
 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 صباحي    –األولى  المرحلة : كلية الزراعة 

      الخريفي  الفصل الدراسي :  علوم االغذية  قسم
 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية

وقت   اليوم  

 المحاضرة 

 رابط المحاضرة االلكتروني  الصف رمز  مدرس المادة  اسم المادة  

 yvmtuh7 https://classroom.google.com/c/NTM0MzI5ODc2NzVa د. طارق خالد  كيمياء عامة   م   7:00 االحد

https://meet.google.com/lookup/d27dbhhjt5?hs=179 
 ?wte4kzw https://classroom.google.com/c/MjA5ODA0NjUyNTMz د. عمار سعدي   مبادئ تربة   م   6:00 االثنين

ias-qysa-https://meet.google.com/buo 

 =zdrtfx4 https://classroom.google.com/c/Mjc5ODMzOTQ3MDk1?cjc د. سموأل سعدي  رياضيات م   8:00

 flf4t6m  https://classroom.google.com/c/MjA5ODUwMjMyOTY3?cjc=flf4t6m د. نمير خير  اللغة اإلنكليزية  م    6:00 الثالثاء

https://meet.google.com/lookup/dttp74a35i 

 n7nvdxk https://classroom.google.com/c/MjA5ODE4MjE1Njc5?cjc=n7nvdxk م.فراس إبراهيم  اقتصاد زراعي  م    8:00
cmh-pfik-https://meet.google.com/gto   

 zqhny7e https://classroom.google.com/c/MjA5ODY3MzI0MTMw?cjc=zqhny7e د. ناظم سالم  مبادئ بستنة  م   7:00 االربعاء 
https://meet.google.com/lookup/ffnjcdwk4s 

 ol23lcu =https://classroom.google.com/c/MjA5ODcyNzk3Mzkw?cjc د. ثائر تركي  رسم هندسي                 م    6:00 الخميس

 Cpaosnv https://classroom.google.com/c/MjA5OTU4OTkzODcy?cjc=cpaosnv فارس صالح م.  حقوق انسان  م   7:00
https://meet.google.comlookup/cqlblupt5d 

 

 ( 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. زياد طارق سمير  د. عادل عبد الرحمن مصطفى 
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 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 صباحي   –الثانية   المرحلة : كلية الزراعة 

   الخريفي الفصل الدراسي :    علوم االغذية  قسم
 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية

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

 د. منال صالح  كيمياء عضوية  م   7:00 االحد

 
s7lnl3k  

https://classroom.google.com/c/MjA5ODc4ODA2MDg3   

fsr-pmem-https://meet.google.com/xuc   

   7k72lnv  https://classroom.google.com/c/MjA5OTU2MDQ0NzMz د. غزوان مهدي  مبادئ االلبان  م    6:00 االثنين
 
https://meet.google.com/lookup/fvgfuzsl4k 
 

 ?yaogxam https://classroom.google.com/c/MjA5ODU3MjYzNDU0 م.حسيب محمود   ارشاد زراعي  م    8:00

https://meet.google.com/eig-tefi-hog    

 k2ukit4  https://classroom.google.com/c/MjA5ODcyOTI1NzMy د.ياسمين إسماعيل  احياء مجهرية  م   6:00 الثالثاء

https://meet.google.com/lookup/hqlouswawx 

 ggtcmme https://classroom.google.com/c/MjE1MzMzNzk5OTQ0?cjc=ggtcmme م.م. محمد جاسم  حاسبات  م 7:00 االربعاء 
https://meet.google.com/lookup/gvlddjrq4k?authuser=5&hs=179 

هندسة معامل   م    9:00

 أغذية

   https://classroom.google.com/c/MTy2MDUxNTIzODkz  د.رافد خليل 
https://meet.google.com/fyy-mkib-vkv 

تصميم و تحليل   م    8:00 الخميس

 تجارب

 gkqigon https://classroom.google.com/c/MjEwMDUxODY5NTA1 د. حسين علي  
https://meet.google.com/lookup/hji2jrw3te   

 

 ( 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. زياد طارق سمير  د.عادل عبد الرحمن مصطفى 
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 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 صباحي   –  الثالثة المرحلة : كلية الزراعة 

   الخريفيالفصل الدراسي :    علوم االغذية  قسم
 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية

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

 د. محمد احمد   حليب سائل  م    5:00 االحد

 
f7jayuc https://classroom.google.com/c/MjA5ODc4NDE5NzAw 

https://meet.google.com/lookup/hfq47azlmt   

 lqhoqod https://classroom.google.com/c/MjEwMjUwMjU5NTA4?cjc=lqhoqod د.عمر عادل  تسويق زراعي  م    8:00
https://meet.google.com/lookup/gstqwhxf7x 

 Ilzzvlv https://classroom.google.com/c/MjA5ODUzODU4MDc5 د.فريال فاروق  تغذية انسان  م   8:00 االثنين
https://meet.google.com/bfw-vbsj-qse   

  mpynp62 https://classroom.google.com/c/MTcyNjY1NTQ5MDc4 د. احمد اسماعيل  احياء أغذية   م    8:30 الثالثاء
https://meet.google.com/lookup/dyz7sxa33v 

 د.بيان ياسين  تصنيع حبوب  م    6:00 االربعاء 

 د.سبراء سعد
25dkbo6 https://classroom.google.com/c/MjA5ODc1MDY2Nzkx   

https://meet.google.com/lookup/bo7ufn2mzw 

   56fdk76 https://classroom.google.com/c/MjA5ODE2MTI4NzMw د. ايثار زكي   كيمياء أغذية  م   7:00

https://meet.google.com/lookup/frwvi2rtw4   

علم الحياة   م    7:00 الخميس

 الجزيئي 

 ?2o5e72k https://classroom.google.com/c/MjA5OTQ0MDM3MzE1 ا.م.شيماء عبد  
https://meet.google.com/lookup/a3vgbgzkyb?hs=179  

 

 ( 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. زياد طارق سمير  د.عادل عبد الرحمن مصطفى 
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 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 صباحي    – الرابعة المرحلة : كلية الزراعة 

   الخريفيالفصل الدراسي :    علوم االغذية  قسم
 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية

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

د.فاروق   تصنيع لحوم  م    8:00 الجمعة 

 محمود 

brfzjz6 zry-medt-http://meet.google.com/okk 
 

   rzsl2hw https://classroom.google.com/c/MjA5ODgyMzQ2NzE3 د.محمد احمد  تصنيع جبن م    5:00 االثنين

https://meet.google.com/lookup/gsumsgfg66  
 74dnggd https://classroom.google.com/c/MjA5OTYwNzg2OTI5 د.هاني صبار  تحليل أغذية م   8:00

 

 ko5dief https://classroom.google.com/c/MTg0ODE3ODc1MzA5?cjc=ko5dief د. كركز محمد  تقنية حيوية  م    6:00 الثالثاء
https://meet.google.com/lookup/hte7yutvyj?authuser=1&hs=179 
 

د. نمير خير   تصنيع أغذية م    8:00

 هللا  

2hzhhqb https://classroom.google.com/c/MjA5ODUwMjMyODA5 

https://meet.google.com/lookup/dttp74a35i  
عناية   م    8:00 األربعاء  

 وخزن 

 wua6qn5 https://classroom.google.com/c/MjA5ODY1NTk2ODY0 د. ناظم سالم 

https://meet.google.com/lookup/d5f2dnqpxw   
 

 ( 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. زياد طارق سمير  د.عادل عبد الرحمن مصطفى 
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