
 

 

 

 

 2021  –  2020       الأول الفصل ادلرايس     –  الأول  املرحل جدول روابط احملارضات الالكرتونية /  

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

https://classroom.google.com/c/MjA5ODIwNjk5MDA3?cjc=fhn6t65 

https://meet.google.com/lookup/bqdwbpre43 
 مساءا   06:00 مساحة د.عبدهللا العزاوي  

 االحد
https://classroom.google.com/c/NTM1MTA4MTQ2NTZa?cjc=gv3ikbp 

https://meet.google.com/vhd-tysc-pwh 
 مساءا   07:00 (1)لغة انكليزية  د.عقيل عبد  

https://classroom.google.com/c/MjA5ODEyOTE5NTg3?cjc=zopiln6 

http://meet.google.com/mnn-jdoy-xdj 
 مساءا  09:00 ( 1)حاسبات  د.مخلد عريبي  

https://classroom.google.com/c/MjA5ODc5MzQyNjYz?cjc=jmsmpqm 

https://meet.google.com/lookup/aqj7q37sfy?hs=179 
حمد د.هند م  مساءا  00:08 كيمياء تحليلية   

 االثنين 
https://classroom.google.com/c/MTcyNzY3MjE4NTAw 

https://meet.google.com/lookup/cbqpjkp2re   مساءا  00:10 مبادئ علم التربة د.ياسر عجرس  

https://classroom.google.com/c/MjEwMDYyOTY3OTk1?cjc=zbshyof 

https://meet.google.com/csz-soak-grw 
مساءا  30:07 حيواني مبادئ انتاج  د.ظافر عبدهللا    الثالثاء  

https://meet.google.com/jxw-gppu-aza 

 
مساءا   00:09 مبادئ وقاية د.خلدون فارس    االربعاء  

https://classroom.google.com/c/MjA5OTU4OTkzODcy?cjc=cpaosnv 

https://meet.google.com/lookup/cqlblupt5d 
مساءا  00:07 إنسان حقوق  د.فارس المحل    

 الخميس 

 

 

  

 جامعة تكريت 

 كلية الزراعة  

ني قسم االنتاج الحيوا  

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

االولى  -المرحلة :  
2021 - 2020  الفصل الدراسي   

 

 مقرر القسم 

 د.محمد صالح

 رئيس القسم
 د.عبدهللا عصام

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

 .  ( في وقت المحاضرة   Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى ) -

 

https://classroom.google.com/c/MjA5ODIwNjk5MDA3?cjc=fhn6t65
https://meet.google.com/lookup/bqdwbpre43
https://classroom.google.com/c/NTM1MTA4MTQ2NTZa?cjc=gv3ikbp
https://meet.google.com/vhd-tysc-pwh
https://classroom.google.com/c/MjA5ODEyOTE5NTg3?cjc=zopiln6
http://meet.google.com/mnn-jdoy-xdj
https://classroom.google.com/c/MjA5ODc5MzQyNjYz?cjc=jmsmpqm
https://meet.google.com/lookup/aqj7q37sfy?hs=179
https://classroom.google.com/c/MTcyNzY3MjE4NTAw
https://meet.google.com/lookup/cbqpjkp2re
https://classroom.google.com/c/MjEwMDYyOTY3OTk1?cjc=zbshyof
https://meet.google.com/csz-soak-grw
https://meet.google.com/jxw-gppu-aza
https://classroom.google.com/c/MjA5OTU4OTkzODcy?cjc=cpaosnv
https://meet.google.com/lookup/cqlblupt5d


 

 

 

 

 2021  –  2020     الأول الفصل ادلرايس     –  الثانية  املرحل جدول روابط احملارضات الالكرتونية /  

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

https://classroom.google.com/c/MjEwMjU2NzkwMTE0?cjc=xrb2vho 

https://meet.google.com/lookup/avnmb4bscf?hs=179 
 االحد مساءا   08:00 كيمياء حيوية   د.عادل الوحادي  

https://classroom.google.com/c/MTcxOTE2NTExMjQx?cjc=vqagamw 

 
صباحا   30:08  مبادئ اسماك  د.نهاد خورشيد    

 االثنين

https://classroom.google.com/c/MjEwMjU2NzkwMTE0?cjc=xrb2vho   مساءا  00:08 مبادئ احياء مجهرية د.محمد جميل  

https://classroom.google.com/c/MjEwMjA3MjQ1ODcy?cjc=ccv56aa  .ايناس اسماعيل د صباحا   00:09 محاصيل حقلية      

 https://classroom.google.com/c/MzQ2MjcxNzcxMDla?cjc=w7cf6yl الثالثاء

https://meet.google.com/lookup/hyjbokwhxb 
سحقممتاز ا د.  مساءا   30:09   مكننة انتاج حيواني     

https://classroom.google.com/c/MjA5Nzk0Njk4MDI2?cjc=cnwod6s 

https://meet.google.com/lookup/dpbwa7u4yj 
وائل  د.ميسلون   مساءا   00:08 صحة منتجات   االربعاء  

https://classroom.google.com/c/MjA5ODU3MjYzNDU0?cjc=yaogxam   محمود د.حسيب مساءا   00:08  ارشاد زراعي  مبادئ    الخميس 

 

 

 

 

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

الثانية   -المرحلة :  
2021 - 2020  الفصل الدراسي   

 

 جامعة تكريت 

 كلية الزراعة  

ني قسم االنتاج الحيوا  

 مقرر القسم 

صالحد.محمد   

 رئيس القسم
 د.عبدهللا عصام

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

 .  ( في وقت المحاضرة   Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى ) -

 

https://classroom.google.com/c/MjEwMjU2NzkwMTE0?cjc=xrb2vho
https://meet.google.com/lookup/avnmb4bscf?hs=179
https://classroom.google.com/c/MTcxOTE2NTExMjQx?cjc=vqagamw
https://classroom.google.com/c/MjEwMjU2NzkwMTE0?cjc=xrb2vho
https://classroom.google.com/c/MjEwMjA3MjQ1ODcy?cjc=ccv56aa
https://classroom.google.com/c/MzQ2MjcxNzcxMDla?cjc=w7cf6yl
https://meet.google.com/lookup/hyjbokwhxb
https://classroom.google.com/c/MjA5Nzk0Njk4MDI2?cjc=cnwod6s
https://meet.google.com/lookup/dpbwa7u4yj
https://classroom.google.com/c/MjA5ODU3MjYzNDU0?cjc=yaogxam


 

 

 

 

 2021  –  2020       الأول الفصل ادلرايس       –  ة الثالث  املرحل جدول روابط احملارضات الالكرتونية /  

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

https://classroom.google.com/c/NjQ2OTYyMDI4NzNa?cjc=i4vdemk 

https://meet.google.com/lookup/beyspjz2vc 
 االحد مساءا  06:00 تصميم وتحليل تجارب  د.عماد غايب 

https://classroom.google.com/c/MTcyNjcxMDcxNDIy?cjc=6rdhotg 

https://meet.google.com/vhd-tysc-pwh 
مساءا   00:07 (3) لغة انكليزية د.عقيل عبد شليج    

 االثنين

https://classroom.google.com/c/MjM2NzE4MDU2OTI4 

https://meet.google.com/iko-yopm-gbx 
مساءا   00:08 بيئة وسلوك حيوان  د.أحمد عبد علو    

https://classroom.google.com/c/MjA5ODE0NDA1ODQ0?cjc=s7kpcok 

https://meet.google.com/lookup/b5o4rx7i4p 
مساءا   00:90 فسلجة حيوان  د.عبد الخالق فرحان    

https://classroom.google.com/c/MjA5ODY0OTY0NDcw?cjc=sdg3yyc   ظهرا   00:12 اقتصاديات انتاج حيواني  د.يسرى  
 الثالثاء

https://classroom.google.com/c/MjA5ODc0MTMyODMy?cjc=hlj6aye   مساءا  00:08 حشرات طبية وبيطرية د.صفاء زكريا  

https://classroom.google.com/c/MjEwMDYyOTY4MDQw?cjc=mts5zbt 

https://meet.google.com/znj-hscd-fmh 
مساءا  03:09 تغذية حيوان  د.طاهر شجاع    االربعاء  

https://classroom.google.com/c/MTcyNjQyNjU5OTA2?cjc=ijasm72 

https://meet.google.com/lookup/bvjwawwldh  
صباحا   00:09   تفقيس وادارة مفاقس   د.احمد خالد    

 الخميس

 

 

  

 جامعة تكريت 

 كلية الزراعة  

ني قسم االنتاج الحيوا  

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

الثالثة   -المرحلة :  
2021 - 2020  الفصل الدراسي   

 

 مقرر القسم 

 د.محمد صالح

 رئيس القسم
 د.عبدهللا عصام

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomالصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني ) ادارة  -

 .  ( في وقت المحاضرة   Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى ) -

 

https://classroom.google.com/c/NjQ2OTYyMDI4NzNa?cjc=i4vdemk
https://meet.google.com/lookup/beyspjz2vc
https://classroom.google.com/c/MTcyNjcxMDcxNDIy?cjc=6rdhotg
https://meet.google.com/vhd-tysc-pwh
https://classroom.google.com/c/MjM2NzE4MDU2OTI4
https://meet.google.com/iko-yopm-gbx
https://classroom.google.com/c/MjA5ODE0NDA1ODQ0?cjc=s7kpcok
https://meet.google.com/lookup/b5o4rx7i4p
https://classroom.google.com/c/MjA5ODY0OTY0NDcw?cjc=sdg3yyc
https://classroom.google.com/c/MjA5ODc0MTMyODMy?cjc=hlj6aye
https://classroom.google.com/c/MjEwMDYyOTY4MDQw?cjc=mts5zbt
https://meet.google.com/znj-hscd-fmh
https://classroom.google.com/c/MTcyNjQyNjU5OTA2?cjc=ijasm72
https://meet.google.com/lookup/bvjwawwldh


 

 

 

 

 2021  –  2020     الأول الفصل ادلرايس         –  الرابعة  املرحل جدول روابط احملارضات الالكرتونية /  

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

https://classroom.google.com/c/MjA5ODI5ODM2MjYy?cjc=57cfawn   ظهرا   12:30 ادارة مراعي  د.محمد رمضان 

 https://classroom.google.com/c/MjA5Nzk5MzE3MDM3?cjc=y5nnkdg االحد

https://meet.google.com/pbj-fbua-dpv 
 مساءا  06:00 تغذية طيور داجنة  د.معد عبد الكريم  

https://classroom.google.com/c/MjM2NzI3MzQ2MzI5?cjc=ety7nkz 

https://meet.google.com/lookup/dcbr2r2nje 
مساءا  00:08 دواجن ادارة   د.طارق خلف    االثنين 

https://classroom.google.com/c/MTUyNjY4NTYxOTUy?cjc=x3a2uh3 

https://meet.google.com/lookup/h2btq4neqq?authuser=1&hs=179 
صباحا  00:09 انتاج اغنام وماعز  د.أفراح مصطفى    الثالثاء 

https://classroom.google.com/c/MjM2OTg2ODQwOTM5?cjc=mei5x2n 

https://meet.google.com/cwf-hciz-nxt 
مساءا  30:07 انتاج لحوم  د.محفوظ خليل    االربعاء  

https://classroom.google.com/c/MjA5NzkyNTQ1MDM2?cjc=6gw7hqk 

https://meet.google.com/zno-feyb-xcv 
سعدي  د.سمؤأل  ظهرا   00:01 تربية وتحسين دواجن    الخميس 

 

 

 

 

 

 جامعة تكريت 

 كلية الزراعة  

ني قسم االنتاج الحيوا  

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

الرابعة   -المرحلة :  
2021 - 2020  الفصل الدراسي   

 

 مقرر القسم 

 د.محمد صالح

 رئيس القسم
 د.عبدهللا عصام

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

 .  ( في وقت المحاضرة   Google Meetقم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح  للدخول الى ) -

 

https://classroom.google.com/c/MjA5ODI5ODM2MjYy?cjc=57cfawn
https://classroom.google.com/c/MjA5Nzk5MzE3MDM3?cjc=y5nnkdg
https://meet.google.com/pbj-fbua-dpv
https://classroom.google.com/c/MjM2NzI3MzQ2MzI5?cjc=ety7nkz
https://meet.google.com/lookup/dcbr2r2nje
https://classroom.google.com/c/MTUyNjY4NTYxOTUy?cjc=x3a2uh3
https://meet.google.com/lookup/h2btq4neqq?authuser=1&hs=179
https://classroom.google.com/c/MjM2OTg2ODQwOTM5?cjc=mei5x2n
https://meet.google.com/cwf-hciz-nxt
https://classroom.google.com/c/MjA5NzkyNTQ1MDM2?cjc=6gw7hqk
https://meet.google.com/zno-feyb-xcv

