
 جدول  محاضرات كلٌة :الزراعة

 القسم/علوم التربة والموارد المائٌة
 الصباحٌة
 ٌوم السبت

 التدرٌسً الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنٌة

 الرابعه ادارة تربة  
8.30-
12.30 

م.مصطفى 
 منشود

vxb75
27 

https://meet.google.com/lookup/gghxmjnqt3?
authuser=0&hs=179 

 الثالث معادن تربة  
8.30-
 م.احمد كاظم 12.30

rn23tb
7 

https://meet.google.com/lookup/hugrnos66v?
authuser=0&hs=179 

 الرابعه ارشاد تربوي  
12.30-
 د.احمد مرزه 1.30

c372qi
a 

https://meet.google.com/lookup/aqe7nkkfjt?au
thuser=1&hs=179 

 الثانً ارشادزراعً  
12.30-
2.30 

م.مصطفى 
 منشود

yjsrsz
2 

https://meet.google.com/lookup/ehlwwywiga?
authuser=0&hs=179 

 الثانً فسلجة نبات  
8.30-
 د.فالح حسن 10.30

6o62h
57 

https://meet.google.com/lookup/cu2qm3buhd
?authuser=0&hs=179 

 االول جٌولوجً التربة  
10.30-
 م.احمد  كاظم 12.30

34zjm
wr 

https://meet.google.com/lookup/gng53miwe6?
authuser=0&hs=179 

              

   ٌوم االحد          

 التدرٌسً الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنٌة

1 
استصالح اراضً 

 عملً
الرابعه 

 )حضوري(
10.30-
 حضوري د.بشار مزهر 2.30

https://meet.google.com/lookup/ak65yz2tat?a
uthuser=0&hs=179 



 الثالث البزل 3
8.30-
12.30 

د.عبد المحسن 
 عبدهللا

eatvs2
a 

https://meet.google.com/lookup/fs2hn5ptgg?a
uthuser=0&hs=179 

 الثالث ارشاد تربوي 4
12.30-
 م.احمد كاظم 2.30

4hfei6
d 

https://meet.google.com/lookup/dwzkdpaxhr?
authuser=1&hs=179 

5 
بٌئة تربة وانواء 

 الثانً جوٌة
10.30-
 د.عبدهللا كرٌم 12.30

eeg6yj
5 

https://meet.google.com/lookup/fmzrifkbsr?au
thuser=0&hs=179 

 الثانً حرٌة ودٌمقراطٌة 6
12.30.-

2.30 
م.م.زهراء 

 ابراهٌم
j3y4of

e 
https://meet.google.com/lookup/gjzplu6qnb?a

uthuser=0&hs=179 

7 
تحلٌل تربة وماء 

 الثانً ونبات
8.30-
 د.رحٌم علوان 10.30

qkbop
cj 

https://meet.google.com/lookup/ftthichvxt?aut
huser=0&hs=179 

 االول حاسبات 8
8.30-
 م.رشا محسن 10.30

ldibzh
5 

https://meet.google.com/lookup/hrxcz37xvf?a
uthuser=0&hs=179 

 الثالث تحسس نائً 9
12.30-
 د.عال سعد 2.20

lhvxlb
3 

https://meet.google.com/lookup/dknq3zksno?
authuser=0&hs=179 

1
 االول مساحة وتسوٌة 0

10.30-
   م.غفران ضٌاء 12.30

https://meet.google.com/lookup/gmlnh7e5jp?a
uthuser=0&hs=179 

 ٌوم االثنٌن

 التدرٌسً الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنٌة

 تقانات اسمده  1
الرابعه)حض

 وري(
8.30-
 حضوري د.حنون ناهً 12.30

https://meet.google.com/lookup/c6k2dg3u6e?
authuser=0&hs=179 

 الثالث ملوحة التربة  2
8.30.10.

 د.غانم بهلول 30
dendl

qm 
https://meet.google.com/lookup/gct44fo676?a

uthuser=0&hs=179 

 الثانً حاسبات 5
12.30-
 م.رشا محسن 2.30

6t25d6
t 

https://meet.google.com/lookup/fwb3nugykm?
authuser=0&hs=179 



 كٌمٌاء عضوٌة 6
االول 

 حضوري
10.30-
12.30 

د.محمد 
 حضوري رضوان

https://meet.google.com/lookup/gub6k52u5b?
authuser=0&hs=179  

8 
تسوٌة وتعدٌل 

 الثانً اراضً
8.30-
 د.جواد كاظم 12.3

xa6sy
a6 

https://meet.google.com/lookup/cfyoalp7kr?au
thuser=0&hs=179 

 رٌاضٌات 9
االول)حضور

 ي(
8.30-
10.30 

م.انمار 
 حضوري حمودي

https://meet.google.com/lookup/gknepmdrdg?
authuser=0&hs=179 

1
0             

 ٌوم الثالثاء

 التدرٌسً الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنٌة

 الرابعه تصحر 1
8.30-
 م. احمد كاظم 10.30

f6sb2l
x 

https://meet.google.com/lookup/fubrymmo4e?
authuser=0&hs=179 

 الرابعه ارشاد تربوي 2
10.30-
 د.احمد مرزه 12.30

c372qi
a 

https://meet.google.com/lookup/aqe7nkkfjt?au
thuser=1&hs=179 

4 
تحلٌل تربة وماء 

 ونبات
الثانً)حضو

 ري(
8.30-
 حضوري د.رحٌم علوان 10.30

https://meet.google.com/lookup/ftthichvxt?aut
huser=0&hs=179 

 االول انتاج فاكهة 5
8.30-
12.30 

د.عماد عبد 
 الكرٌم

xy6o5
eg 

https://meet.google.com/lookup/hjgohwgicx?a
uthuser=0&hs=179 

 االول اقتصاد زراعً 6
12.30-
 د.صادق هادي 2.30

mmpb
3rh 

https://meet.google.com/lookup/ev4nblekww?
authuser=0&hs=179 

7 
فسلجة عملً 

 حضوري
الثانً 
 حضوري

10.30-
 حضوري د.امان حمٌد 12.30

https://meet.google.com/lookup/cu2qm3buhd
?authuser=0&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/gct44fo676?a حضوري د.غانم بهلول-8.30الثالث  ملوحة تربة عملً 9

https://meet.google.com/lookup/gub6k52u5b?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/gub6k52u5b?authuser=0&hs=179


 uthuser=0&hs=179 10.30 حضوري

1
 الرابعه حلقات 0

11.30-
12.30 

د.عبد المحسن 
 عبدهللا

ev6gts
x 

https://meet.google.com/lookup/bjphzf62k5?a
uthuser=0&hs=179 

 ٌوم االربعاء

 التدرٌسً الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنٌة

 الرابع تقانات اسمده  1
8.30-
 د.حنون ناهً 10.30

5obxk
h3 

https://meet.google.com/lookup/c6k2dg3u6e?
authuser=0&hs=179 

2 
اقتصادٌات موارد 

 الثالث طبٌعٌة
8.30-
 د.صادق هادي 10.30

m6afa
mg 

https://meet.google.com/lookup/andxhihbii?au
thuser=0&hs=179 

 الثالث مادة تربة عضوٌة 3
10.30-
 د.بشار مزهر 12.30

akfczx
e 

https://meet.google.com/lookup/clxz7xdla7?au
thuser=0&hs=179 

 الثانً ارشاد تربوي 4
12.3-
 د.رحٌم علوان 2.30

as3rn
5q 

https://meet.google.com/lookup/agqoxompoo
?authuser=1&hs=179 

5 
تسوٌة وتعدٌل 

 اراضً
الثانً)حضو

 ري(
8.30-
 حضوري د.جواد كاظم 10.30

https://meet.google.com/lookup/cfyoalp7kr?au
thuser=0&hs=179 

 مساحة وتسوٌة 6
اال ول 

 )حضوري(
8.30-
 حضوري م.غفران ضٌاء 2.30

https://meet.google.com/lookup/gmlnh7e5jp?a
uthuser=0&hs=179 

7 
بٌئة تربة وانواء 

 جوٌة غملً
الثانً 
 حضزري

10.30-
 حضوري م.م .نور داخل 12.30

https://meet.google.com/lookup/fmzrifkbsr?au
thuser=0&hs=179 

 

جٌولوجً التربة 
 االول العملً

10.30-
 م.احمد  كاظم 12.30

الحضور
 ي

https://meet.google.com/lookup/gng53miwe6?
authuser=0&hs=179 

 ٌوم الخمٌس



 التدرٌسً الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنٌة

 الرابعه عالقة تربة 1
8.30-
12.30 

د.قاسم عبد 
 الحسٌن

jh6evh
x 

https://meet.google.com/lookup/hl2q5w65s5?a
uthuser=0&hs=179 

 االول كٌمٌاء عضوٌة 3
8.30-
10.30 

د.محمد 
 رضوان

rnzyp
7e 

https://meet.google.com/lookup/gub6k52u5b?
authuser=0&hs=179  

 معادن تربة 4
الثالث 

 )حضوري(
8.30-
 حضوري م.احمد كاظم 10.30

https://meet.google.com/lookup/hugrnos66v?
authuser=0&hs=179 

 الثانً مبادى وقاٌة نبات 5
8.30-
 م.مالك حسن 12.30

7afkra
e 

https://meet.google.com/lookup/gy3rm44lu7?a
uthuser=0&hs=179 

 االول العربً 6
12.30-
2.30 

م.م.زهراء 
 ابراهٌم

qbr5x
k4 

https://meet.google.com/lookup/f3xlv4vrgp?au
thuser=0&hs=179 

 ارشاد تربوي 7
االول)حضور

 ي(
10.30-
 حضوري م.احمد كاظم 11.30

https://meet.google.com/lookup/eigxjol22w?a
uthuser=0&hs=179 

8 
مادة التربة 

 العضوٌة عملً
الثالث 
 حضوري

10.30-
 حضوري م.م رٌام جمال 2.30

https://meet.google.com/lookup/clxz7xdla7?au
thuser=0&hs=179 

 

https://meet.google.com/lookup/gub6k52u5b?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/gub6k52u5b?authuser=0&hs=179

