
 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 

 األولى  المرحلة :  كلية الزراعة 

            االول الفصل الدراسي :  :وقاية النبات قسم

 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية

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

 wl6isvy https://meet.google.com/lookup/cvxinkf5sp أشجان نزار  م.د ن+ع  مبادئ بستنة مساء    8 االحد

 Lhssdjk ytr-ynwc-https://meet.google.com/fxb م.د خلدون فارس  لغة إنكليزية تخصصي صباحا   10:30

 Uvwwjnp vwb-faak-https://meet.google.com/rod م.م محمد كامل  1تطبيقات في الحاسوب مساء   1:30

 Jpdhioq https://meet.google.com/lookup/ggg6a7fmn6 أ.م.د ربيع عبد  ن+ع  1م.حشرات    مساء   7 االثنين 

 uqva27d https://meet.google.com/lookup/bisq4mief5 م.د نهى حميد  ن+ع   م.علم الحيوان العام مساء   6 الثالثاء 

   Cpaosnv nto-ppvk-http://meet.google.com/jvm م.فارس محل  حقوق االنسان  مساء   7

 n7nvdxk waz-evvq-https://meet.google.com/gds أ.م فراس ابراهيم   م.إقتصاد زراعي  مساء   8

 / الدروس العمليةيوم مخصص إلجراء اإلمتحانات اإللكترونية الخاصة ب األربعاء

 / الدروس العمليةيوم مخصص إلجراء اإلمتحانات اإللكترونية الخاصة ب 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 

 : أ.م.د صالح محمد إسماعيل االسم م.د زياد شهاب أحمد  :االسم

 

https://meet.google.com/lookup/cvxinkf5sp
https://meet.google.com/fxb-ynwc-ytr
https://meet.google.com/rod-faak-vwb
https://meet.google.com/lookup/ggg6a7fmn6
https://meet.google.com/lookup/bisq4mief5
http://meet.google.com/jvm-ppvk-nto
https://meet.google.com/gds-evvq-waz


 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 

 الثانية  المرحلة :  كلية الزراعة 

 الفصل الدراسي : االول            قسم:وقاية النبات 

 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية 

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

 5jz2rbp https://meet.google.com/lookup/dq3exorcs4 أ.م.د رنا هاشم  تصنيف نبات  مساء    6:30 االحد

 n7nvdxk waz-evvq-https://meet.google.com/gds إبراهيم أ.م فراس  م.إقتصاد زراعي  مساء   8

 الشهر الثاني /الدروس العمليةيوم مخصص إلجراء اإلمتحانات اإللكترونية الخاصة ب االثنين

   emnq6ue https://meet.google.com/lookup/bezbnscwgv م.م نور علي  احصاء عملي  مساء   5 الثالثاء 

 4xjam2m https://meet.google.com/lookup/b5j576imeh م.عبدهللا عزاوي  مكائن و معدات مكافحة  مساء   8

 nuq3uwy tyr-cebw-https://meet.google.com/anc م.د زياد شهاب  فسلجة نبات  مساء   8 األربعاء

   fyzt6ur https://meet.google.com/lookup/dx4jcvlu2p ا.م.د.وائل مصطفى  م.إحصاء نظري  مساء   7

 nt3qgzs https://meet.google.com/lookup/b726knrp7j عبدالكريم أ.د عبدهللا  أحياء مجهرية  صباحا   10 الخميس 

 zqsonrf    hog-tefi-http://meet.google.com/eig م.حسيب محمود  إرشاد زراعي  مساء   6

 

 ( 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 صالح محمد إسماعيل االسم زياد شهاب أحمد  :م.د االسم

 

 

 

https://meet.google.com/lookup/dq3exorcs4
https://meet.google.com/gds-evvq-waz
https://meet.google.com/lookup/bezbnscwgv
https://meet.google.com/lookup/b5j576imeh
https://meet.google.com/anc-cebw-tyr
https://meet.google.com/lookup/dx4jcvlu2p
https://meet.google.com/lookup/b726knrp7j
http://meet.google.com/eig-tefi-hog


 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 

 الثالثة  المرحلة :  كلية الزراعة 

 الفصل الدراسي : االول            قسم:وقاية النبات 

 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية 

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

   n5ttzgc https://meet.google.com/lookup/cmvtsfcybl ا.م.د وائل مصطفى  علم الوراثة  مساء   5 االحد

 v3swozg https://meet.google.com/lookup/gkeb6luvml أ.د.عبدهللا عبدالكريم  1فطريات  مساء   8

 Yuykykn https://meet.google.com/lookup/ded763phz7?hs=179 م.د عبدهللا حسن  تصميم و تحليل تجارب  مساء   6 االثنين

 t4kg5yg fmh-ykwm-https://meet.google.com/fvv م.د خلدون فارس  لغة إنكليزية  مساء   9

 q3hd37m xyg-kjkb-https://meet.google.com/kwn م.م محمد كامل  تطبيقات في الحاسوب  مساء   1:30

 
 الشهر الثاني /الدروس العمليةيوم مخصص إلجراء اإلمتحانات اإللكترونية الخاصة ب الثالثاء 

 mxwikah tyr-cebw-https://meet.google.com/anc أ.م.د صالح محمد  نيماتودا مساء   9 األربعاء

 w4l5lc6 https://meet.google.com/lookup/ftt7cqcw5w ا.م.د محمد شاكر  فسلجة حشرات  مساء   7

   yys6f74    https://meet.google.com/lookup/ckkof66vca م.م نور علي  وراثة عملي  مساء   5

 un7shr5 nvt-yyty-https://meet.google.com/kvc م.د خلدون فارس  علم البيئة  مساء   9 الخميس 

 Yuykykn https://meet.google.com/lookup/ded763phz7?hs=179 م.د عبدهللا حسن  )عملي( تصميم و تحليل تجارب مساء   7

   Aqh6qwr https://meet.google.com/lookup/d5ghao5yzx م.م أمنة نايف  علم بيئة عملي   مساء   2

 

 ( 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 صالح محمد إسماعيل االسم م.د زياد شهاب أحمد  :االسم
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https://meet.google.com/lookup/ded763phz7?hs=179
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 جامعة تكريت 

 

 جدول المحاضرات االلكترونية النظرية 

 الرابعة  المرحلة :  كلية الزراعة 

 الفصل الدراسي : االول            قسم:وقاية النبات 

 2021-2020العام الدراسي :  

 

 جدول روابط المحاضرات االلكترونية

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

 الشهر الثاني/الدروس العمليةاإللكترونية الخاصة ب يوم مخصص إلجراء اإلمتحانات االحد

 5cmxi2g https://meet.google.com/lookup/ae4p76ky2j أ.د معاذ عبدالوهاب  امراض محاصيل  مساء   7 االثنين 

 ftwvimn https://meet.google.com/lookup/bueit4w626 معاذ عبدالوهاب  أ.د امراض خضر و زراعة محمية مساء   9

 6oghqdo vft-didz-https://meet.google.com/cbp م.د زياد شهاب  حلم زراعي  مساء   7 الثالثاء 

 5tkxwrk dgb-cren-http://meet.google.com/pdw ا.م.د صفاء زكريا  حشرات محاصيل  مساء   9

 hqkrox3 pvi-hqud-http://meet.google.com/bsc ا.م.د صفاء زكريا  مبيدات  مساء   7 األربعاء

 y5raril https://meet.google.com/lookup/ftt7cqcw5w ا.م.د. محمد شاكر  بيئة حشرات مساء   9

 حضور في الكلية من أجل مشاريع بحوث التخرج  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 

 صالح محمد إسماعيل  : أ.م.داالسم :م.د زياد شهاب أحمد االسم

 

 

https://meet.google.com/lookup/ae4p76ky2j
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