
 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 األولى  المرحلة : كلية الزراعة 

            االولالفصل الدراسي :   علوم التربة والموارد المائية  :قسم
 2021-2020العام الدراسي :  

 

 

 ( وحسب رمز كل مادة .  Google Classroomإدارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

 ( في وقت المحاضرة .  Google meetقم بنسخ رابط المحاضرة و فتحه في المتصفح للدخول الى )  -

 رئيس القسم مقرر القسم 
 د. عبدالكريم عريبي  أ.: االسم د. محمد جارهللاا فرحان  :االسم

 
 

 

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية

 رابط المحاضرة االلكتروني رمز الصف  المادةمدرس  اسم المادة   وقت المحاضرة  اليوم  

   izkpfh4 https://meet.google.com/lookup/cbg4hbwb4u?hs=179 سعيد  خضر  سامي.  د كيمياء تحليلية مساًء   9  – 8 االحد

 6b2kgot  peg-vbay-https://meet.google.com/udb هويدي   اسماعيل مظهر.د حقلية  محاصيل مبادئ مساء  9  – 7 االثنين 

 zq7wedy  wyd-rmjj-https://meet.google.com/giq عبدالرزاق د.عبدالوهاب  رياضيات مساء  8-9

   الهندسي ارسم قاعة / عبدالكريم تركي ثائر.د هندسي   رسم حضوري الثالثاء 

  44i2w2n https://meet.google.com/lookup/eho3zz35zy الدين  صالح  عمار انتاج حيواني نظري مساء  6-8

 / / احمد فراس .د حضوري انكليزية لغة 8-10

 xix73aj https://meet.google.com/lookup/dsjp46o5rq?hs=179 كريم   عبدللا  هبة.د عامة فيزياء ظهراً  1 – 12 االربعاء

 dfc24sl  https://meet.google.com/lookup/gnvijpaawi فاضل  محمود.د نظري  فاكهة انتاج مبادئ مساء  8-9

 / cg7iulh وبدان  عمار. م.م ي حقلية عمل محاصيل مبادئ حضوري

   qmeutyw https://meet.google.com/lookup/cqlblupt5d م.م..فارس صالح محل  حقوق انسان وحريات  مساء  3- 2 الخميس

   أستاذ عدي   )عملي(  انتاج حيواني حضوري
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https://meet.google.com/giq-rmjj-wyd
https://meet.google.com/lookup/eho3zz35zy
https://meet.google.com/lookup/dsjp46o5rq?hs=179
https://meet.google.com/lookup/gnvijpaawi
https://meet.google.com/lookup/cqlblupt5d


 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 الثانية  المرحلة : كلية الزراعة 

            االولالفصل الدراسي :   علوم التربة والموارد المائية :قسم
 2021-2020العام الدراسي :  

 

 ( وحسب رمز كل مادة .  Google Classroomإدارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

 ( في وقت المحاضرة .  Google meetقم بنسخ رابط المحاضرة و فتحه في المتصفح للدخول الى )  -

 رئيس القسم مقرر القسم 
 عبدالكريم عريبي  أ.د. :االسم محمد جارهللاا فرحان د. :االسم

 
 
 
 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية

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

 Cu473uo  https://meet.google.com/c/MjA5ODMyODQ4Nzlz?cjc=cu473uo خليفه  محمود  خلف .د التربة  مبادئ مساءً  الثامنة االحد

   qeu7ml3 https://meet.google.com/lookup/dg36netfar محسن  أحمد.د نظري حيوية كيمياء مساء   السادسة 

 t3omot4  https://meet.google.com/lookup/bnzr3efj23 محمد منى.م حاسبات  مساءً لتاسعة ا االثنين 

 Xiqicm6  https://meet.google.com/lookup/g4sc6wgf6i    ناصر عقيل   ابرار. م عملي  خضر انتاج مساءً  الخامسة

 r6q51g3  https://meet.google.com/lookup/c77qtedwrg برهان  حارث .د.أ نظري  خضر انتاج مساءً  السادسة  الثالثاء 

(8،30-10،30   )

     مساءً 

 6mngxqp  https://meet.google.com/lookup/beryhtahbw هواس   أحمد. د نظري  احصاء

 ki75db6  https://meet.google.com/lookup/c77qtedwrg وبدان  عمار .م عملي   إحصاء ظهراً ( 9-12)

 6qf2dyp   opa-upyi-https://meet.google.com/kxp   حمادي  الدين  صالح. د المجهرية  االحياء مبادئ مساءً ( 10-8) األربعاء

 ظهراً  12-9/  حضوري /  العملي

  واالنواء  البيئة علم مبادئ مساءً ( 10-8) الخميس

 الجوية

   Bojdf6z  http://meet.google.com/lookup/c2iq6giox7 حمادي  الدين  صالح. د

 ظهراً  12-9/  حضوري /  العملي

https://meet.google.com/c/MjA5ODMyODQ4Nzlz?cjc=cu473uo
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https://meet.google.com/lookup/bnzr3efj23
https://meet.google.com/lookup/g4sc6wgf6i
https://meet.google.com/lookup/c77qtedwrg
https://meet.google.com/lookup/beryhtahbw
https://meet.google.com/lookup/c77qtedwrg
https://meet.google.com/kxp-upyi-opa
http://meet.google.com/lookup/c2iq6giox7


 
 

 

 

 ( وحسب رمز كل مادة .  Google Classroomإدارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

 ( في وقت المحاضرة .  Google meetقم بنسخ رابط المحاضرة و فتحه في المتصفح للدخول الى )  -

 رئيس القسم مقرر القسم 
 أ.د. عبدالكريم عريبي  : االسم د. محمد جارهللاا فرحان  :االسم

 

 

 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 الثالثة  المرحلة : كلية الزراعة 

            االولالفصل الدراسي :   : علوم التربة والموارد المائية قسم
 2021-2020العام الدراسي :  

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية

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

   pscmg2r https://meet.google.com/lookup/esozwrpc6q?authuser=0&hs=179 حمود  ياسر.د ( النظري) التربة تلوث  االحد

(  10،30 – 8،30)  االثنين 

 صباحاً 

   u6jz4hy ucd-tdhy-https://meet.google.com/fjq الرزاق  عبد  عبدالوهاب. د ( النظري) تربة فيزياء

  خصوبة مختبرحضور في 

 التربة وكيمياء

 xcrpt5i للا  جار  محمد. د (العملي) تربة خصوبة

/ 

   22uya2y https://meet.google.com/lookup/dc23pg6dbn عبيد محمد مجبل.د (النظري) تربة كيمياء ( مساءً  10-8)  الثالثاء 

  في العضوية المادة (  مساء   9-11)

 التربة 

   g5a6hbc https://meet.google.com/lookup/cprlslvfgg?authuser=1&hs=179 شاكر   باسم.د

 / unbvmbd د.يوسف حميد تصميم وتحليل تجارب حضوري

تصميم وتحليل تجارب   حضوري

 )العملي(

 unbvmbd د.يوسف حميد
/ 

   jyukqju https://meet.google.com/lookup/d42btumwp4 د. هبة عبد للا    فيزياء تربة )العملي(  مساءً  9  – 8 األربعاء

 udwcvmf https://meet.google.com/lookup/glsnlvuun2?authuser=1&hs=179 الري  ممدوح أوس. د الري )النظري(  مساء  ( 6-4) الخميس

  wte64c3 jpj?authuser=0&hs=179-exwx-https://meet.google.com/nag مهاوش  محمد  نورالدين . د.أ نظري تربة خصوبة مساء   (8-9:30)

https://meet.google.com/lookup/esozwrpc6q?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/fjq-tdhy-ucd
https://meet.google.com/lookup/dc23pg6dbn
https://meet.google.com/lookup/cprlslvfgg?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/d42btumwp4
https://meet.google.com/lookup/glsnlvuun2?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/nag-exwx-jpj?authuser=0&hs=179


 

 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 الرابعة  المرحلة : كلية الزراعة 

            االولالفصل الدراسي :   علوم التربة والموارد المائية  :قسم
 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية

 رابط المحاضرة االلكتروني رمز الصف  مدرس المادة اسم المادة   الوقت  اليوم  

 rddppvjj  https://meet.google.com/lookup/aqlz27y6us كريم  للا  عبد  هبة.د.م    ونبات  وماء تربة عالقة  مساءً ( 9-7)  االحد

 Iuvofvu  https://meet.google.com/lookup/fpqhjg74br?hs=179 شهاب   محمد رمزي.د.أ (  هايدرولوجي )  المياه علم مساءً ( 10-8) االثنين 

 a5mdyic  bha-jfci-https://meet.google.com/uwn رشيد عزاوي للا  عبد.  د.أ الترب  وتصنيف مسح  مساءً ( 11-9) الثالثاء 

(7،30 –  9   )

 مساءً 

   wy7cqy2 https://meet.google.com/lookup/fraorj3sim?authuser=0&hs=179 خلف  للا  عبد أياد .د.م.أ تربة  صيانة

 znbrrgm  https://classroom.google.com/c/MjEwMjM3MjQ0NTIx?cjc=znbrrgm عريبي  الكريم عبد.  د.أ المجهرية  التربة أحياء مساءً (  10-8) األربعاء

 izir4f2  https://meet.google.com/lookup/dqdcslxcf6?authuser=1&hs=179 خيرو  ممدوح أوس. د.م.أ ري  أنظمة تقانات مساءً ( 4-6) 

 رج ــــــخ ــــــــــت روعـــــــــــــشـــم الخميس

 

 ( وحسب رمز كل مادة .  Google Classroomإدارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

 ( في وقت المحاضرة .  Google meetقم بنسخ رابط المحاضرة و فتحه في المتصفح للدخول الى )  -

 رئيس القسم مقرر القسم 
 عبدالكريم عريبيأ. د. : االسم د. محمد جارهللاا فرحان  :االسم
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