
ونية النظرية  ات الحضورية وااللكتر جدول المحاضر

Aصباحي / المرحلة الثانية

ي 
2022 - 2021الفصل الدراسي الثانر

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةمسائياسم المادة وقت االجتماع اليوم 

حضوريحضوريعبد المنعم عبد هللا. د.مصباحيالنحوصباحا 9-11

حضوريحضوريسعد جرجيس سعيد. د.أصباحيالعروضمساء 11-1

حضوريحضوريعبد المنعم عبد هللا. د.مصباحيالنحوصباحا 9-10

حضوريحضوريرمضان علي عبود. د.مصباحيالبالغةصباحا 10-12

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbيونس هالل منديل. د.أصباحياألدب اإلسالميمساء 5-7

صباحياللغة اإلنكليزيةمساء 7-9
جمعة جاسم . د.م

مصطاف
6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwb

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbطارق حلو جادهللا.م.مصباحيالتربية البيئية والصحيةمساء 9-11

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbبنيان يونس عابد.م.مصباحياإلرشاد التربويمساء 5-7

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbعبدهللا محمد احمد.م. مصباحياإلحصاء التربويمساء 7-10

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbنشوان جازي محمد. م.مصباحيالصرفمساء 5-7

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbمحمد احمد ابراهيم. م.مصباحيعلم الصوتمساء 7-9

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbغسان محمد حسن.دصباحيديمقراطيةمساء 9-11

رئيس القسم

د سعد جرجيس سعيد .أ

ونية مقرر القسم ونية عن منصة التعليم االلكتر وحسب رمز كل مادة (Google Classroom )ادارة الصفوف االلكتر

ي المتصفح للدخول اىل جابر حسن هرم. د.م
ر

ة وفتحه ف ة (Google Meet)قم بنسخ رابط المحاضر ي وقت المحاضر
ر

ف

قاط بية االساسية الشر كلية التر

جامعة تكريت

ي مواد: مالحظة مهمة
 
ونيا (النحو، والعروض، والبالغة):يكون التدريس ف .حضوريا، وبقية المواد األخرى يكون التدريس فيها إلكتر

قسم اللغة العربية

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
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ونية النظرية  ات الحضورية وااللكتر جدول المحاضر

ي / المرحلة الثانية
Bمسائ 

ي 
2022 - 2021الفصل الدراسي الثائر

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةمسائياسم المادة وقت االجتماع اليوم 

حضوريحضوريسعد جرجيس سعيد. د.أمسائيالعروضمساء 1-3

حضوريحضوريعبد المنعم عبد هللا. د.ممسائيالنحومساء 3-5

حضوريحضوريعبد المنعم عبد هللا. د.ممسائيالنحومساء 1-2

حضوريحضوريرمضان علي عبود. د.ممسائيالبالغةمساء 2-4

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbمحمد احمد ابراهيم. م.ممسائيعلم الصوتمساء 5-7

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbنشوان جازي محمد. م.ممسائيالصرفمساء 7-9

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbبنيان يونس عابد. م.ممسائياإلرشاد التربويمساء 9-11

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbطارق حلو جادهللا.م.ممسائيالتربية البيئية والصحيةمساء 5-7

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbيونس هالل منديل. د.أمسائياألدب اإلسالميمساء 7-9

مسائياللغة اإلنكليزيةمساء 9-11
جمعة جاسم . د.م

مصطاف
6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwb

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbغسان محمد حسن.دمسائيديمقراطيةمساء 5-7

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbعبدهللا محمد احمد.م. ممسائياإلحصاء التربويمساء 7-10

رئيس القسم

د سعد جرجيس سعيد .أ

ونية مقرر القسم ونية عن منصة التعليم االلكتر وحسب رمز كل مادة (Google Classroom )ادارة الصفوف االلكتر

ي المتصفح للدخول اىل جابر حسن هرم. د.م
ر
ة وفتحه ف ة (Google Meet)قم بنسخ رابط المحاضر ي وقت المحاضر

ر
ف

قاط بية االساسية الشر كلية التر

جامعة تكريت

ي مواد: مالحظة مهمة
 
ونيا (النحو، والعروض، والبالغة):يكون التدريس ف .حضوريا، وبقية المواد األخرى يكون التدريس فيها إلكتر

قسم اللغة العربية

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
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ونية النظرية  ات الحضورية وااللكتر جدول المحاضر

ي / المرحلة الثانية
Cمسائ 

ي 
2022 - 2021الفصل الدراسي الثائر

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةمسائياسم المادة وقت االجتماع اليوم 

حضوريحضوريعبد المنعم عبد هللا. د.ممسائيالنحومساء 1-3

حضوريحضوريرمضان علي عبود. د.ممسائيالبالغةمساء 3-5

حضوريحضوريسعد جرجيس سعيد. د.أمسائيالعروضمساء 1-3

حضوريحضوريعبد المنعم عبد هللا. د.ممسائيالنحومساء 3-4

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbنشوان جازي محمد. م.ممسائيالصرفمساء 5-7

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbمحمد احمد ابراهيم. م.ممسائيعلم الصوتمساء 7-9

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbعبدهللا محمد احمد.م. ممسائياإلحصاء التربويمساء 9-10

مسائياللغة اإلنكليزيةمساء 5-7
جمعة جاسم . د.م

مصطاف
6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwb

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbطارق حلو جادهللا.م.ممسائيالتربية البيئية والصحيةمساء 7-9

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbيونس هالل منديل. د.أمسائياألدب اإلسالميمساء 9-11

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbعبدهللا محمد احمد.م. ممسائياإلحصاء التربويمساء 5-7

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbغسان محمد حسن.دمسائيديمقراطيةمساء 7-9

6qqoyavhttps://meet.google.com/rdw-vvfs-fwbبنيان يونس عابد. م.ممسائياإلرشاد التربويمساء 9-11

رئيس القسم

د سعد جرجيس سعيد .أ

ونية مقرر القسم ونية عن منصة التعليم االلكتر وحسب رمز كل مادة (Google Classroom )ادارة الصفوف االلكتر

ي المتصفح للدخول اىل جابر حسن هرم. د.م
ر
ة وفتحه ف ة (Google Meet)قم بنسخ رابط المحاضر ي وقت المحاضر

ر
ف

قاط بية االساسية الشر كلية التر

جامعة تكريت

ي مواد: مالحظة مهمة
 
ونيا (النحو، والعروض، والبالغة):يكون التدريس ف .حضوريا، وبقية المواد األخرى يكون التدريس فيها إلكتر

قسم اللغة العربية

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
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ونية النظرية  ات الحضورية وااللكتر جدول المحاضر

ي- صباحي/ المرحلة الثالثة
مسائ 

ي 
2022 - 2021الفصل الدراسي الثائر

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةمسائياسم المادة وقت االجتماع اليوم 

حضوريحضورينشوان جازي محمد. م.مصباحيالنحوصباحا 9-11

حضوريحضورينشوان جازي محمد. م.ممسائيالنحومساء1-3

حضوريحضوريجابرحسن. دصباحيأدب العصور التأخرة مساء1-11ص

حضوريحضوريجابرحسن. دمسائيأدب العصور التأخرةمساء 3-5

حضوريحضوريجابرحسن. دصباحيأدب العصور التأخرةصباحا 9-10

حضوريحضوريجابرحسن. دمسائيأدب العصور التأخرةمساء 1-3

صباحياألدب العباسي صباحا 10-12
ابراهيم نامس .د .م.أ

ياسين
حضوريحضوري

مسائياألدب العباسي مساء 3-5
ابراهيم نامس .د .م.أ

ياسين
حضوريحضوري

حضوريحضورينشوان جازي محمد. م.مصباحيالنحومساء 12-1

حضوريحضورينشوان جازي محمد. م.ممسائيالنحومساء 5-6

oqrbuyohttps://meet.google.com/yux-xkhv-aqbعبد احمد علي.م.مصباحي ومسائيالقياس والتقويممساء 6-8

oqrbuyohttps://meet.google.com/yux-xkhv-aqbوليد خالد صالح.م.مصباحي ومسائيحاسوبمساء 8-10

صباحي ومسائيطرائق تدريسمساء 9-7األربعاء
محمد إبراهيم عبد . د.م

هللا
oqrbuyohttps://meet.google.com/yux-xkhv-aqb

oqrbuyohttps://meet.google.com/yux-xkhv-aqbعالء حمد العياش. م.مصباحي ومسائيالتفسيرمساء 6-8

oqrbuyohttps://meet.google.com/yux-xkhv-aqbسعد جرجيس سعيد.د.أصباحي ومسائيالتربية العلميةمساء 8-10

رئيس القسم

د سعد جرجيس سعيد .أ

ونية مقرر القسم ونية عن منصة التعليم االلكتر وحسب رمز كل مادة (Google Classroom )ادارة الصفوف االلكتر

ي المتصفح للدخول اىل جابر حسن هرم. د.م
ر
ة وفتحه ف ة (Google Meet)قم بنسخ رابط المحاضر ي وقت المحاضر

ر
ف

قاط بية االساسية الشر كلية التر

جامعة تكريت

ي مواد: مالحظة مهمة
 
ونيا (النحو، واألدب األندلسي و أدب العصور المتأخرة):يكون التدريس ف .حضوريا، وبقية المواد األخرى يكون التدريس فيها إلكتر

قسم اللغة العربية

األحد

اإلثنين

الثالثاء

الخميس



ونية النظرية  ات االلكتر جدول المحاضر

المرحلة الثانية

2022 - 2021الفصل الدراسي االول 

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةمسائي-- صباحي اسم المادة وقت االجتماع اليوم 

حضوريحضوريناهد.م.ماحياء علم االجنة ص8:30-10:30

حضوريحضوريمصطفى قحطان مصطفى.داحياء ال فقر يات 10:30-12:30

حضوريحضورينداء وسمي شهاب.م.ماحياء علم االنسجة م12:30-2:30

حضوريحضوريحسام صالح دخيل.م.مكيمياء كيمياء تحليلية م12:30-2:30

حضوريحضوريمناف خلف.م.مكيمياء كيمياء فيزياوية ص8:30-10:30

حضوريحضوريعبدالواحد عبدالستار.دكيمياءكيمياء تربة 10:30-12:30

حضوريحضوريحامد محمد صالح.داحياء صباحيكيمياء عضوية ص8:30-12:30

حضوريحضوريعماد نيسان. م.مكيمياء صباحيكيمياء العضوية ص8:30-12:30

حضوريحضوريمصطفى قحطان مصطفى.داحياء الفقريات عملي م12:30-2:30

حضوريحضوريعبدالواحد عبدالستار.دكيمياء كيمياء تربة عملي م12:30-2:30

م8  ي+صباحي احصاء تربوي  
 
yidep5ghttps://meet.google.com/yrd-mzkv-sgnم حمد مصطفى .ممسائ

ي+صباحي تربية بيئية وصحية ص11
 
yidep5ghttps://meet.google.com/yrd-mzkv-sgnفراس .م.ممسائ

ي+صباحي ارشاد تربوي ص12
 
yidep5ghttps://meet.google.com/yrd-mzkv-sgnعلي عليج. دمسائ

ي +صباحي ديمقراطيةم7:30
 
yidep5ghttps://meet.google.com/yrd-mzkv-sgnفارس محمود فرج.دمسائ

ي+صباحي مصطلحات علميةم8
 
yidep5ghttps://meet.google.com/yrd-mzkv-sgnعبدهللا غانم. دمسائ

رئيس القسم

حامد محمد صالح.د.م.ا:االسم

االربعاء

قاط بية االساسية الشر كلية التر

جامعة تكريت

الثالثاء

ونية  ات االلكتر 2022 - 2021الفصل الدراسي االول - المرحلة الثانية / جدول روابط المحاضر

(احياء- كيمياء  )قسم العلوم

االحد

االثنين 

ونية مقرر القسم ونية عن منصة التعليم االلكتر وحسب رمز كل مادة  (Google Classroom )ادارة الصفوف االلكتر

ي المتصفح للدخول اىل مصطفر قحطان مصطفر.د.م:االسم
ر

ة وفتحه ف ة (Google Meet)قم بنسخ رابط المحاضر ي وقت المحاضر
ر

ف

الخميس
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ونية النظرية  ات االلكتر جدول المحاضر

المرحلة الثالثة

2022 - 2021الفصل الدراسي االول 

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةمسائي-- صباحي اسم المادة وقت االجتماع اليوم 

حضوريحضوريمصطفى قحطان. داحياء صباحيعلم المناعة ص10:30-8:30االحد

كيمياء صباحي2/كيمياء عضويةص8:30-10:30
عبدالواحد عبدالستار .د

طلوح
حضوريحضوري

حضوريحضوريصفاء حسين,.دكيمياء صباحيكيمياء صناعية 10:30-12:30

حضوريحضوريصفاء حسين.دكيمياء مسائيكيمياء صناعية عملي م12:30-2:30

حضوريحضوريحامد محمد صالح.داحياء مسائيتربية عملية م12:30-2:30

حضوريحضورينداء وسمي شهاب. م.ماحياء مسائيفسلجة الحيوان م12:30-2:30

حضوريحضوريفاطمة عبدالقادر. م.ماحياء صباحيعلم الحشرات ص8:30-10:30

حضوريحضوريزياد طارق. م.مكيمياء صباحيكيمياء حياتية10:30-12:30

حضوريحضوريمصطفى قحطان مصطفى.داحياءعلم المناعة عملي 10:30-12:30

حضوريحضوريزياد طارق. م.مكيمياءكيمياء حياتية عمليم12:30-2:30

كيمياء مسائي2/كيمياء عضويةص8:30
عبدالواحد عبدالستار .د

طلوح
حضوريحضوري

ي+صباحيطرائق تدريس العلوم ص10
 
lag26ajhttps://meet.google.com/tij-qfdy-jqcعلي احمد غضيب.د.امسائ

ي م7
 
ي- صباحي انتاج حيوائ

 
lag26ajhttps://meet.google.com/tij-qfdy-jqcمسعود مرعي هايس .دمسائ

ي+صباحي حاسوب م7
 
lag26ajhttps://meet.google.com/tij-qfdy-jqcمحمد عبدالفتاح علي.ممسائ

ي+صباحي قياس وتقويم م7
 
lag26ajhttps://meet.google.com/tij-qfdy-jqcجاسم خضير علي .م.ممسائ

رئيس القسم
حامد محمد صالح .د.م.ا:االسم

ونية مقرر القسم ونية عن منصة التعليم االلكتر وحسب رمز كل مادة  (Google Classroom )ادارة الصفوف االلكتر

ي المتصفح للدخول اىل مصطفر قحطان مصطفر.د.م: االسم
ر

ة وفتحه ف ة (Google Meet)قم بنسخ رابط المحاضر ي وقت المحاضر
ر

ف

االربعاء

الخميس

قاط بية االساسية الشر كلية التر

جامعة تكريت

الثالثاء

ونية  ات االلكتر 2022 - 2021الفصل الدراسي االول - المرحلة الثالثة / جدول روابط المحاضر

 (احياء- كيمياء  )قسم العلوم 

االثنين

https://meet.google.com/tij-qfdy-jqc
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https://meet.google.com/tij-qfdy-jqc


ونية   ات الحضورية وااللكتر جدول المحاضر

الدراسة الصباحية والمسائية/ المرحلة الثانية 

ي 
2022 - 2021الفصل الدراسي الثانر

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةالدراسةاسم المادة وقت االجتماع اليوم 

ي- صباحيةحاسباتمساء 5-7
 
مثنى محمد. م. ممسائ

ah4gqec
https://meet.google.com/ncg-swec-wvp

ي- صباحيةالديمقراطيةمساء 7-9
 
عماد وكاع. م.أمسائ

ah4gqec
https://meet.google.com/ncg-swec-wvp

يةمساء 9-11 ى ي- صباحيةاللغة اإلنكلي 
 
جمعة المصطاف. دمسائ

ah4gqec
https://meet.google.com/ncg-swec-wvp

ي- صباحيةارشاد تربوي مساء1-ص11
 
علي عليج خضى . د.أمسائ

ah4gqec
https://meet.google.com/ncg-swec-wvp

ي- صباحيةاحصاء متقدممساء 7-9
 
اياد حمد. دمسائ

ah4gqec
https://meet.google.com/ncg-swec-wvp

ي- صباحيةحاسباتمساء 9-10
 
مثنى محمد. م. ممسائ

ah4gqec
https://meet.google.com/ncg-swec-wvp

يتكامل متقدمص8:30 حضوريحضوريخلف صالح . د.مصباحن 

يتكامل متقدمم1:30
 
حضوريحضوريخلف صالح . د.ممسائ

ى عادل.م.مصباحيهندسةص10:30  حضوريحضوريحني 

يهندسةم2:30
 
ى عادل.م.ممسائ حضوريحضوريحني 

حضوريحضوريعبدهللا محمد.م.مصباحيإحصاء تربويص11.30

يإحصاء تربويم3:30
 
حضوريحضوريعبدهللا محمد.م.ممسائ

ى عادل.م.مصباحيهندسةص8:30 حضوريحضوريحني 

يهندسةم1:00
 
ى عادل.م.ممسائ حضوريحضوريحني 

يتكامل متقدمص10:30  حضوريحضوريخلف صالح . د.مصباحن 

يتكامل متقدمم3:00
 
حضوريحضوريخلف صالح . د.ممسائ

ي- صباحيةتربية بيئية وصحيةم5-7
 
عبدالمنعم عبدهللا. د.ممسائ

ah4gqec
https://meet.google.com/ncg-swec-wvp

ي- صباحيةاحصاء متقدممساء 7-9
 
ah4gqecاياد حمد. دمسائ

https://meet.google.com/ncg-swec-wvp

رئيس القسم

اياد حمد خلف. د. م ي المتصفح للدخول اىل عبدالمنعم عبدهللا. د.م
ر

ة وفتحه ف ة (Google Meet)قم بنسخ رابط المحاضر ي وقت المحاضر
ر

ف

الخميس

قاط بية االساسية الشر كلية التر

جامعة تكريت

ونية  ات االلكتر 2022 - 2021الفصل الدراسي االول - المرحلة الثانية / جدول روابط المحاضر

قسم الرياضيات

االحد

ى االثني 

الثالثاء

االربعاء

مقرر القسم
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ونية  ات الحضورية وااللكتر جدول المحاضر

الدراسة الصباحية والمسائية/ المرحلة الثالثة 

ي 
2022 - 2021الفصل الدراسي الثانر

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةالدراسةاسم المادة وقت االجتماع اليوم 

ي-صباحي القياس والتقويمم7-5االحد
 
pgc6r3khttps://meet.google.com/etu-htid-awcعماد وكاع. م.أمسائ

ي-صباحي الحاسوب م5-7
 
pgc6r3khttps://meet.google.com/etu-htid-awcلؤي موىس. ممسائ

ي-صباحي طرائق تدريسم7-9
 
pgc6r3khttps://meet.google.com/etu-htid-awcعبدالمنعم عبدهللا. د.ممسائ

حضوريحضورياياد إبراهيم.م.مصباحي الحلقاتص8:30

يالحلقاتم1
 
حضوريحضورياياد إبراهيم.م.ممسائ

يص10:30
حضوريحضورياياد حمد. د.مصباحي التحليل الرياض 

يم3
يالتحليل الرياض 

 
حضوريحضورياياد حمد. د.ممسائ

حضوريحضوريضياء ناظم . م.مصباحي نظريات البيانص8:30

ينظريات البيانم1
 
حضوريحضوريضياء ناظم . م.ممسائ

حضوريحضورياياد إبراهيم.م.مصباحي الحلقاتص10:30

يالحلقاتم3
 
حضوريحضورياياد إبراهيم.م.ممسائ

يص11:30
حضوريحضورياياد حمد. د.مصباحي التحليل الرياض 

يم4
يالتحليل الرياض 

 
حضوريحضورياياد حمد. د.ممسائ

ي-صباحي طرائق تدريس تخصصيةم7-10
 
pgc6r3khttps://meet.google.com/etu-htid-awcلؤي موىس. ممسائ

رئيس القسم

اياد حمد خلف. د. م

 

الخميس

ي المتصفح للدخول اىل عبدالمنعم عبدهللا. د.م
ر

ة وفتحه ف ة (Google Meet)قم بنسخ رابط المحاضر ي وقت المحاضر
ر

ف

مقرر القسم

االثني  

الثالثاء

االربعاء

قاط بية االساسية الشر كلية التر

جامعة تكريت

ونية  ات االلكتر ي - المرحلة الثالثة / جدول روابط المحاضر
2022 - 2021الفصل الدراسي الثانر

قسم الرياضيات

https://meet.google.com/etu-htid-awc
https://meet.google.com/etu-htid-awc
https://meet.google.com/etu-htid-awc
https://meet.google.com/etu-htid-awc


ونية النظرية  ات االلكتر جدول المحاضر

المرحلة الثانية

2022 - 2021الفصل الدراسي االول 

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةصباحي اسم المادة وقت االجتماع اليوم 

حضوريحضوريعطشان ياسين. دصباحي مناهج المفسرينص8:30-10:30

حضوريحضورياحمد عبد. دصباحي التالوة والحفظ1:30 -10:30

حضوريحضورياحمد عبد. دصباحي مصطلح الحديثص8:30-10:30

حضوريحضورياحمد عواد. دصباحي فقه المعامالت12:30 - 10:30االثنين

et34udvhttps://meet.google.com/wno-dmuy-emkغسان محمد حسن. دصباحيالنظم االسالميةم5-7

et34udvhttps://meet.google.com/wno-dmuy-emkيونس هالل. دصباحيالرصفم7-9

et34udvhttps://meet.google.com/wno-dmuy-emkم مالك صالح. مصباحيحاسوبم9

et34udvhttps://meet.google.com/wno-dmuy-emkعبد الواحد عبد الستار. دصباحياحصاء تربويم5-8

et34udvhttps://meet.google.com/wno-dmuy-emkم مالك صالح. مصباحيحاسوبم8-9

et34udvhttps://meet.google.com/wno-dmuy-emkرساب عبد الستار. م.مصباحيتربية بيئية وصحيةم8-9

et34udvhttps://meet.google.com/wno-dmuy-emkم بنيان يونس.مصباحيارشاد تربويم5-7

et34udvhttps://meet.google.com/wno-dmuy-emkعماد وكاع. مصباحيديمقراطيةم7-9

et34udvhttps://meet.google.com/wno-dmuy-emkرساب عبد الستار. م.مصباحيتربية بيئية وصحيةم8

رئيس القسم
د احمد عبد محمد.م.أ

االحد

ونية مقرر القسم ونية عن منصة التعليم االلكتر وحسب رمز كل مادة  (Google Classroom )ادارة الصفوف االلكتر

ر ثامر.م ي المتصفح للدخول اىل د عطشان ياسي 
ر
ة وفتحه ف ة (Google Meet)قم بنسخ رابط المحاضر ي وقت المحاضر

ر
ف

الثالثاء

االربعاء

الخميس

قاط بية االساسية الشر كلية التر

جامعة تكريت

ونية  ات االلكتر 2022 - 2021الفصل الدراسي االول - المرحلة الثانية / جدول روابط المحاضر

بية االسالمية قسم التر
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ونية النظرية  ات االلكتر جدول المحاضر

المرحلة الثالثة

2022 - 2021الفصل الدراسي االول 

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةصباحي اسم المادة وقت االجتماع اليوم 

حضوريحضوريعالء احمد. م.مصباحي أصول الفقهص11-9

حضوريحضورياحمد عواد. دصباحي تفسير آيات االحكامم1-ص11

حضوريحضوريسامي عويد. دصباحي التالوة والحفظص8:30-10:30االثنين

gfj6c4nhttps://meet.google.com/ksc-zszh-uoaسكرة علي. دصباحياللغة العربيةم7

gfj6c4nhttps://meet.google.com/ksc-zszh-uoaاحمد عبد. دصباحيمناهج البحث التربويم8

بويةم7 ن. دصباحيالتقنيات التر gfj6c4nhttps://meet.google.com/ksc-zszh-uoaعطشان ياسي 

ي. دصباحينكاح وطالق/ فقه االحوالم8 gfj6c4nhttps://meet.google.com/ksc-zszh-uoaعبد علي 

يةم7 ن gfj6c4nhttps://meet.google.com/ksc-zszh-uoaزيدون صالح. م.مصباحينصوص قرآنية باللغة اإلنكلت 

gfj6c4nhttps://meet.google.com/ksc-zszh-uoaرمضان علي. دصباحيبالغةم8

رئيس القسم
د احمد عبد محمد.م.أ

االحد

قاط بية االساسية الشر كلية التر

جامعة تكريت

ونية  ات االلكتر 2022 - 2021الفصل الدراسي االول - المرحلة الثالثة / جدول روابط المحاضر

بية االسالمية قسم التر

الثالثاء

ونية مقرر القسم ونية عن منصة التعليم االلكتر وحسب رمز كل مادة (Google Classroom )ادارة الصفوف االلكتر

ر ثامر.م ي المتصفح للدخول اىل د عطشان ياسي 
ر
ة وفتحه ف ة (Google Meet)قم بنسخ رابط المحاضر ي وقت المحاضر

ر
ف

االربعاء

الخميس
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ونية النظرية  ات االلكتر جدول المحاضر

المرحلة الثانية

ي 
2022 - 2021الفصل الدراسي الثانر

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةصباحي اسم المادة وقت االجتماع اليوم 

بويم5-7 geu4376https://meet.google.com/wza-xqof-npcبنيان يونس عابد. م.مصباحي االرشاد التر

geu4376https://meet.google.com/wza-xqof-npcاحمد علي. م.مصباحيانشاءم7-9

geu4376https://meet.google.com/wza-xqof-npcوليد خالد. م.مصباحيحاسباتم9-11

geu4376https://meet.google.com/wza-xqof-npcعلي حسن. د.مصباحيالصوتم5-8

بويم8-10 geu4376https://meet.google.com/wza-xqof-npcوليد خالد. م.مصباحياالحصاء التر

geu4376https://meet.google.com/wza-xqof-npcعماد وكاع. م.أصباحيالديمقراطيهم10-11

حضوريحضوريراوي ترف. د.أصباحيقواعد8:30-10:30

ن. م.مصباحيروايه11:30-2:30 حضوريحضوريشاكر حسي 

حضوريحضوريراوي ترف. د.أصباحيقواعد8:30-9:30

حضوريحضوريجاسم خلف. م.مصباحيمحادثهص10:30-12:30

geu4376https://meet.google.com/wza-xqof-npcهيثم محمد. م.مصباحيالتربيه البيئيه والصحيهم5-7

geu4376https://meet.google.com/wza-xqof-npcرمضان تركي. م.مصباحياالستيعابم7-10

geu4376https://meet.google.com/wza-xqof-npcعماد وكاع. م.أصباحيالديمقراطيهم10-11

رئيس القسم
جمعه جاسم مصطاف. د.م ي المتصفح للدخول اىل احمد ابراهيم محمد. د.م

ر
ة وفتحه ف ة (Google Meet)قم بنسخ رابط المحاضر ي وقت المحاضر

ر
ف

قاط بية االساسية الشر كلية التر

جامعة تكريت

ونية  ات االلكتر ي - المرحلة الثانية / جدول روابط المحاضر
2022 - 2021الفصل الدراسي الثانر

ية ر قسم اللغة االنكلت 

الثالثاء

االربعاء

ونية مقرر القسم ونية عن منصة التعليم االلكتر وحسب رمز كل مادة (Google Classroom )ادارة الصفوف االلكتر

االحد

ن االثني 

الخميس
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ونية النظرية  ات االلكتر جدول المحاضر

المرحلة الثالثة

ي 
2022 - 2021الفصل الدراسي الثانر

رابط االجتماعرمز الصفاسم مدرس المادةصباحي اسم المادة وقت االجتماع اليوم 

م خالد جمعه.مصباحيمقالهم5-7
n7zj5o7

https://meet.google.com/mcm-egaj-zik

n7zj5o7https://meet.google.com/mcm-egaj-zikمحسن علي. م.مصباحيمنهج بحث تخصصيم7-9

جمعه جاسم . د.مصباحي(مشاهده)التربيه العلميه م7-9
n7zj5o7

https://meet.google.com/mcm-egaj-zik

عبدهللا محمد. د.مصباحيترجمهم5-8
n7zj5o7

https://meet.google.com/mcm-egaj-zik

عبدهللا محمد. د.مصباحيعلم اللغهم8-11
n7zj5o7

https://meet.google.com/mcm-egaj-zik

ن. م.مصباحيمسرحيه8:30-11:30 حضوريحضوريشاكر حسي 

حضوريحضوريرمضان تركي. م.مصباحياستيعاب11:30-1:30

حضوريحضوريعبد الستار محمد. مصباحيقواعد8:30-11:30

حضوريحضوريرمضان تركي. م.مصباحياستيعاب11:30-12:30

مثنن محمد. م.مصباحيطرائق تدريس عامهم5-7
n7zj5o7

https://meet.google.com/mcm-egaj-zik

عبد الرزاق أحمد. م.مصباحياللغة العربيةم7-9
n7zj5o7

https://meet.google.com/mcm-egaj-zik

نشوان جازي. م.مصباحيالقياس والتقويمم9-11
n7zj5o7

https://meet.google.com/mcm-egaj-zik

رئيس القسم
جمعه جاسم مصطاف. د.م

االحد

ن االثني 

الخميس

قاط بية االساسية الشر كلية التر

جامعة تكريت

ونية  ات االلكتر ي - المرحلة الثالثة / جدول روابط المحاضر
2022 - 2021الفصل الدراسي الثانر

ية ر قسم اللغة االنكلت 

ونية مقرر القسم ونية عن منصة التعليم االلكتر وحسب رمز كل مادة (Google Classroom )ادارة الصفوف االلكتر

ي المتصفح للدخول اىل أحمد ابراهيم محمد. د.م
ر
ة وفتحه ف ة (Google Meet)قم بنسخ رابط المحاضر ي وقت المحاضر

ر
ف

الثالثاء

االربعاء
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