
 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 األولى  المرحلة : كلية الزراعة 

            االولالفصل الدراسي :   االقتصاد واالرشاد الزراعي  :قسم
 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية

 رابط المحاضرة االلكتروني رمز الصف  المادةمدرس  اسم المادة  وقت المحاضرة  اليوم

 االحد

 

   Dqyvtwr https://meet.google.com/lookup/gymw66mcap?authuser=0&hs=179 م. محمد كامل  (1تطبيقات حاسوب ) بعد الظهر – 1:30

 z4i6w7o https://meet.google.com/lookup/dzpoen7ffw أ.م.د. عبد هللا عصام  انتاج حيواني  مساءا .( 8 (

 Cbhkncx https://meet.google.com/lookup/apureu35zy?authuser=0&hs=179 لطيف  محمود  د.م.أ بستنة اساسيات مساءا  - 8) االثنين 

  إبراهيم فراس.م.أ زراعي  اقتصاد مساءا . 8 ( الثالثاء 

 ارحيم

n7nvdxk https://meet.google.com/lookup/ciaj5wmavh   

  محاصيل اساسيات مساءا . 8 ( األربعاء

 حقلية

 vet7edp https://meet.google.com/lookup/flu2n5nibk ممدوح حسام.  د.م

 

  عمر  محمد. م اإلنكليزية  اللغة مساءا   8 الخميس

 شريف 

bqaxrvn https://meet.google.com/lookup/ahjozjuxol 

  صالح  فارس .م.م انسان  حقوق  مساءا    9

 محل

Cpaosnv http://meet.google.com/lookup /qfp-vqak-kqc 
 

 ( 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 

https://meet.google.com/lookup/gymw66mcap?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/dzpoen7ffw
https://meet.google.com/lookup/apureu35zy?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ciaj5wmavh
https://meet.google.com/lookup/flu2n5nibk
https://meet.google.com/lookup/ahjozjuxol
http://meet.google.com/lookup%20/qfp-vqak-kqc


 حسن ثامر زنزل  : أ.م.د االسم عمر عادل جاسم  م.د  :االسم
 
 

 

 

 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 الثانية  المرحلة : كلية الزراعة 

            االولالفصل الدراسي :   الزراعي  واالرشاد االقتصاد :قسم
 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية

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

  جاسم  نصيف.د.م إحصاء  مبادئ مساءا     7 االحد

 محمد 

q6i74ia https://meet.google.com/lookup/a77jduza32 

 yaogxam https://meet.google.com/lookup/a4ec5vswjp امين  محمود حسيب .م زراعي ارشاد مساءا   8 االثنين 

 hbsq6hv https://meet.google.com/lookup/e6wppnuepf زنزل  ثامر حسن .د.أ 1جزئية نظرية مساءا    9   الثالثاء 

      األربعاء

 ryy7dme https://meet.google.com/lookup/dzx2hh7fyd طه  طايس احمد.د.أ انتاج دواجن  مساءا    9   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 
 حسن ثامر زنزل :أ.م.د االسم عمر عادل  :م.د  االسم

https://meet.google.com/lookup/a77jduza32
https://meet.google.com/lookup/a4ec5vswjp
https://meet.google.com/lookup/e6wppnuepf
https://meet.google.com/lookup/dzx2hh7fyd


 

 

 

 

 

 

 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 ارشاد    الثالثة المرحلة : كلية الزراعة 

            االولالفصل الدراسي :   الزراعي  واالرشاد االقتصاد :قسم
 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية

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

   Cfsxjzj https://meet.google.com/lookup/h25hpljoju حديس  محمود.أ ارشادية طرائق مساءا   9 االحد

  شاكر   محمد.د.م.أ اقتصادية حشرات مساءا   8 االثنين 

 منصور 

Lxtqibg https://meet.google.com/lookup/hnvkivc4s3 

 7fuqm6q https://meet.google.com/lookup/dveulhuoc6 رمضان  محمد.د.م ادغال  مكافحة مساءا   6 الثالثاء 

 lgo2nyp https://meet.google.com/lookup/eolqoaawhj عايد   سحاب. د.أ وقيادات  جماعات مساءا   8

   u4cihqc https://meet.google.com/lookup/f5n2dy4exf جاسم   حديس محمود.أ ريفي  مجتمع تنمية مساءا   9 األربعاء

   7Cphluq https://meet.google.com/lookup/a4ec5vswjp محمود حسيب .م تقنيات  نقل مساءا   9 الخميس

 

https://meet.google.com/lookup/h25hpljoju
https://meet.google.com/lookup/hnvkivc4s3
https://meet.google.com/lookup/dveulhuoc6
https://meet.google.com/lookup/eolqoaawhj
https://meet.google.com/lookup/f5n2dy4exf
https://meet.google.com/lookup/a4ec5vswjp


 ( 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.م.د حسن ثامر زنزل  االسم : م.د عمر عادل جاسم  االسم
 
 

 

 

 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 اقتصاد    الثالثة المرحلة : كلية الزراعة 

            االولالفصل الدراسي :   الزراعي  واالرشاد االقتصاد :قسم
 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية

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

 fjnc37j https://meet.google.com/lookup/dnw72k6m3r عادل   عمر.  د.م رياضي اقتصاد مساءا   8 االحد

 jrvtw4g https://meet.google.com/lookup/dnw72k6m3r عادل   عمر.  د.م مزارع إدارة مساءا   10

      i34gron https://meet.google.com/lookup/ftkrdrps2b لطيف  فاضل باسم  د.أ 1  كلي اقتصاد مساءا   8 االثنين 

   7Cphluq https://meet.google.com/lookup/a4ec5vswjp محمود حسيب .م تقنيات  نقل مساءا   10

  جاسم  نصيف.د.م زراعي  إحصاء مساءا   8 الثالثاء 

 محمد 

7iy4pom https://meet.google.com/lookup/cgy5epj44n 

   Uppnyz4 https://meet.google.com/lookup/bjm6g5wi5c زنزل  ثامر حسن .د.أ 2جزئية نظرية مساءا   9 األربعاء

https://meet.google.com/lookup/dnw72k6m3r
https://meet.google.com/lookup/dnw72k6m3r
https://meet.google.com/lookup/ftkrdrps2b
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 m736f7h https://meet.google.com/lookup/cc3kkzwd7y احمد للا  عبد  مزهر.م زراعية  محاسبة مساءا   9 الخميس

 

 

 رئيس القسم مقرر القسم 
 : أ.م.د حسن ثامر زنزل  االسم : م.د عمر عادل جاسم  االسم

 
 

 

 

 

 

 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 ارشاد   الرابعة المرحلة : كلية الزراعة 

            االولالفصل الدراسي :   الزراعي  واالرشاد االقتصاد :قسم
 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية

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

 Yhfnrdp https://meet.google.com/lookup/bq4cqyai37 صكر  احمد.م ارشادي تدريب مساءا   7 االحد

 lgo2nyp https://meet.google.com/lookup/cyluhpjvnr يوسف  عايد  سحاب. د.أ ارشادية إدارة مساءا   8 االثنين 

 gcd2uk https://meet.google.com/lookup/beligk3rd علي   خليل ماجد . أ اجتماعي تغير نظريات مساءا   8 الثالثاء 

 NTA2NDUw https://meet.google.com/lookup/cdbrfdnzwt علي   خليل ماجد . أ ارشادية  بيئة مساءا   8 األربعاء

   5ukexkb https://meet.google.com/lookup/ckistolcwl جاسم   حديس محمود.أ ارشادية برامج  تخطيط مساءا   9 الخميس

https://meet.google.com/lookup/cc3kkzwd7y
https://meet.google.com/lookup/bq4cqyai37
https://meet.google.com/lookup/cyluhpjvnr
https://meet.google.com/lookup/beligk3rd
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 ( 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.م.د حسن ثامر زنزل  االسم : م.د عمر عادل جاسم  االسم
 
 

 

 

 

 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 اقتصاد   الرابعة المرحلة : كلية الزراعة 

            االولالفصل الدراسي :   الزراعي  واالرشاد االقتصاد :قسم
 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية

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

 grhxwi2 https://meet.google.com/lookup/efnw5xoylk بكر  طارق يسرى . م.أ وحلقات  بحث  طرق بعد الظهر  12 االحد

 ge34tqn https://meet.google.com/lookup/ccuelo4tbq بكر  طارق يسرى . م.أ موارد اقتصاديات بعد الظهر    2

   bkhqxox https://meet.google.com/lookup/fyzmyijvlv شهاب   جدوع .د.أ اقتصادية  تنمية صباحا   9 االثنين 

 jaeinql https://meet.google.com/lookup/dyxzwopq4o ممدوح حسام.  د.م حبوب  محاصيل مساءا   8 الثالثاء 

 fmzmetc https://meet.google.com/lookup/dopqo5eeo4 محمد جاسم  نصيف.د.م زراعية سياسة  مساءا   7 األربعاء

 chxsrwd https://meet.google.com/lookup/gfrhoul2cy جاسم  نصيف . د.م قياسي  اقتصاد مساءا   7 الخميس

https://meet.google.com/lookup/efnw5xoylk
https://meet.google.com/lookup/ccuelo4tbq
https://meet.google.com/lookup/fyzmyijvlv
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 ( 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.م.د حسن ثامر زنزل  االسم : م.د عمر عادل جاسم  االسم
 
 

 

 


