
 جدول المحاضرات االلكترونية                                   جامعة تكريت                                                                                                                   

 المرحلة : الثالثة                                                                                                كلية الزراعة                                                           

 2021-2020الفصل الدراسي                                قسم المكائن واالالت الزراعية                                                                                                 

 2021  –  2020        الدراسي   الفصل  –  الثالثة   المرحلة   /  االلكترونية  المحاضرات   روابط  جدول
 ي المحاضرة اإللكترون   رابط الصف  رمز  المادة   مدرس  المادة   اسم  المحاضرة   وقت اليوم

 االحد 
 ihr2em3 https://classroom.google.com/c/MjgyMDI3NjM0ODcz?cjc=ihr2em3 أ.م.د. ممتاز اسحق   معدات بذار وتسميد  ص 11:30 – 8:30

 vjj3y6g https://classroom.google.com/c/MjgyMDI3NjM0OTAy?cjc=vjj3y6g أ.م.د. ممتاز اسحق   معدات ري وبزل  م 3:30 –م 12:30

 bqjuhrq https://classroom.google.com/u/0/c/MzI2NTM1MDYzNjcy?cjc=bqjuhrq م.م. عبدهللا عامر  تصميم وتحليل تجارب  م  12:00 –ص  9:00 االثنين

 vo4fleu https://classroom.google.com/c/MzE3OTEyNjYzNDAx?cjc=vo4fleu أ.م.د. ممتاز اسحق  ميكانيك أداء الساحبات  ص 11:30 – 8:30 الثالثاء 

 األربعاء 
 mviwzum https://classroom.google.com/c/MzE3NTY1MzAxMTc4?cjc=mviwzum أ.م.د. ثائر تركي  تصميم معدات واالت زراعية  ص 11:30 – 8:30

 o62zi6h https://classroom.google.com/c/MzE3NTY1MzE5NDUz?cjc=o62zi6h أ.م.د. ثائر تركي  محركات احتراق داخلي  م 3:30 –م 12:30

 pktw6hc https://classroom.google.com/c/Mjk2OTI5NTQ4NTc0?cjc=6ngd2ak د. حسين علي  تصميم وتحليل تجارب  م 12:50 –ص 10:30 الخميس 

 https://meet.google.com/lookup/hcrqtkrnao للمرحلة الثالثة لجميع الدروس  google meetرابط الـ 

 6ngd2ak رمز غرفة المرحلة الثالثة / المتابعة االلكترونية 

 https://classroom.google.com/c/Mjk2OTI5NTQ4NTc0?cjc=6ngd2ak رابط غرفة المرحلة الثالثة / المتابعة االلكترونية 
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 جدول المحاضرات االلكترونية                                   جامعة تكريت                                                                                                                   

 المرحلة : الثانية                                                                                               كلية الزراعة                                                           

 2021-2020الفصل الدراسي                                قسم المكائن واالالت الزراعية                                                                                                 

 2021  –  2020        الدراسي   الفصل  –  الثانية   المرحلة  /  االلكترونية  المحاضرات   روابط  جدول
 ي اإللكترون   ات المحاضر   رابط الصف  رمز  المادة   مدرس  المادة   اسم  المحاضرة   وقت اليوم

 االحد 

 ywmhud5 https://classroom.google.com/c/MzI2NjU5NzQyMzUz?cjc=ywmhud5   عبد هللاد. هبة  فيزياء التربة عملي  ص 10:30 – 8:30

 lppsbqt https://classroom.google.com/c/MzE3MTgzMTUwNDAx?cjc=lppsbqt د. ربيع عبد  مبيدات نظري  م  12:30 –ص  10:30

 ikvcdyt https://classroom.google.com/c/MzI3Nzk0MDg5ODQ1?cjc=ikvcdyt م.م. صهيب محمود  عملي م. انتاج حيواني  م 2:30 –م 12:30

 االثنين

 qr3kmss https://classroom.google.com/c/MzE2MDI5NjQzODU2?cjc=qr3kmss القيسي  ب عبد الوهاد.  فيزياء تربة نظري  ص 10:30 – 8:30

 53u5tke https://classroom.google.com/c/MzI2NTg4OTg2NjMw?cjc=53u5tke د. نور جمعة  ن صناعات غذائية  م12:30 –ص 10:30

 xbht5oy https://classroom.google.com/c/MzE3NTY1MzAxMTA1?cjc=xbht5oy د. ثائر تركي  ميكانيك حركة  م 2:30 –م 12:30

 الثالثاء 

 o54gfoa https://classroom.google.com/u/0/c/MjgyMzUwNzQ4ODA3?cjc=o54gfoa د. عماد خلف  احصاء نظري  ص 10:30 – 8:30

 il3tsir https://classroom.google.com/u/0/c/MzI1MTI0ODA1MDcw?cjc=il3tsir م.م. عمار وبدان  إحصاء عملي  م  12:30 –ص  10:30

 x3pkfpn https://classroom.google.com/u/0/c/MzQ0MDY1MzQ1NzQ4?cjc=x3pkfpn م.م. محمد جواد  2حاسوب  م 2:30 –م 12:30

 األربعاء 

 wmrg3wp https://classroom.google.com/c/MzI2OTA2NjEwMTM5?cjc=wmrg3wp د. طارق البشر  كيمياء فيزياوية نظري  ص 10:30 – 8:30

 zsqfumm https://classroom.google.com/c/MjIxODEwMTkxMzgz?cjc=zsqfumm د. اركان برع  نظريم.انتاج حيواني  م  12:30 –ص  10:30

 myzirwk https://classroom.google.com/u/0/c/MzM5MTk3OTgzOTQ2?cjc=myzirwk د. بشير محمد  كيمياء فيزياوية عملي  م 2:30 –م 12:30

 الخميس 

 qmeutyw https://classroom.google.com/c/MjA5OTU4OTkzODcy?cjc=qmeutyw م.م. فارس صالح  حرية وديموقراطية  ص  9:30 – 8:30

 dk6hwn3 https://classroom.google.com/c/MzI0OTY1ODQ1Mjk5?cjc=dk6hwn3 م.م. امنة نايف  مبيدات عملي م  11:30 –ص  9:30

 zo7y2ix https://classroom.google.com/c/MzMxNzU4MzE1MjQ5?cjc=zo7y2ix م.م. حسين عيسى  م. صناعات عملي  م 3:30 –م 12:30

 https://meet.google.com/lookup/ajpi5slmsi للمرحلة الثانية لجميع الدروس  google meetرابط الـ 

 6umjbwe رمز غرفة المرحلة الثانية / المتابعة االلكترونية 

 https://classroom.google.com/c/Mjk2OTI5NTQ4NDI2?cjc=6umjbwe رابط غرفة المرحلة الثانية / المتابعة االلكترونية 
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 جدول المحاضرات االلكترونية                                   جامعة تكريت                                                                                                                   

 المرحلة : االولى                                                                                                كلية الزراعة                                                           

 2021-2020الفصل الدراسي                               قسم المكائن واالالت الزراعية                                                                                                 

 2021  –  2020        الدراسي   الفصل  –  االولى   المرحلة   /  االلكترونية  المحاضرات   روابط  جدول
 ي المحاضرة اإللكترون   رابط الصف  رمز  المادة   مدرس  المادة   اسم  المحاضرة   وقت اليوم

 االحد 
 5y67b27 https://classroom.google.com/u/0/c/MzQxNzIyNjA3OTQ4?cjc=5y67b27 م. عبدهللا عزاوي  1ورشة  ص 10:30 – 9:00

 oimda4r https://classroom.google.com/u/0/c/MzQ3ODkwNjQzMjE4?cjc=oimda4r د. ثائر تركي  رسم هندسي  م  1:30 –ص  10:30

 االثنين
 7ne5rks https://classroom.google.com/c/MzE3NTYyMjI4NTI1?cjc=7ne5rks د. ثائر تركي  ساحبات زراعية  ص 11:30 – 8:30

 jcgkr5f https://classroom.google.com/c/MjUzNzQ2NjEyMjA2?cjc=jcgkr5f د. عبد الوهاب القيسي  2رياضيات  م  1:30 –ص  11:30

 g7obcbs https://classroom.google.com/c/MzI0ODUxNjU0MjEz?cjc=g7obcbs م. عبدهللا عزاوي  مساحة مستوية  م  1:30 –ص  10:30 الثالثاء 

 essmw6c https://classroom.google.com/c/MzI3Mjk3NTA5MTYw?cjc=essmw6c د. بشير محمد  عملي كيمياء فيزياوية  ص 10:30 – 8:30 األربعاء 

 الخميس 
 oq2rxiq https://classroom.google.com/c/MzI2NTM0MDE0MzQ0?cjc=oq2rxiq م. حسيب محمود  مبادئ ارشاد زراعي  ص  10:30 –ص  9:30

 kwixxbm https://classroom.google.com/c/MzE4MjQ2MzEzMTgy?cjc=kwixxbm د. طارق البشر  كيمياء فيزياوية نظري  م  12:30 –ص  10:30
 https://meet.google.com/lookup/d6ejmv7ivj للمرحلة االولى لجميع الدروس  google meetرابط الـ 

 6ke2s2m رمز غرفة المرحلة االولى / المتابعة االلكترونية 

 https://classroom.google.com/c/MjczNzUxMjc0OTU2?cjc=6ke2s2m رابط غرفة المرحلة االولى / المتابعة االلكترونية 
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