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

https://classroom.google.com/c/MjgyMzQ5MzMwNjMz?cjc= hzcwrkg 8: 30 إحصاء د. احمد هواس  
 االحد

https://classroom.google.com/u/0/c/MzI1MTE0MjYyMzc3 7cs3q5d 12:  30 ن + ع اسس هندسية د. زياد طارق 

https://classroom.google.com/c/MzMwNDU5OTQ2ODly skpmd3c 10:  30 م. انتاج حيواني د. أحمد رمضان 
 اإلثنين

https://classroom.google.com/c/MzI2NTA0NTU5MzQ3?cjc= fumdffu .سماح ميسرد. م  12:  30 ي )ع(م. انتاج حيوان 

https://classroom.google.com/c/MzE4MTY0Mjk2OTAx?cjc= btagnum 9:  30 اللغة االنكليزية د. نمير خيراهلل 

 10: 30 حاسبات م.م. محمد جاسم https://classroom.google.com/c/MzE4MTYwNzE3MTc0?cjc= l4d6noc الثالثاء

https://classroom.google.com/c/MzE4MTY0MTAwMTI5?cjc= ke72n6k 12:  30 مبادى صناعات د. نمير خيراهلل 

https://classroom.google.com/c/MzE4NjgwMzMyNDE1?cjc= b2vsrig نور علي م.م .  10: 30 ع() احصاء 
 12:  30 (ع)مبادى صناعات  م. م. مهند ليث https://classroom.google.com/c/NTQxNTU4MDAyMzZa?cjc= tagogsn االربعاء

https://classroom.google.com/c/MzE4MTU3ODA2NTM2?cjc= gzmidxl (ع) كيمياء كمية م.م. غناء حامد  00  :2 

https://classroom.google.com/c/MzE4MTc2MzI2MTUy?cjc= h4bvipb  الخميس 12:  30 كيمياء كمية  د. هند محمد 

https://meet.google.com/lookup/fp7rqztnt6 ـرابط ال google meet   الدروس لجميع األولى للمرحلة 

tkq6vwj اإللكترونية غرفة المرحلة األولى / المتابعة رمز 

https://classroom.google.com/c/MzI3MDcwNDY3MDM5?cjc=  اإللكترونية المتابعة /غرفة المرحلة األولى  رابط 

 جامعة تكريت

ألغذيةاقسم  \كلية الزراعة  

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية       

2021-2020 للفصل الدراسي الربيعي  

 االولىالمرحلة :        
 

https://classroom.google.com/c/MjgyMzQ5MzMwNjMz?cjc
https://classroom.google.com/u/0/c/MzI1MTE0MjYyMzc3
https://classroom.google.com/c/MzMwNDU5OTQ2ODly
https://classroom.google.com/c/MzI2NTA0NTU5MzQ3?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MTY0Mjk2OTAx?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MTYwNzE3MTc0?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MTY0MTAwMTI5?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4NjgwMzMyNDE1?cjc
https://classroom.google.com/c/NTQxNTU4MDAyMzZa?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MTU3ODA2NTM2?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MTc2MzI2MTUy?cjc
https://meet.google.com/lookup/fp7rqztnt6
https://classroom.google.com/c/MzI3MDcwNDY3MDM5?cjc=tkq6vwj
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 اسم المادة مدرس المادة رمز الصف رابط المحاضرة االلكتروني
وقت 

 المحاضرة
 اليوم

https://classroom.google.com/u/0/c/MzIzOTU2Njk5NzU2 ihu4 hd4 10:  30 كيمياء فيزياوية د. رافد خليل 
 األحد

https://classroom.google.com/c/MzI1NTgxNTAxNjQw?cjc= x5ybhfb ادل عبدالرحمن  د. ع  12:  30 كيمياء حيوية 

https://classroom.google.com/c/MzE3Mzc0MDU2MzU4?cjc= rcyhyvy 10: 30 ادارة معامل د. سحاب عايد   
 االثنين

https://classroom.google.com/c/MzI5Nzk1NTkxOTYx?cjc= tzcywe4 أحمد د. زياد شهاب  12:  30 افات مخازن  

https://classroom.google.com/u/0/c/MzI1MTE0MjYyNDI3 k5tie73  ياد طارقد. ز (ع) كيمياء فيزياوية   30 :8  

(ع) صحة وسالمة االغذية م.م. ايناس خالد https://classroom.google.com/c/MjgyMzUzNjE4MjY4?cjc leuec2s الثالثاء  30  :10 

https://classroom.google.com/c/MzM4NzY0MTg5NTIw?cjc=  h45doh4 .م. انتصار داوودم  12:  30 (ع)ة كيمياء حيوي 

https://classroom.google.com/c/MjA5OTU4OTkzODcy?cjc qmeutyw 10:  30 حرية وديمقراطية م.م. فارس محل 
 12:  30 اللغة اإلنكليزية د. غزوان مهدي https://classroom.google.com/c/MzI5ODI4MzkxMDg5?cjc aom6to2 األربعاء

https://classroom.google.com/c/MzI1Mjg1MzM5NDI0?cjc= y3ph4yx (ع) افات مخازن م. امنة نايف  1 : 30 

https://classroom.google.com/c/MzI1MTI4OTc2NjA4?cjc= dfdb654  10:  30 محاصيل صناعية  د. حسام ممدوح 

 12:  30 صحة وسالمة االغذية د. ياسمين أسماعيل https://classroom.google.com/c/MzE4MTAzMzQ2MTY4?cjc= y4q3fou الخميس

https://classroom.google.com/c/MzI1MTI4OTc2NjA4?cjc= dfdb654 احمد محمد زكيم.م .  2:  30 (ع) محاصيل صناعية 

https://meet.google.com/lookup/eugetgdhih ابط الـر google meet   الدروس لجميع ثانيةال للمرحلة 

yhb2i6n اإللكترونية / المتابعة ثانيةغرفة المرحلة  ال رمز 

=https://classroom.google.com/c/MzI3MDUzMDM5MDc5?cjc  اإللكترونية / المتابعة يةثانغرفة المرحلة  ال رابط 

 جامعة تكريت

األغذيةقسم  \كلية الزراعة  

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية       

2021-2020 للفصل الدراسي الربيعي  

 الثانيةالمرحلة :        
 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzIzOTU2Njk5NzU2
https://classroom.google.com/c/MzI1NTgxNTAxNjQw?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE3Mzc0MDU2MzU4?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI5Nzk1NTkxOTYx?cjc
https://classroom.google.com/u/0/c/MzI1MTE0MjYyNDI3
https://classroom.google.com/c/MjgyMzUzNjE4MjY4?cjc
https://classroom.google.com/c/MzM4NzY0MTg5NTIw?cjc
https://classroom.google.com/c/MjA5OTU4OTkzODcy?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI5ODI4MzkxMDg5?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI1Mjg1MzM5NDI0?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI1MTI4OTc2NjA4?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MTAzMzQ2MTY4?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI1MTI4OTc2NjA4?cjc
https://meet.google.com/lookup/eugetgdhih
https://classroom.google.com/c/MzI3MDUzMDM5MDc5?cjc
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 اسم المادة مدرس المادة رمز الصف رابط المحاضرة االلكتروني
وقت 

 المحاضرة
 اليوم

https://classroom.google.com/c/MzE4MjY0NTkxNjQ4?cjc= j2i4jac  10:  30  هندسة وراثية ا.م شيماء عبد 
 األحد

https://classroom.google.com/c/MzI2MTIxNjQ2NzM3?cjc= a5uhbne 12:  30 مسارات ايضية   د. هاني صبار 

https://classroom.google.com/c/MzI1MTIzNjcwNzA2?hl=ar&cjc= p5q4kuc ع( كيمياء البان م.م. انوار احمد(  00  :10 

محمد ا.م شيماء عبد https://classroom.google.com/c/MzE4MjY1NTUzODE4?cjc= bdatu37 اإلثنين  11: 30 )ع( لبانأاحياء  

https://classroom.google.com/c/NTM2MjU1ODk0NDNa?cjc= r5qy3oi .1:  00 )ع( سكر وتمور احمد محسن د.م 

https://classroom.google.com/c/MzE4MTA0NjIwNDUw?cjc= y7w2qjh ع( خبز ومعجنات م.م. انتصار داوود(  30  :9 
لثالثاءا  https://classroom.google.com/c/MzE4MTYwNzE3MzE5?cjc= ek5t4tw 12:  30 حاسبات م.م. محمد جاسم حوري 

https://classroom.google.com/c/MzI0OTU3NTczNjg4?cjc= orgnhme  ورينم.م. ضحى صالح )ع( هندسة وراثية   2:00 

https://classroom.google.com/c/MzI3MjQ0MTE2NjY1?cjc= iqaps7v 00 : 9 )ع( مسارات ايضية م.م. غناء حامد 

عبد الرزاقد. عبدالكريم  https://classroom.google.com/c/MjA5ODc1ODIxMDgw?cjc= u36377t االربعاء  10: 30 سكر وتمور 

xa33vhttps://meet.google.com/lookup/dyz7s mpynp62 12:  30 احياء البان د.احمد اسماعيل نزال 

https://classroom.google.com/c/MzI0NzI2NzI2MDQ2?cjc= 3jsmqwc  10: 30 خبز ومعجنات  د. سبراء سعد 
 الخميس

=https://classroom.google.com/c/MzE3MzM0NTY4NTEz?cjc gijhgnp 12:  30 كيمياء البان د. محمد احمد 

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  كترونيةاإلل / المتابعة ثالثةغرفة المرحلة  ال رابط 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية       

2021-2020 للفصل الدراسي الربيعي  

 ثالثةالالمرحلة :        
 

 جامعة تكريت

األغذيةقسم  \كلية الزراعة  

https://classroom.google.com/c/MzE4MjY0NTkxNjQ4?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI2MTIxNjQ2NzM3?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI1MTIzNjcwNzA2?hl=ar&cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MjY1NTUzODE4?cjc
https://classroom.google.com/c/NTM2MjU1ODk0NDNa?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MTA0NjIwNDUw?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MTYwNzE3MzE5?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI0OTU3NTczNjg4?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI3MjQ0MTE2NjY1?cjc
https://classroom.google.com/c/MjA5ODc1ODIxMDgw?cjc
https://meet.google.com/lookup/dyz7sxa33v
https://classroom.google.com/c/MzI0NzI2NzI2MDQ2?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE3MzM0NTY4NTEz?cjc
https://meet.google.com/lookup/adepk6b743
https://classroom.google.com/c/MzI3MDQxMjMzODI1?cjc


 
 
 

 
 

 
  زياد طارق سمير. د.م                 عادل عبدالرحمن                                                         أ.م.د. نور جمعة فاضل                                  . د.م

 رئيس القسم                                                        مسؤول التعليم اإللكتروني                                        مقرر القسم                                 
 

 

 اسم المادة مدرس المادة رمز الصف رابط المحاضرة االلكتروني
وقت 

 المحاضرة
 اليوم

https://classroom.google.com/c/MzI1NjAwNDQwNTMz?cjc= 7rq53z2 .ع() 2تصنيع اغذية  . نصير موسىدم  30 :8 

  10: 30 (ع) بد ومثلجاتتصنيع ز  م.م. احمد صالح الدين  https://classroom.google.com/c/MzE4MTUxNjU4ODcw lwx3xfk األحد

https://classroom.google.com/c/MzE4NzU3MDAxOTUy?cjc= t36yvru .2:00 (عسيطرة نوعية ) د. احمد محسنم 

=https://classroom.google.com/c/MTg0ODE3ODc1MzA5?cjc ko5dief  10: 30  2تقنية حيوية د. كركز محمد 
 االثنين

https://classroom.google.com/u/0/c/MjEwMjUxMjYzNTY0 gqnitje   12:  30 حلقات دراسية د. عادل عبدالرحمن 

https://classroom.google.com/c/NTM4NjE1MDc1MTFa?cjc= fwvjnte 9: 30 سيطرة نوعية د. محمد جميل 

 11:  30 تصنيع زبد ومثلجات   غزواند. https://classroom.google.com/u/0/c/MzE4MTQ1NTk4MDAz bsd65kw الثالثاء

https://classroom.google.com/c/NTM4NjM4MDM1OTBa?cjc= fworqm3 2 ع اغذيةتصني د. سامي خضر (B) 1 : 30 

https://classroom.google.com/c/MzE4MTMzODM2MjEw?cjc= 22rr5nh تطبيقات في التغذية العالجية  د. فلاير فاروق(A )(ع) 8: 30 

 10: 30 (ع)( B) تطبيقات في التغذية العالجية د. فلاير فاروق https://classroom.google.com/c/MzE4MTMzODM2MjEw?cjc= 22rr5nh االربعاء

https://classroom.google.com/c/MzI1NTc4MTQ1MTQw?cjc= 7h4ea45 .د. خلف نهرم  12:30 (ع)  2 قنية حيويةت 

https://classroom.google.com/c/MzE4MTMzODM2MjEw?cjc= 22rr5nh  ن(تطبيقات في التغذية العالجية  د. فلاير فاروق(  30 :10 
 الخميس

https://classroom.google.com/c/MjgyMjY1MTU1NjQ2?cjc= n3xhekh 2 ع اغذيةتصني د. ايثار زكي (A) 30  :1 

https://meet.google.com/lookup/di5x66d24f رابط الـ google meet   الدروس لجميع  رابعةال للمرحلة 

pfqmeoh اإللكترونية / المتابعة رابعةغرفة المرحلة ال رمز 

https://classroom.google.com/c/MzI3MDQ3OTc0OTU3?cjc=  اإللكترونية / المتابعة رابعةال ةغرفة المرحل رابط 

 جامعة تكريت

األغذيةقسم  \كلية الزراعة  

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية       

2021-2020 للفصل الدراسي الربيعي  

 رابعةالالمرحلة :        
 

https://classroom.google.com/c/MzI1NjAwNDQwNTMz?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MTUxNjU4ODcw
https://classroom.google.com/c/MzE4NzU3MDAxOTUy?cjc
https://classroom.google.com/c/MTg0ODE3ODc1MzA5?cjc
https://classroom.google.com/u/0/c/MjEwMjUxMjYzNTY0
https://classroom.google.com/c/NTM4NjE1MDc1MTFa?cjc
https://classroom.google.com/u/0/c/MzE4MTQ1NTk4MDAz
https://classroom.google.com/c/NTM4NjM4MDM1OTBa?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MTMzODM2MjEw?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MTMzODM2MjEw?cjc
https://classroom.google.com/c/MzI1NTc4MTQ1MTQw?cjc
https://classroom.google.com/c/MzE4MTMzODM2MjEw?cjc
https://classroom.google.com/c/MjgyMjY1MTU1NjQ2?cjc
https://meet.google.com/lookup/di5x66d24f
https://classroom.google.com/c/MzI3MDQ3OTc0OTU3?cjc

