
 

 
 

 

 اسم المادة مدرس المادة رمز الصف رابط المحاضرة االلكتروني
وقت 

 المحاضرة
 اليوم

https://classroom.google.com/u/0/c/MzI1MTE0MjYyMzc3 cs3q5d 8:  00 اسس هندسية )نظري( د. زياد طارق 

 االحد
https://classroom.google.com/u/0/c/MzI1MTE0MjYyMzc3 cs3q5d 9: 30 اسس هندسية )عملي( د. زياد طارق 

https://classroom.google.com/c/MzI1MDk1NzQ3NDg0?cjc= atindjv 8:  00 إحصاء د. احمد هواس 
 اإلثنين

https://classroom.google.com/c/MzMwNDU5OTQ2ODly skpmd3c 9: 30 م. انتاج حيواني د. أحمد رمضان 

https://classroom.google.com/c/MzE4MTY0Mjk2OTAx?cjc= btagnum 7: 30 اللغة االنكليزية د. نمير خيراهلل 

 8:  30 كيمياء كمية د. هند محمد https://classroom.google.com/c/MzE4MTc2MzI2MTUy?cjc= h4bvipb الثالثاء

https://classroom.google.com/c/MzE4MTYyODE0NzE0?cjc xqu3xrg    م.م. محمد جاسم  10:  00 حاسبات 

=https://classroom.google.com/c/MzI2NDI2ODQ1OTM3?cjc k3nambv 8:  00 مبادى صناعات د. نور جمعة 

 األربعاء
=https://classroom.google.com/c/MzI2MTUyMjgwMjQx?cjc tg62vu2 9: 30 مبادى صناعات )عملي( د.نور + م.م. عروبة 

=https://classroom.google.com/c/MzI5MzQ5ODk2Njg5?cjc ounlof2 .7:  00 م.انتاج حيواني )عملي( جاسم محمد م.م 

 8:  00 احصاء )عملي( . نور عليم.م https://classroom.google.com/c/MzE4NjgwMzMyNDE1?cjc b2vsrig= الخميس

=https://classroom.google.com/c/MzI1NjAzOTAwMTg5?cjc 3fahkz5 9: 30 كيمياء كمية )عملي( م.م. مهند مهدي 

https://meet.google.com/lookup/fp7rqztnt6 رابط الـ google meet   الدروس لجميع األولى للمرحلة 

tkq6vwj اإللكترونية غرفة المرحلة األولى / المتابعة رمز 

https://classroom.google.com/c/MzI3MDcwNDY3MDM5?cjc= 
 

 اإللكترونية غرفة المرحلة األولى / المتابعة رابط 

 جامعة تكريت

األغذيةقسم  \كلية الزراعة  

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية       

2021-2020 للفصل الدراسي الربيعي  

 مسائي  االولىالمرحلة :        

 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzI1MTE0MjYyMzc3
https://classroom.google.com/u/0/c/MzI1MTE0MjYyMzc3
https://classroom.google.com/c/MzI1MDk1NzQ3NDg0?cjc
https://classroom.google.com/c/MzMwNDU5OTQ2ODly
https://classroom.google.com/c/MzE4MTY0Mjk2OTAx?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MTc2MzI2MTUy?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MTYyODE0NzE0?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI2NDI2ODQ1OTM3?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI2MTUyMjgwMjQx?cjc=
https://classroom.google.com/c/MzI5MzQ5ODk2Njg5?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4NjgwMzMyNDE1?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI1NjAzOTAwMTg5?cjc
https://meet.google.com/lookup/fp7rqztnt6
https://classroom.google.com/c/MzI3MDcwNDY3MDM5?cjc=tkq6vwj
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االلكترونيرابط المحاضرة   اسم المادة مدرس المادة رمز الصف 
وقت 

 المحاضرة
 اليوم

https://classroom.google.com/c/MzI1NTgxNTAxNjQw?cjc= x5ybhfb   3:  30 كيمياء حيوية د. عادل عبدالرحمن 
 األحد

 https://classroom.google.com/u/1/c/MzI2MTI0NzA3Mzk5 du6c2ie 5:  30 حرية وديمقراطية  د. زيد عبد الحميد 

https://classroom.google.com/c/MzE3Mzc0MDU2MzU4?cjc= rcyhyvy 3:  30 ادارة معامل د. سحاب عايد 

 5:  30 كيمياء فيزياوية   د. زياد طارق https://classroom.google.com/u/0/c/MzI1MTE0MjYyNDI3 k5tie73 االثنين

https://classroom.google.com/c/MzI5Nzk1NTkxOTYx?cjc= tzcywe4 أحمد د. زياد شهاب  7: 30 افات مخازن 

 الثالثاء ة صباحاعمليللدروس الحضوري دوام 

https://classroom.google.com/c/MzI3MzA4MzA0MDM3?cjc= srmadbz 3:  30 اللغة اإلنكليزية د. غزوان مهدي 
 األربعاء

https://classroom.google.com/c/MzI4NjM4MDEzMzM3?cjc wrnjr54 .ياسمين اسماعيل د  5:  30 صحة وسالمة االغذية 

https://classroom.google.com/c/MzI1MTI0MzIyNTk2?cjc= f75ll6k  الخميس 3:  30 محاصيل صناعية  د. حسام ممدوح 

https://meet.google.com/lookup/eugetgdhih رابط الـ google meet   الدروس لجميع ثانيةال للمرحلة 

yhb2i6n اإللكترونية / المتابعة ثانيةغرفة المرحلة  ال رمز 

 جامعة تكريت

األغذيةقسم  \كلية الزراعة  

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية       

2021-2020 للفصل الدراسي الربيعي  

 الثانية مسائيالمرحلة :        
 

https://classroom.google.com/c/MzI1NTgxNTAxNjQw?cjc
https://classroom.google.com/u/1/c/MzI2MTI0NzA3Mzk5
https://classroom.google.com/u/1/c/MzI2MTI0NzA3Mzk5
https://classroom.google.com/c/MzE3Mzc0MDU2MzU4?cjc
https://classroom.google.com/u/0/c/MzI1MTE0MjYyNDI3
https://classroom.google.com/c/MzI5Nzk1NTkxOTYx?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI4NjM4MDEzMzM3?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI1MTI0MzIyNTk2?cjc
https://meet.google.com/lookup/eugetgdhih
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=https://classroom.google.com/c/MzI3MDUzMDM5MDc5?cjc  اإللكترونية / المتابعة ثانيةغرفة المرحلة  ال رابط 

 
 

 

 

 

 
 

 اسم المادة مدرس المادة رمز الصف رابط المحاضرة االلكتروني
وقت 

 المحاضرة
 اليوم

https://classroom.google.com/c/MzI1NTc5Mzk5NzU5?cjc= 7h4mcax 3:  30  هندسة وراثية د. خلف نهر 
 األحد

https://classroom.google.com/c/Mjg5NDk4NTg4MTY4?cjc= 2m6knxd  .طارق خالدد  5:  30  احياء البان 

 ة صباحاعمليللدروس الحضوري دوام 
 االثنين

=https://classroom.google.com/c/MzI1NjU1NDU1NzA5?cjc thn7uy3 3:  30 )عملي( كيمياء البان د. محمد احمد جاسم 

https://classroom.google.com/c/MzE4MTYyODE0ODE5?cjc= ff6uhsp  3:  30 حاسبات  م.م. محمد جاسم حوري 
 الثالثاء

https://classroom.google.com/c/MzI2MTIxNjQ2NzM3?cjc= a5uhbne 5:  30 مسارات ايضية د. هاني صبار 

https://classroom.google.com/c/MzE4MTAxNDM4MDYw?cjc=  g4yrurp 5:  30 سكر وتمور د. منال صالح 
 االربعاء

https://classroom.google.com/c/MzI5ODM5Njc0MjY3?cjc= s6vxm6a 7: 30 مسارات ايضية )عملي(  د. دريد حمادة 

https://classroom.google.com/c/MzE3MzM0ODYyNzEw?cjc= mb3hqn2 3:  30 كيمياء البان د. محمد احمد 
 الخميس

=https://classroom.google.com/c/MzMxOTU4MjgyMTk1?cjc n2hwgzu   5:  30 خبز ومعجنات  د. سبراء سعد 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية       

2021-2020 للفصل الدراسي الربيعي  

 ثالثة مسائيالالمرحلة :        
 

 جامعة تكريت

األغذيةقسم  \كلية الزراعة  

https://classroom.google.com/c/MzI3MDUzMDM5MDc5?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI1NTc5Mzk5NzU5?cjc
https://classroom.google.com/c/Mjg5NDk4NTg4MTY4?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI1NjU1NDU1NzA5?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MTYyODE0ODE5?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI2MTIxNjQ2NzM3?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MTAxNDM4MDYw?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI5ODM5Njc0MjY3?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE3MzM0ODYyNzEw?cjc
https://classroom.google.com/c/MzMxOTU4MjgyMTk1?cjc
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https://meet.google.com/lookup/adepk6b743 رابط الـ google meet   الدروس لجميع ثالثةال للمرحلة 

dhts2d5 اإللكترونية / المتابعة ثالثةغرفة المرحلة  ال رمز 

=https://classroom.google.com/c/MzI3MDQxMjMzODI1?cjc  اإللكترونية / المتابعة ثالثةغرفة المرحلة  ال رابط 

https://meet.google.com/lookup/adepk6b743
https://classroom.google.com/c/MzI3MDQxMjMzODI1?cjc

