
 ( وحسب رمز كل مادة. Google Classroomااللكتروني )إدارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم  -

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

 رئيس القسم  مقرر القسم 

 االسم  االسم 

 

 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 االولى  المرحلة: كلية الزراعة 

          الدراسي: الخريفيالفصل  المحاصيل الحقلية  قسم
 2021-2020 الدراسي:العام  

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية 

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

 epaboiu https://meet.google.com/lookup/bqdwbpre43 عزاوي  م.م. عبدهللا   مساحة مستوية )نظري(  مساءا   6:00 االحد 

 mumefw tjv-fwci-https://meet.google.com/vqa د.عبدالخالق سليمان   )نظري(  عضوية كيمياء مساءا   8:00

 vh3hu3e https://meet.google.com/lookup/cm2prsoaab هاشم   اد. رن م. نبات عام)نظري(  مساءا   6:00 االثنين

 kh4wacp https://meet.google.com/lookup/bqdwbpre43 السيد سعد سامي  عمساحة مستوية  مساءا   9:00

 t5upc6w https://meet.google.com/lookup/dlxsnupx5c?hs=179 نزهان  رد. عم لغة انكليزية  مساءا   6:00 الثالثاء 

 k4ywvlo https://meet.google.com/lookup/hw5bbd42n2?hs=179 حامد  ءم.م. غنا كيمياء عضوية)عملي(   مساءا   9:00

 6b2kgot https://meet.google.com/lookup/atv7qfdqy4?authuser=1&hs=179 خلف  دد. عما    ن مبادئ محاصيل مساءا   3:00 األربعاء 

 cg7iulh https://meet.google.com/lookup/abta7iomfs?hs=179 السيد عمار وبدان  عملي  مبادئ محاصيل مساءا   1:00

 cpaosnv https://meet.google.com/lookup/cqlblupt5d   م.م.فارس صالح حقوق انسان   مساءا   3:00 الخميس
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 ( وحسب رمز كل مادة. Google Classroomااللكتروني )إدارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم  -

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

 رئيس القسم  مقرر القسم 

 االسم  االسم 

 

 جامعة تكريت 

 

 االلكترونية النظرية جدول المحاضرات 
 الثانية  المرحلة : كلية الزراعة 

           الخريفيالفصل الدراسي :    المحاصيل الحقلية  قسم
 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية 

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

 5jz2rbp https://meet.google.com/lookup/dq3exorcs4 د. رنا هاشم  ن تصنيف نبات  مساءا   6:30 االحد 

 yuj7vkg https://meet.google.com/lookup/giloqg5ovk عزاوي م.م. عبدهللا   )نظري(مكائن وآالت زراعية  مساءا   10:30

 scgtfnp aox-ztyt-https://meet.google.com/cka جمعة  رد. نو  )نظري(م. صناعات غذائية  مساءا   6:00 االثنين

 yaogxam hog-tefi-http://meet.google.com/eig محمود  بم. حسيم. م. ارشاد زراعي   مساءا   8:00

 aklh3sj zuo-gipz-https://meet.google.com/hbm   محمود فد. خل خصوبة تربة )نظري( مساءا   8:00 الثالثاء 

 3znbx4w mpo-mzsc-https://meet.google.com/wtw ناجي  دد. خال م. بستنة )نظري + عملي(  مساءا   9:00 األربعاء 

 tagogsn https://meet.google.com/lookup/bezqwxe2tc م. م. مهند ليث  )عملي(م. صناعات غذائية  مساءا   9:00 الخميس
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 ( وحسب رمز كل مادة. Google Classroomااللكتروني )إدارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم  -

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

 رئيس القسم  مقرر القسم 

 االسم  االسم 

 

 

 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 الثالثة  المرحلة: كلية الزراعة 

         الدراسي: الخريفيالفصل  المحاصيل الحقلية  قسم
 2021-2020 الدراسي:العام  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية 

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

 4eb6mvy https://meet.google.com/lookup/clf4jhl7l5   سلمان دد. داو )نظري( وراثة  صباحا   9:00 االحد 

 hp46yms https://meet.google.com/lookup/ddk7wbj4z6 عبد  عد. ربي ( نظري)حشرات  مساءا   7:00

 viyl5mb vyi-yruc-https://meet.google.com/ezu ن عبد الرحم ف م.م. عو  (عملي) امراض محاصيل مساءا   9:00

 2m2yazq https://meet.google.com/lookup/gzwoptk6ls  محمد مد. جاس   )نظري(تجارب  وتحليلتصميم  مساءا   8:00 االثنين

 y5cayba https://meet.google.com/lookup/ejxahdgj64 نايف  ة م. امنم. عملي(  )حشرات  مساءا   9:00

 5ifhf3j pgw-mfrs-https://meet.google.com/hqa علي  ل م.م. منا  (عملي )محاصيل علف  مساءا   8:00 الثالثاء 

 tmbp57b uka-pjcp-http://meet.google.com/pga د. باسم شكور    ( نظري)حاصيل علف م مساءا   8:00 األربعاء 

 viyl5mb vyi-yruc-https://meet.google.com/ezu اسماعيل  حد. صال امراض محاصيل )نظري(  مساءا   9:00 الخميس

 xd4ixit https://meet.google.com/lookup/capsnnu4lk اسحق  زد. ممتا  مكننة محاصيل )ن.ع(  مساءا   8:00

 

 

https://meet.google.com/lookup/clf4jhl7l5
https://meet.google.com/lookup/ddk7wbj4z6
https://meet.google.com/ezu-yruc-vyi
https://meet.google.com/lookup/gzwoptk6ls
https://meet.google.com/lookup/ejxahdgj64
https://meet.google.com/hqa-mfrs-pgw
http://meet.google.com/pga-pjcp-uka
https://meet.google.com/ezu-yruc-vyi
https://meet.google.com/lookup/capsnnu4lk


 ( وحسب رمز كل مادة. Google Classroomااللكتروني )إدارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم  -

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

 رئيس القسم  مقرر القسم 

 االسم  االسم 

 

 

 

 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 
 الرابعة  المرحلة: كلية الزراعة 

            الخريفي الدراسي:الفصل  المحاصيل الحقلية  قسم
 2021-2020 الدراسي:العام  

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية 

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

 iyy47th https://meet.google.com/lookup/glhfu5a6xd?authuser=2&hs=179 م.م. لوثر خالد  ع نباتات طبية وعطرية  مساءا   8:00 االحد 

 dcxjxqm fkr-xogn-https://meet.google.com/abj   إسماعيل ر د. مظه + بحث تخرج  حلقات  مساءا   9:00

 omqcq2d https://meet.google.com/lookup/bn667ymjec شريف  دد. لبي ( نظري)فسلجة نبات  صباحا   11:00 االثنين

 7vacyvz https://meet.google.com/lookup/cohe2ddunq   حميد حد. صال (نظري) وراثة جزيئية مساءا   8:00

 j4ssnmq https://meet.google.com/lookup/ekmttnfsmd?authuser=2&hs=179 د. شاكر مهدي  حياتية ادغال )عملي(  مساءا   6:30 الثالثاء 

 sva3vzg https://meet.google.com/lookup/fzwipzbdpo?authuser=0&hs=179 م. ايمن ايوب  ع   أراضياستزراع  مساءا   8:00

 qzt7mas qgb-wegj-https://meet.google.com/txx صابر   رد. اثي   (نظري)ادارة محاصيل  مساءا   6:00 األربعاء 

 zqum4p7 vyg-vjpx-https://meet.google.com/zge نجم   لد. عقي ن نباتات طبية وعطرية  مساءا   8:00

 aawwuhr https://meet.google.com/lookup/drenffn7gc سلمان  دد. داو ن   استزراع أراضي صباحا   9:00 الخميس
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