
 

 

 2021  –  2020الفصل ادلرايس             –        الثالثة املرحةل جدول روابط احملارضات الالكرتونية /  

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

https://meet.google.com/lookup/d7vuiww3ue xyjob5v  معدات بساتين  أ.م.د. ممتاز اسحق
 وخدمة المحصول 

8:00 – 9:30 

 مساء  
 االحد 

https://meet.google.com/lookup/da6zw5v52t 46g4ggx ديناميك حراري  أ.م.د. ثائر تركي 
9:30 – 10:30 

 مساء  
 

https://meet.google.com/lookup/h73rlb6eho jkuihf4 معدات تهيئة  أ.م.د. ثائر تركي
 التربة 

8:00 – 9:00 

 االثنين  مساء  
https://meet.google.com/lookup/edlaa3jg5p?authuser=1&hs=179 xph72im ري وبزل  أ.م.د. اوس ممدوح 

9:00 –11:00 

 مساء  

https://meet.google.com/lookup/b5k5mzjp36 mt4arv6  .ممتاز اسحق أ.م.د  موائع ميكانيك 
8:00 – 9:30 

 مساء  
 الثالثاء 

https://meet.google.com/lookup/ce4zbrop4b hnahdgy  انتاج  مكننة أ.م.د. ممتاز اسحق 
 حيواني

8:00 – 9:30 

 االربعاء  مساء  
https://meet.google.com/lookup/gghn6gnl33?hs=179 jmy6luo  3انكليزي  د. عبدهللا حسن 

9:30 – 10:30 
 مساء  
   

  

 جامعة تكريت 

 اسم الكلية
 اسم القسم 

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

الثالثة  -المرحلة :  
2021 - 2020  الفصل الدراسي   

 

 مقرر القسم 

 االسم: أ.م.د. ممتاز اسحق حمود 

 رئيس القسم

أ.م.د. ثائر تركي عبد الكريماالسم:   

 ( 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 ) -

 

 شعار الكلية

https://meet.google.com/lookup/da6zw5v52t
https://meet.google.com/lookup/b5k5mzjp36
https://meet.google.com/lookup/ce4zbrop4b
https://meet.google.com/lookup/gghn6gnl33?hs=179


 

 

 

 2021  –  2020الفصل ادلرايس            –          الثانية  املرحةل جدول روابط احملارضات الالكرتونية / 

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

https://meet.google.com/lookup/djjkq35aby o6n5eyz  وتعديل تسوية م. عبدهللا عزاوي 
 ضيارالا

8:00 –  9:00  

 االحد  مساء  
https://meet.google.com/lookup/btqnnrwjll?authuser=1&hs=179 rch2ts4  مبادئ بستنة د. غسان جايد 

9:00 –  10:00  
 مساء  

https://meet.google.com/lookup/do3k4enfee clxof4b  المعادن أ.م.د. ممتاز اسحق 
8:00 –  10:00  

 مساء  
 االثنين 

https://meet.google.com/lookup/aw3zlzftkl 5xodwrw  مبادئ وقاية  د.ربيع عبد
 النبات 

8:00 –  9:00  

 الثالثاء  مساء  
https://meet.google.com/lookup/f5og6zi2n5 fvpvgic ميكانيك  أ.م.د. ثائر تركي

 سكون 
9:00 –  10:00  

 مساء  

https://meet.google.com/lookup/gkncjmjdy5 n7nvdxk  مبادئ اقتصاد   أ.م. فراس ابراهيم
 زراعي 

8:00 –  10:30  

 مساء  
 االربعاء 

https://meet.google.com/lookup/f5aojm5cgz?hs=179 k5xgt44 لغة انكليزية   د. عبدهللا حسن
2 

8:00 –  9:00  

 مساء  

 ارشاد زراعي  م. حسيب محمود https://meet.google.com/lookup/djnunmgkor yaogxam الخمبس 
9:00 –  10:00  

 مساء  

https://meet.google.com/lookup/fbsuhqce6u tpsu2nt  مبادئ وقاية  م. مقداد صالح
 نبات عملي

10:00 – 11:00  
 مساء  

   

  

 جامعة تكريت 

 اسم الكلية
 اسم القسم 

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

الثانية   -المرحلة :  
2021 - 2020  الفصل الدراسي   

 

 مقرر القسم 

حمود االسم: أ.م.د. ممتاز اسحق   
 رئيس القسم

 االسم: أ.م.د. ثائر تركي عبد الكريم

 

 شعار الكلية

https://meet.google.com/lookup/aw3zlzftkl
https://meet.google.com/lookup/f5og6zi2n5
https://meet.google.com/lookup/gkncjmjdy5
https://meet.google.com/lookup/f5aojm5cgz?hs=179
https://meet.google.com/lookup/djnunmgkor
https://meet.google.com/lookup/fbsuhqce6u


 

 

 2021  –  2020الفصل ادلرايس             –         الاول   املرحةل جدول روابط احملارضات الالكرتونية /  

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

https://meet.google.com/lookup/bppf43v2fe?hs=179 ifeamrb عامة  فيزياء د. هبة عبدهللا 
8:30 –  10:00  

 مساء  
 االحد 

https://meet.google.com/lookup/bcgtb6fqnv?authuser=1&hs=179 gvfiig6  بستنة  مبادئ د. غسان جايد 
8:00 –  9:30  

 االثنين  مساء  
https://meet.google.com/lookup/asetb3qr5x?authuser=1&hs=179 jfzou3i 

د. عبدالوهاب  

 عبدالرزاق
مشترك  1 رياضيات

 مع اول تربة 

9:30 –  10:30  
 مساء  

https://meet.google.com/lookup/fipuxwer53 vawqzmx تربة  علم مبادئ د. اياد احمد 
8:00 –  9:30  

 مساء  
 الثالثاء 

https://meet.google.com/lookup/gvdn5yohpx?hs=179 lj5z3xi د. اثير صابر 
 محاصيل مبادئ

 حقلية

8:00 –  9:00  

 االربعاء  مساء  

https://meet.google.com/lookup/cqlblupt5d cpaosnv 
م.م. فارس  

 انسان  حقوق صالح 
9:00 –  10:00  

 مساء  

https://meet.google.com/lookup/ahjozjuxol lvy7qhuvhf  1 انكليزية لغة م. محمد عمر 
8:00 –  9:00  

 الخميس  مساء  

https://meet.google.com/lookup/guuzxcaav5?hs=179 bmjnnra محاصيل مبادئ م.م. وسام حمد 

 عملي حقلية

9:00 –  10:30  
 مساء  

   

 جامعة تكريت 

 اسم الكلية
 اسم القسم 

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

  االولى -: المرحلة
2021 - 2020  الفصل الدراسي   

 

 مقرر القسم 

أ.م.د. ممتاز اسحق حمود االسم:   

 

 رئيس القسم

 االسم: أ.م.د. ثائر تركي عبد الكريم

 

 ( 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 ) -

 

 شعار الكلية

https://meet.google.com/lookup/asetb3qr5x?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/fipuxwer53
https://meet.google.com/lookup/gvdn5yohpx?hs=179
https://meet.google.com/lookup/cqlblupt5d
https://meet.google.com/lookup/ahjozjuxol
https://meet.google.com/lookup/guuzxcaav5?hs=179

