
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 2022-2021لعام الدراسي جدول المحاضرات االلكترونية ل                        جامعة تكريت                       

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 فرع العلوم النظرية       

 

 صباحي –جدول المحاضرات االلكترونية / المرحمة االولى 

 رابط الصف االلكتروني رمز الصف الشعبة التدريسي أسم المادة الوقت اليوم

 االحد
 ص 0099

حقوق 
 االنسان

م.م حنان 
 كاظم

  vilfqel zwm-ganx-https://meet.google.com/xbt ج+دأ+ب+

م.م احمد  الحاسوب ص00099
 رشيد

  7d5dqcq fof-mjwf-https://meet.google.com/kfr ج+دأ+ب+

 الخميس

 ص0.99
فمسفة تاريخ 

التربية 
 الرياضية

م.د ندى 
  mqb3xvk pip-nhau-https://meet.google.com/ouy أ+ب ابراهيم

 ص0.99
فمسفة تاريخ 

التربية 
 الرياضية

ثامر م.د 
 تركي

  fxz5f7z fqd-mxoh-https://meet.google.com/cga ج+د

 المغة العربية ص00099
م.د جنان 

  سالم
  tudrydh  nen-dnpc-https://meet.google.com/ikr ج+دأ+ب+

 م 0099
المغة 

 االنكميزية
م.م بارق 

 جاسم
  v62gzyq bcp-ushu-https://meet.google.com/bih ج+دأ+ب+

 

 

 

 صباحي – ثانيةجدول المحاضرات االلكترونية / المرحمة ال

 رابط الصف االلكتروني رمز الصف الشعبة التدريسي أسم المادة الوقت اليوم

 االربعاء

التدريب  ص0.99
  g7tkdax rci-segk-https://meet.google.com/bdd أ+ب نكتل مزاحم أ.م.د الرياضي

التدريب  ص0099
  gh7w7pu vxy-znqe-https://meet.google.com/fix ج+د أ.د محمد ضايع الرياضي

  gwlbj74 cey-qpgh-https://meet.google.com/tnr أ+ب أ.د فاتن محمد االختبار والقياس م0.99

  ruwjiho iqu-hbev-https://meet.google.com/qbt ج+د أ.م.د امجد حامد االختبار والقياس م0.99

 الخميس
  cvkancw hqo-mjfb-https://meet.google.com/dey أ+ب+ج+د عمي قيسم.م  الحاسوب ص00.99

  52wrxjl kuo-qthy-https://meet.google.com/kip أ+ب+ج+د م.م عمي عاصي المغة االنكميزية م0.99
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 2022-2021لعام الدراسي جدول المحاضرات االلكترونية ل                        جامعة تكريت                       

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 فرع العلوم النظرية       

 

 صباحي – ثالثةرات االلكترونية / المرحمة الجدول المحاض

 رابط الصف االلكتروني رمز الصف الشعبة التدريسي أسم المادة الوقت اليوم

 الخميس

  mcxehcx qpu-wzth-https://meet.google.com/bui أ+ب سرمد احمد أ.د التعمم الحركي  ص0099

  qzavaaa qyi-iwrd-https://meet.google.com/fzf ج+د أ.م.د محب حامد التعمم الحركي  ص0.99

  rrph6jm yqb-nimz-https://meet.google.com/ext أ+ب+ج+د م.م بارق جاسم المغة االنكميزية ص00099

أ.د عبدالمنعم  البحث العممي م0099
  xpozb46 xnt-wnfy-https://meet.google.com/bvw أ+ب+ج+د احمد

  

 

 

 صباحي – رابعةالمحاضرات االلكترونية / المرحمة ال جدول

 رابط الصف االلكتروني رمز الصف الشعبة التدريسي أسم المادة الوقت اليوم

عمم النفس  م2.99 االربعاء
 الرياضي

 أ.د عبدالودود احمد
  6sx57av oug-ghkk-https://meet.google.com/niz أ+ب+ج+د أ.د جاسم عباس

 الخميس
  xexe66x scv-qhnf-https://meet.google.com/vhg أ+ب+ج+د م.م عمي عاصي المغة االنكميزية ص00099

رياضة  م0.99
  3hhfksf htm-mani-https://meet.google.com/kga أ+ب+ج+د أ.د مثنى احمد المعاقين
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