
 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 

 مسائي  – المرحلة : األولى  كلية الزراعة 

 الفصل الدراسي :  الخريفي  علوم االغذية   قسم

 2021-2020العام الدراسي : 

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية 

وقت  اليوم 

 المحاضرة

اسم 

 المادة 

 رابط المحاضرة االلكتروني  رمز الصف  مدرس المادة 

كيمياء   م  8:00 االحد

 عامة 

  nevtdnz نور جمعة د. 

https://meet.google.com/lookup/ab23mq2hy5 

 

مبادئ   م  8:00 االثنين 

 تربة
 د. هبة محمد

hxh33ap htc-kvae-https://meet.google.com/pvu 

 

 م  9:00

اقتصاد  

 زراعي 

أ.م. فراس  

 ابراهيم
venzwoa 

=https://classroom.google.com/c/MjEwMjEyMDY5Mjc0?cjc 

 

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

 

 iuzcfwr https://classroom.google.com/c/MjMzODY1MTA2NDc0?cjc=iuzcfwr د. عمر عادل  رياضيات  م  8:00 الثالثاء

r=0msd?hs=122&authuse-iyzr-https://meet.google.com/vpj 

اللغة   م  9:00

 اإلنكليزية 
د. سامي 

 vvlmslz خضر 
https://meet.google.com/lookup/deahrdctvw?hs=179 

مبادئ   م  7:00 االربعاء

 بستنة 
د. اشجان 

 dvu63lo نزار
https://classroom.google.com/c/MjEyMTQxNTg0Mjcx?cjc=dvu63lo 

https://meet.google.com/lookup/fbkgbv5p7d 

حقوق  م  8:00 الخميس 

 انسان 

م.م. زيد 
 عبدالحميد 

oxenl4r https://classroom.google.com/c/MjE5ODgyMDUxNjIz 

https://meet.google.com/lookup/glq6etygof 

رسم  م  9:00

 هندسي                

 qvvip7k https://classroom.google.com/c/MjEyMTA5Njc5MjQ0?cjc=qvvip7k د. ثائر تركي 

 ( 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 

 مسائي  –المرحلة : الثانية  كلية الزراعة 

 الفصل الدراسي :   الخريفي  علوم االغذية   قسم

 2021-2020العام الدراسي : 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية 

وقت  اليوم  

 المحاضرة

اسم 

 المادة  

 رابط المحاضرة االلكتروني  رمز الصف  مدرس المادة 

كيمياء   م  7:00 االحد

 عضوية 

 د. منال صالح 

 

5ihf5rr  

https://classroom.google.com/c/MjEyMTcxODg1MDA3?cjc=5ihf5rr 

 

https://meet.google.com/lookup/bna42abz2c 

 

احياء   م   8:00 االثنين 

 مجهرية 

 tpdhrtm https://classroom.google.com/c/MTg0NTc1NTMwOTcx?cjc=tpdhrtm د. خلف نهر 

 

https://meet.google.com/lookup/evrxxza6hq 

 

 

مبادئ   م   6:00 الثالثاء

 االلبان 

د. غزوان  

 مهدي

fzejyj4 

 

https://meet.google.com/lookup/dbkayax7l7 

تصميم و   م   4:30 االربعاء

تحليل  

 تجارب 

  bfhtc2x د. حسين علي 

https://meet.google.com/lookup/euoxfhhmg6 

 

 الخميس 

 

ارشاد   م5:00

 زراعي 

م. حسيب  
 محمود

yaogxam https://classroom.google.com/c/MjA5ODU3MjYzNDU0? 

meet.google.com/eig-tefi-hog 

  j6feedm د. طارق خالد  حاسبات  م   7:00

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

هندسة  م   8:00

معامل  

 أغذية 

 د. زياد طارق
6cruq5v 

https://classroom.google.com/c/MjE5MDMxNjI1MjIx?cjc=6cruq5v 
   

 ( 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 

 مسائي  – المرحلة : الثالثة  كلية الزراعة 

 الفصل الدراسي :  الخريفي  علوم االغذية   قسم

 2021-2020العام الدراسي : 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية 

وقت  اليوم  

 المحاضرة

 رابط المحاضرة االلكتروني  رمز الصف  مدرس المادة  اسم المادة  

 د. محمد احمد   حليب سائل  م   5:00 االحد

 

5b6j2rq https://meet.google.com/lookup/f5pd4wzt3a  

 mysj6eb https://classroom.google.com/c/MjQ4ODQ3MTY1Njc5?cjc=mysj6eb د.عمر عادل  تسويق زراعي  م   6:00

r=0cgh?hs=122&authuse-qvht-https://meet.google.com/djh  
 ilzzvlv https://classroom.google.com/c/MjA5ODUzODU4MDc5 د.فريال فاروق  تغذية انسان  م  8:00 االثنين 

 
https://meet.google.com/lookup/h75r35evop 
  

عادل  د.  احياء أغذية   م   6:00 الثالثاء

 عبدالرحمن 

pdjacrp 
 

 ya6mntk https://classroom.google.com/c/MjEyMTY5NzUxNjk4?cjc=ya6mntk   هند محمدد.  كيمياء أغذية  م  8:00

https://meet.google.com/lookup/b7bos2e6b6 

  cvdowcq  https://meet.google.com/lookup/cfzpq6uyyk د.سبراء سعد تصنيع حبوب  م   6:00 االربعاء
 -------------  ------    د. هاني صبار  علم الحياة الجزيئي  م   7:00 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

 طارق سمير د. زياد  د.عادل عبد الرحمن مصطفى 
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