
   الزراعة:  كلٌة تمحاضرا  جدول

 الصباحٌة:  الدراسة                                                الحٌوانً اإلنتاج:  القسم

 ٌوم االحد

 المادة ت
المرحل

 ة
 رابط المحاضرة التزامنٌة رمز الكالس التدرٌسً الساعة

 حضوري                                                   fh42nkc أ. جاسم قاسم مناتً 8.30-10.30 االولى كٌمٌاء عضوٌة عملً 1

 االولى احصاء عملً 2
12.30-
10.30 

م. عباس شنشول عبد 
 النبً

ckmmrfp                                                    حضوري 

    kemiupd https://meet.google.com/lookup/cxjjaoof3c م.د احمد رٌسان محمد 8.30-10.30 الثانٌة وراثة عملً 3

 الثانٌة مبادئ البان عملً 4
12.30-
10.30 

 حضوري se46hdf أ. حسٌن محمد كاطع

vyh2au4 https://meet.google.com/lookup/f343clw4op أ.م.د مرٌم جاسم محمد 8.30-10.30 الثالثة اعالف وعالئق نظري 5  

 الثالثة اعالف وعالئق عملً 6
12.30-
10.30 

vyh2au4 https://meet.google.com/lookup/f343clw4op م.م عالء صالح جاسم  

    a57ldmg https://meet.google.com/lookup/dfho7n727c أ.م.د هادي عواد حسونً 8.30-10.30 الرابعة انتاج ماشٌة حلٌب نظري 7

 الرابعة امراض دواجن نظري 8
12.30-

10.30 
3kpakvi https://meet.google.com/lookup/gxf6svo3lu أ.م.د احمد جواد الٌاسري  

fuwry7d https://meet.google.com/lookup/gxw77kreci م.م عالء صالح جاسم 12.30-2.30 الرابعة انتاج جاموس 9  

 ٌوم االثنٌن

 المادة ت
المرحل

 ة
 رابط المحاضرة التزامنٌة رمز الكالس التدرٌسً الساعة

 حضوري                                                   garz2tr فاطمة عبد الرضا مرداس 8.30-10.30 االولى مبادئ طٌور داجنة عملً 1

2 
مبادئ محاصٌل حقلٌة 

 عملً
 االولى

12.30-
10.30 

 حضوري                                                  ex4arug اسراء راضً صٌهود

 حسن عباس فاضل 8.30-10.30 الثانٌة محاصٌل علف عملً 3
gybomu

w 
 حضوري                                                 

 الثانٌة تربٌة وانتاج اسماك عملً 4
12.30-
10.30 

 حضوري e4qlpjx م.ظالل محمد حلبوص

5 
تربٌة وتحسٌن حٌوان 

 نظري
   6zht3kp https://meet.google.com/lookup/atmyqcyxop م.د احمد رٌسان محمد 8.30-10.30 الثالثة

https://meet.google.com/lookup/ftv5xv5ajr
https://meet.google.com/lookup/hhbhjw3pcz%20%20%20(حضوري)
https://meet.google.com/lookup/cxjjaoof3c
https://meet.google.com/lookup/f343clw4op
https://meet.google.com/lookup/f343clw4op
https://meet.google.com/lookup/dfho7n727c
https://meet.google.com/lookup/gxf6svo3lu
https://meet.google.com/lookup/gxw77kreci
https://meet.google.com/lookup/efvz4w3bzr?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/axhefa6qtw
https://meet.google.com/lookup/fq7ugoccdl%20%20%20%20%20(حضوري)
https://meet.google.com/lookup/atmyqcyxop


 الثالثة تكنلوجٌا دواجن نظري 6
12.30-
10.30 

         tvqoypf https://meet.google.com/lookup/eaghqqjhbn أ.د ابراهٌم فاضل بٌدي

hqyeld6 https://meet.google.com/lookup/bth3taylvl أ.م.د احمد جواد الٌاسري 12.30-2.30 الثالثة امراض حٌوان نظري 7  

2ssylkd https://meet.google.com/lookup/hhhqjalrml م.م سعد كاظم جبار 8.30-10.30 الرابعة علم اللحوم نظري 8  

 الرابعة علم اللحوم عملً 9
12.30-

10.30 
2ssylkd https://meet.google.com/lookup/hhhqjalrml م.م سعد كاظم جبار  

1
0 

 أ.م.د حٌدر عبد الحسٌن 12.30-2.30 الرابعة ادارة مراعً
nrmkmv

d 
https://meet.google.com/lookup/hieu2u4ck6  

 ٌوم الثالثاء

 المادة ت
المرحل

 ة
 رابط المحاضرة التزامنٌة رمز الكالس التدرٌسً الساعة

 garz2tr أ.د جاسم قاسم مناتً 8.30-10.30 االولى مبادئ طٌور داجنة نظري 1
https://meet.google.com/lookup/efvz4w3bzr?authuser=0&hs=

179 

 االولى حاسبات 2
12.30-
10.30 

 h3ku4h2 https://meet.google.com/lookup/drrl57hxgv م. سمٌر سعود داخل

l3kak6e https://meet.google.com/lookup/cgo4hx3ux4 م.م كرٌم زاٌر نكاد 12.30-2.30 االولى حٌوان عام عملً 3  

e4qlpjx https://meet.google.com/lookup/h4z6drvgp6 أ.د طه ٌاسٌن فرحان 8.30-10.30 الثانٌة تربٌة وانتاج اسماك نظري 4  

 الثانٌة وراثة نظري 5
12.30-
10.30 

     kemiupd https://meet.google.com/lookup/cxjjaoof3c أ.د علً حسٌن خلٌل

6 
تربٌة وتحسٌن حٌوان 

 عملً
 حضوري 6zht3kp م.د احمد رٌسان محمد 8.30-10.30 الثالثة

 الثالثة فسلجة دواجن عملً 7
12.30-
10.30 

م.د سعد عطا هللا عبد 
 السادة

33piwsi حضوري 

 حضوري 77ujekp م.د غسان سمٌر دهٌرب 12.30-2.30 الثالثة فسلجة تناسل عملً 8

 الرابعة انتاج ماشٌة حلٌب عملً 9
12.30-
10.30 

 حضوري a57ldmg م.م محمد حاتم عبد

 ٌوم االربعاء

 المادة ت
المرحل

 ة
 رابط المحاضرة التزامنٌة رمز الكالس التدرٌسً الساعة

   ckmmrfp https://meet.google.com/lookup/hhbhjw3pcz أ.د علً حسٌن سلمان 8.30-10.30 االولى احصاء نظري 1

 االولى كٌمٌاء عضوٌة نظري 2
12.30-
10.30 

     fh42nkc https://meet.google.com/lookup/c5rxva334o أ. حسٌن محمد كاطع

3 
مبادئ محاصٌل حقلٌة 

 نظري
ex4arug https://meet.google.com/lookup/axhefa6qtw م.د علً رحٌم كرٌم 12.30-2.30 االولى  

https://meet.google.com/lookup/eaghqqjhbn
https://meet.google.com/lookup/bth3taylvl
https://meet.google.com/lookup/hhhqjalrml
https://meet.google.com/lookup/hhhqjalrml
https://meet.google.com/lookup/hieu2u4ck6
https://meet.google.com/lookup/efvz4w3bzr?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/efvz4w3bzr?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/cgo4hx3ux4
https://meet.google.com/lookup/h4z6drvgp6
https://meet.google.com/lookup/cxjjaoof3c
https://meet.google.com/lookup/hhbhjw3pcz
https://meet.google.com/lookup/c5rxva334o
https://meet.google.com/lookup/axhefa6qtw


nuwse32 https://meet.google.com/lookup/cd2rn6zzki أ.م.د حٌدر حمٌد بالو 8.30-10.30 الثانٌة مبادئ اقتصاد زراعً 4  

 x2xjuwf م.سمٌر سعود داخل 8.30-10.30 الثانٌة حاسبات 5
https://meet.google.com/lookup/evyqt24ocs?authuser=0&hs=

179 

 حضوري                                                hqyeld6 م.د غسان سمٌر دهٌرب 8.30-10.30 الثالثة امراض حٌوان عملً 6

 الثالثة تكنلوجٌا دواجن عملً 7
12.30-

10.30 
 حضوري                                                tvqoypf م.م معتز حمزه حمٌد

 م.م حسن عباس فاضل 8.30-10.30 الرابعة ادارة مراعً عملً 8
nrmkmv

d 
 حضوري

 حضوري jtssrp5 م.م احمد عباس حسن 8.30-10.30 الرابعة علم الحٌاه الجزٌئً عملً 9

 ٌوم الخمٌس

 المادة ت
المرحل

 ة
 رابط المحاضرة التزامنٌة رمز الكالس التدرٌسً الساعة

l3kak6e https://meet.google.com/lookup/cgo4hx3ux4 أ.د علً حسٌن سلمان 8.30-10.30 االولى حٌوان عام نظري 1  

 االولى لغة عربٌة 2
12.30-
10.30 

46p5djc https://meet.google.com/lookup/bkpqhmf5ug زهراء رؤوف ابراهٌم  

    se46hdf https://meet.google.com/lookup/dtyo7cjdvo أ. حسٌن محمد كاطع 8.30-10.30 الثانٌة مبادئ البان نظري 3

 الثانٌة محاصٌل علف نظري 4
12.30-
10.30 

 أ.م.د مهدي صالح مزعل
gybomu

w 
https://meet.google.com/lookup/fq7ugoccdl     

77ujekp https://meet.google.com/lookup/h7tukzxaig أ.د علً عبد هللا زعٌري 8.30-10.30 الثالثة فسلجة تناسل نظري 5  

 12.30-2.30 الثالثة فسلجة دواجن نظري 6
م.د سعد عطا هللا عبد 

 السادة
33piwsi https://meet.google.com/lookup/dknzzyovm2  

 أ.م.د حٌدر عبد الحسٌن 8.30-10.30 الرابعة ادارة مراعً نظري 7
nrmkmv

d 
https://meet.google.com/lookup/hieu2u4ck6  

 الرابعة علم الحٌاة الجزٌئً 8
12.30-
10.30 

    jtssrp5 https://meet.google.com/lookup/gjxxrt7eeh أ.م.د هادي عواد حسونً

3kpakvi https://meet.google.com/lookup/gxf6svo3lu أ.م.د احمد جواد الٌاسري 12.30-2.30 الرابعة امراض دواجن عملً 9  

 للدراستٌن الصباحٌة و المسائٌة 6الى الساعة  8::0تبدأ المحاضرات من الساعة مالحظة:  

 
 
 

https://meet.google.com/lookup/cd2rn6zzki
https://meet.google.com/lookup/bth3taylvl
https://meet.google.com/lookup/eaghqqjhbn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(حضوري%20%20%20)
https://meet.google.com/lookup/cgo4hx3ux4
https://meet.google.com/lookup/bkpqhmf5ug
https://meet.google.com/lookup/dtyo7cjdvo
https://meet.google.com/lookup/fq7ugoccdl
https://meet.google.com/lookup/h7tukzxaig
https://meet.google.com/lookup/dknzzyovm2
https://meet.google.com/lookup/hieu2u4ck6
https://meet.google.com/lookup/gjxxrt7eeh
https://meet.google.com/lookup/gxf6svo3lu


 جدول  محاضرات كلٌة : الزراعة
 القسم : األنتاج الحٌوانً

 الدراسة : المسائٌة
 ٌوم االحد

 المادة ت
المرحل

 ة
 رابط المحاضرة التزامنٌة رمز الكالس التدرٌسً الساعة

 حضوري                                               ylkzwcn أ.م.د حٌدر حمٌد بالو 2.00-4.00 االولى احصاء عملً 1

 حضوري                                               muz5yke أ.د جاسم قاسم مناتً 4.00-6.00 االولى كٌمٌاء عضوٌة عملً 2

 حضوري                                               m7x5eid أ. حسٌن محمد كاطع 4.00-6.00 الثانٌة مبادئ البان عملً 3

 حضوري                                               6tygwza أ.م.د هادي عواد حسونً 2.00-4.00 الثانٌة وراثة 4

 ٌوم االثنٌن

 المادة ت
المرحل

 ة
 رابط المحاضرة التزامنٌة رمز الكالس التدرٌسً الساعة

 حضوري 7zs7kam م.م معتز حمزه حمٌد 2.00-4.00 االولى مبادئ طٌور داجنة عملً 1

2 
مبادئ محاصٌل حقلٌة 

 عملً
 حضوري d74n7yp اسراء راضً صٌهود 4.00-6.00 االولى

 حضوري 7cpv7kg م.م حسن عباس فاضل 2.00-4.00 الثانٌة محاصٌل علف عملً 3

 حضوري qhppr7c م. ظالل محمد حلبوص 4.00-6.00 الثانٌة تربٌة وانتاج اسماك عملً 4

 ٌوم الثالثاء

 المادة ت
المرحل

 ة
 رابط المحاضرة التزامنٌة رمز الكالس التدرٌسً الساعة

 2.00-4.00 االولى مبادئ طٌور داجنة نظري 1
م.د سعد عطا هللا عبد 

 السادة
7zs7kam https://meet.google.com/lookup/hduiayo3iv  

 bcz5zil https://meet.google.com/lookup/fb7rmqqcpn م. سمٌر سعود داخل 4.00-6.00 االولى حاسبات 2

o2rlb4n https://meet.google.com/lookup/fe54xnuw5a أ.م.د احمد جواد الٌاسري 6.00-8.00 االولى حٌوان عام عملً 3  

qhppr7c https://meet.google.com/lookup/bpzvxx2c7k م. ظالل محمد حلبوص 2.00-4.00 الثانٌة تربٌة وانتاج اسماك نظري 4  

      6tygwza https://meet.google.com/lookup/c2xt2bzi4y أ.م.د هادي عواد حسونً 4.00-6.00 الثانٌة وراثة نظري 5

 ٌوم االربعاء

https://meet.google.com/lookup/a3blpd5rsu%20%20%20%20%20%20%20(حضوري)
https://meet.google.com/lookup/c5rxva334o%20%20%20%20%20(حضوري%20)
https://meet.google.com/lookup/bkr7wltc2s%20%20%20%20%20(حضوري%20)
https://meet.google.com/lookup/c2xt2bzi4y%20%20%20%20%20%20(حضوري)
https://meet.google.com/lookup/hduiayo3iv
https://meet.google.com/lookup/hduiayo3iv
https://meet.google.com/lookup/evebw5qm24
https://meet.google.com/lookup/evebw5qm24
https://meet.google.com/lookup/gzhhzlld7o%20%20%20%20(حضوري%20)
https://meet.google.com/lookup/gzhhzlld7o%20%20%20%20(حضوري%20)
https://meet.google.com/lookup/bpzvxx2c7k
https://meet.google.com/lookup/bpzvxx2c7k
https://meet.google.com/lookup/hduiayo3iv
https://meet.google.com/lookup/fe54xnuw5a
https://meet.google.com/lookup/bpzvxx2c7k
https://meet.google.com/lookup/c2xt2bzi4y


 المادة ت
المرحل

 ة
 رابط المحاضرة التزامنٌة رمز الكالس التدرٌسً الساعة

      ylkzwcn https://meet.google.com/lookup/a3blpd5rsu أ.م.د حٌدر حمٌد بالو 2.00-4.00 االولى احصاء نظري 1

 ( حضوري)    muz5yke https://meet.google.com/lookup/c5rxva334o أ. د جاسم قاسم مناتً 4.00-6.00 االولى كٌمٌاء عضوٌة نظري 2

3 
مبادئ محاصٌل حقلٌة 

 نظري
d74n7yp https://meet.google.com/lookup/evebw5qm24 م.د علً رحٌم كرٌم 2.00-4.00 االولى  

5jisduo https://meet.google.com/lookup/elnycztapa أ.م.د حٌدر حمٌد بالو 2.00-4.00 الثانٌة مبادئ اقتصاد زراعً 4  

jduc7gj https://meet.google.com/lookup/as6o5i65tk م. سمٌر سعود داخل 4.00-6.00 الثانٌة حاسبات 5  

 ٌوم الخمٌس

 المادة ت
المرحل

 ة
 رابط المحاضرة التزامنٌة رمز الكالس التدرٌسً الساعة

o2rlb4n https://meet.google.com/lookup/fe54xnuw5a أ.م.د احمد جواد الٌاسري 2.00-4.00 االولى حٌوان عام 1  

aybxo65 https://meet.google.com/lookup/f325w33gn3 زهراء رؤوف ابراهٌم 4.00- 6.00 االولى لغة عربٌة 2  

    m7x5eid https://meet.google.com/lookup/bkr7wltc2s أ. حسٌن محمد كاطع 2.00-4.00 الثانٌة مبادئ البان نظري 3

7cpv7kg https://meet.google.com/lookup/gzhhzlld7o أ.م.د مهدي صالح مزعل 4.00-6.00 الثانٌة محاصٌل علف نظري 4  

 للدراستٌن الصباحٌة و المسائٌة 6الى الساعة  8::0مالحظة:  تبدأ المحاضرات من الساعة 

 

https://meet.google.com/lookup/a3blpd5rsu
https://meet.google.com/lookup/c5rxva334o%20%20%20%20(حضوري%20)
https://meet.google.com/lookup/evebw5qm24
https://meet.google.com/lookup/elnycztapa
https://meet.google.com/lookup/as6o5i65tk
https://meet.google.com/lookup/fe54xnuw5a
https://meet.google.com/lookup/f325w33gn3
https://meet.google.com/lookup/bkr7wltc2s
https://meet.google.com/lookup/gzhhzlld7o

