
 القسم : مكافحة التصحر 
 الدراسة : الصباحية 

 يوم االحد

 المادة ت
المرح

 لة
 رابط المحاضرة التزامنية رمز الكالس التدريسي الساعة

n4v6i3c https://meet.google.com/lookup/dfez6cjocm محمد رضوان0د 10.30-8.30 االولى 2رٌاضٌات 1  

 32hd7wa https://meet.google.com/lookup/gm2at3n6hb د.جواد كاظم 12.30-10.30 االولى مساحة مستوٌة عملً 2

 4qy5xph https://meet.google.com/lookup/hhy55vfntl م.م نور داخل 2.30-12.30 االولى كٌمٌاء عامة عملً  3

 dn255up https://meet.google.com/lookup/d4sr66lpa6 م.م ظافر عبد الرحٌم 10.30-8.30 الثانٌة ادارة مراعً عملً  4

 up6wpbj https://meet.google.com/lookup/eeab6sodiy م. رشا محسن 2.30-12.30 الثانٌة 2حاسبات  5

6 
 حرٌة ودٌمقراطٌة

 3.30-2.30 الثانٌة

م.م زهراء ابراهٌم  

 jgwt6fq https://meet.google.com/lookup/asltw5jd24 رؤوف

 vtyfmky https://meet.google.com/lookup/evwclwd2ko م.م محمد كرٌم 10.30-8.30 الثالثة تقانات ري وبزل عملً  7

 sfeugcu https://meet.google.com/lookup/cptzjfhg54 د.رحٌم علوان 12.30-10.30 الثالثة خصوبة تربة عملً  8

9 

ملوحة واستصالح 

 نظري 

الرابع

 b6dcfm2 https://meet.google.com/lookup/ebgyltmmrf د. بشار مزهر 10.30-8.30 ة
1

0 

تعرٌة رٌحٌة ومائٌة 

 نظري

الرابع

 chtbw7j https://meet.google.com/lookup/d4dtjrdap7 د. سفٌر جاسم 12.30-10.30 ة
1
1 

تعرٌة رٌحٌة ومائٌة 
 عملً

الرابع
 chtbw7j د. سفٌر جاسم 2.30-12.30 ة

https://meet.google.com/lookup/d4dtjrdap7  

     يوم االثنين        

 ت
 المادة

المرح

 رابط المحاضرة التزامنية رمز الكالس التدرٌسً الساعة لة

 weuzx64 https://meet.google.com/lookup/bfmwydk6ga م. رشا محسن 12.30-10.30 االولى 2حاسبات 1

 vyuoqcf https://meet.google.com/lookup/flq2k4hehf د. راغب هادي 1.30-12.30 االولى 2لغة انكلٌزٌة 2

 32hd7wa https://meet.google.com/lookup/gm2at3n6hb د.جواد كاظم 3.30-1.30 االولى مساحة مستوٌة  نظري 3

 o37vxu2 https://meet.google.com/lookup/fy6qwxpjpz د. علً فرج 10.30-8.30 الثانٌة اسس وقاٌة نظري 4

 5rnjtqa https://meet.google.com/lookup/d7ro5wv2ka د. بشار مزهر 1.30-12.30 الثانٌة ارشاد تربوي 5

 k2anmnf https://meet.google.com/lookup/hbxxkenipn م.م زهراء رؤوف 3.30-1.30 الثانٌة لغة عربٌة 6

 2vifwpa https://meet.google.com/lookup/e7k5yksqjt د. قاسم عبد الحسٌن 10.30-8.30 الثالثة عالقة تربة وماء ونبات 7

https://meet.google.com/lookup/dfez6cjocm?authuser=3&hs=179
https://meet.google.com/lookup/d4dtjrdap7?authuser=0&hs=179


 lxyu3dn https://meet.google.com/lookup/fsm6ktlrpf د. بشار مزهر 12.30-10.30 الثالثة كٌمٌاء تربة نظري 8

 ca3fm7k https://meet.google.com/lookup/btmjxso2ix د. قٌصر جعفر 1.30-12.30 الثالثة 2لغة انكلٌزٌة 9

1
0 

 ارشاد تربوي
 54gi4yl https://meet.google.com/lookup/etnbi2ew3i د.فالح حسن 2.30-1.30 الثالثة

1
1 

مسح وتصنٌف ترب 
 نظري

الرابع
 wx3rzim https://meet.google.com/lookup/be2nydlesb د. عال سعد 10.30-8.30 ة

1
2 

مسح وتصنٌف ترب 
 عملً

الرابع
 wx3rzim https://meet.google.com/lookup/be2nydlesb د. عال سعد 12.30-10.30 ة

     يوم الثالثاء        

 المادة ت
المرح

 لة
 رابط المحاضرة التزامنية رمز الكالس التدريسي الساعة

1 

اساسٌات محاصٌل 

 6ccnboq https://meet.google.com/lookup/hjdegi4wgy م.م ظافرعبدالرحٌم 10.30-8.30 االولى نظري

 4qy5xph https://meet.google.com/lookup/hhy55vfntl د. محمد رضوان 12.30-10.30 االولى كٌمٌاء عامة نظري 2

 77xzfep https://meet.google.com/lookup/a2wkejpyab د.جواد كاظم 10.30-8.30 الثانٌة تسوٌة وتعدٌل عملً  3

 o37vxu2 https://meet.google.com/lookup/fy6qwxpjpz م.م.احمد اٌاد 12.30-10.30 الثانٌة اسس وقاٌةعملً    4

 gproxup https://meet.google.com/lookup/aknp2h6ujq د.محمد رضوان 10.30-8.30 الثالثة حصاد مٌاه 5

 2yaamwi https://meet.google.com/lookup/dd5ywbtllx د. سفٌر جاسم 1.30-11.30 الثالثة بٌئة صحراوٌة 6

7 

عالقة تربة وماء ونبات 

 2vifwpa https://meet.google.com/lookup/e7k5yksqjt د.قاسم عبد الحسٌن 2.30-12.30 الثالثة عملً 

8 
ادارة ترب صحراوٌة 

 نظري
الرابع

 igg7rf2 https://meet.google.com/lookup/dwelkpk3za م. محمد كرٌم 10.30-8.30 ة

9 

ادارة ترب صحراوٌة 

 عملً

الرابع

 igg7rf2 https://meet.google.com/lookup/dwelkpk3za م. محمد كرٌم 12.30-10.30 ة
1
 ارشاد تربوي 0

الرابع
 2jmu3vr https://meet.google.com/lookup/b5vk6gn5my د. عماد عبدالكرٌم 1.30-12.30 ة

     يوم االربعاء        

 المادة ت
المرح

 لة
 رابط المحاضرة التزامنية رمز الكالس التدريسي الساعة

 fm5ymen https://meet.google.com/lookup/cwkddv5h7m د. عال سعد 10.30-8.30 االولى جٌولوجً عملً 1

 6ccnboq https://meet.google.com/lookup/hjdegi4wgy اسماء عبد الصاحب 12.30-10.30 االولى اساسٌات محاصٌل عملً 2

 22sav67 https://meet.google.com/lookup/a5mf2aesr3 م.م عذراء حسٌن 10.30-8.30 الثانٌة انواء جوٌة 3

 o2dl6bj https://meet.google.com/lookup/ex3flel24m د.غانم بهلول 12.30-11.30 الثانٌة 2لغة انكلٌزٌة 4

 dn255up https://meet.google.com/lookup/d4sr66lpa6 د.علً حلٌل 2.30-12.30 الثانٌة ادارة مراعً نظري 5



 sfeugcu https://meet.google.com/lookup/cptzjfhg54 د.رحٌم علوان 10.30-8.30 الثالثة خصوبة تربة نظري 6

 fbnmqjb https://meet.google.com/lookup/dmfzepk7yq د.علً  فاضل 12.30-10.30 الثالثة تحسس  نائً نظري  7

 vtyfmky https://meet.google.com/lookup/evwclwd2ko د. عبدالمحسن عبدهللا 2.30-12.30 الثالثة تقانات ري وبزل نظري 8

9 
 انتاج ماشٌة نظري

الرابع
 dczrwxb https://meet.google.com/lookup/hmedjqydzb د. احمد رٌسان 10.30-8.30 ة

1
0 

 2لغة انكلٌزٌة
الرابع

 y5l6fqt د.قٌصر جعفر عبد 1.30-12.30 ة
https://meet.google.com/lookup/bdmizlqtm3 

     يوم الخميس        

 المادة ت
المرح

 لة
 رابط المحاضرة التزامنية رمز الكالس التدريسي الساعة

 fm5ymen https://meet.google.com/lookup/cwkddv5h7m د. عال سعد 10.30-8.30 االولى جٌولوجً نظري 1

 3flpcyb https://meet.google.com/lookup/gt6nwswhvw د.جواد كاظم 11.30-10.30 االولى ارشاد تربوي 2

 77xzfep https://meet.google.com/lookup/a2wkejpyab د.جواد كاظم 10.30-8.30 الثانٌة تسوٌة وتعدٌل نظري  3

 ijzrxaa https://meet.google.com/lookup/dz5s7yrolj د.صادق هادي 12.30-10.30 الثانٌة ارشاد زراعً 4

 lxyu3dn https://meet.google.com/lookup/fsm6ktlrpf م. انمار كاظم 10.30-8.30 الثالثة كٌمٌاء تربة عملً  5

 fbnmqjb https://meet.google.com/lookup/dmfzepk7yq د.علً  فاضل 12.30-10.30 الثالثة تحسس  نائً عملً  6

7 
 ملوحة واستصالح عملً 

الرابع

 b6dcfm2 https://meet.google.com/lookup/ebgyltmmrf م.رٌام جمال 10.30-8.30 ة

 انتاج ماشٌة عملً  8

الرابع

 dczrwxb https://meet.google.com/lookup/hmedjqydzb أ.م حمٌد علً 12.30-10.30 ة

  

       

 

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

  
 


