
والمسائٌة  / الدراسة الصباحٌةقسم المحاصٌل الحقلٌة    

 ٌوم السبت 

 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 االولى اساسٌات تربة نظري 1
8:30-
10:30 

 oj55hz3 ا.م.د غانم بهلول
https://meet.google.com/lookup/coe5wuxze4?authuser=4&

hs=179 

 االولى اساسٌات اقتصاد زراعً 2
10:30-

12:30 
 67fqrfd أ.م.د حٌدر حمٌد بالو

https://meet.google.com/lookup/dp3a3uwnlx?authuser=5&h

s=179 

 االولى الكٌمٌاء الحٌوٌة 3
12:30-
2:30 

 ggrmk7d م.د راغب هادي
https://meet.google.com/lookup/dtmgq6ek3t?authuser=4&h

s=179 

 الثانٌة تصنٌف نبات نظري 4
8:30-

10:30 
 kwx3ow6 ا.م.د قاسم عاجل

https://meet.google.com/lookup/cis6d2emvg?authuser=4&h

s=179 

 الثانٌة احصاء نظري 5
10:30-
12:30 

 i6d3dd5 ا.م.د محمد علوان
https://meet.google.com/lookup/a472dkhssg?authuser=4&h

s=179 

 الثانٌة 2لغة انكلٌزٌة  6
12:30-

1:30 
 f5vc4jl م.د حسام سعدي

https://meet.google.com/lookup/b3hoi7d2pz?authuser=5&h

s=179 

 ycwrrqx زهراء رؤوف 2:30-1:30 الثانٌة حرٌة ودٌمقراطٌة 7
https://meet.google.com/lookup/g63b4bsdfy?authuser=5&h

s=179 

 الثالثة تكنولوجٌا بذور نظري 8
8:30-

10:30 
 5gm33h4 م.د علً حلٌل

https://meet.google.com/lookup/dqhjvd4p64?authuser=5&h

s=179 

 الثالثة محاصٌل الٌاف نظري 9
10:30-
12:30 

 llpbclz م.د راغب هادي
https://meet.google.com/lookup/elbnwhorx4?authuser=5&h

s=179 

 الثالثة محاصٌل حبوب نظري 10
12:30-
2:30 

أ.م.د مهدي صالح 
 مزعل

27tgj4o 
https://meet.google.com/lookup/emuxypxg4e?authuser=5&

hs=179 

 الرابعة منضمات نمو نظري 11
8:30-

10:30 
 llpbclz ا.م.د محمد علوان

https://meet.google.com/lookup/elbnwhorx4?authuser=5&h

s=179  

 الرابعة نوعية محاصيل عملي 12
10:30-
12:30 

 dc3wioh م.د حٌدر رزاق
https://meet.google.com/lookup/ad3nqwtwln?authuser=5&h

s=179  

 ٌوم االحد 

 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 االولى اساسٌات تربة عملً 1
8:30-
10:30 

 حضوري ا.م.د غانم بهلول
 

https://meet.google.com/lookup/elbnwhorx4?authuser=5&hs=179
https://meet.google.com/lookup/elbnwhorx4?authuser=5&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ad3nqwtwln?authuser=5&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ad3nqwtwln?authuser=5&hs=179


 االولى اساسٌات تربة عملً 2
10:30-
12:30 

 حضوري ا.م.د غانم بهلول
 

 الثانٌة احصاء عملً 3
8:30-

10:30 
 حضوري ا.م.د محمد علوان

 

 الثانٌة احصاء عملً 4
10:30-
12:30 

 حضوري ا.م.د محمد علوان
 

 الثالثة محاصٌل الٌاف عملً 5
8:30-
10:30 

 bnvhv5i م.د حٌدر رزاق
https://meet.google.com/lookup/azju6znoub?authuser=5&h

s=179 

 الثالثة امراض محاصٌل 6
10:30-
12:30 

 z7cgdwl م.د علً فرج
https://meet.google.com/lookup/dltrvkuta7?authuser=5&hs

=179  

 الرابعة نوعٌة محاصٌل نظري 7
8:30-
10:30 

 dc3wioh م.د علً رحٌم
https://meet.google.com/lookup/ad3nqwtwln?authuser=5&h

s=179 

 الرابعة تربٌة وتحسٌن نبات نظري 8
10:30-

12:30 
 ngfgqrd ا.م.د فؤاد رزاق

https://meet.google.com/lookup/cfpnbix6fa?authuser=5&hs

=179  

 ٌوم االثنٌن 9

 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 cv7hd7n م.د راغب هادي 9:30-8:30 االولى لغة انكلٌزٌة 1
https://meet.google.com/lookup/gk3h4ywi6d?authuser=5&h

s=179 

 االولى لغة عربٌة 2
9:30-
10:30 

 ylnq6b3 م.م زهراء رؤوف
https://meet.google.com/lookup/hjl5qmhgfm?authuser=5&h

s=179 

 الثانٌة تصنٌف نبات عملً 
8:30-
10:30 

 حضوري ا.م.د قاسم عاجل
 

 الثانٌة تصنٌف نبات عملً 3
10:30-
12:30 

 حضوري ا.م.د قاسم عاجل
 

 الثالثة مكننة محاصٌل 4
8:30-

10:30 
 4pc4y7t م.د فلٌح حامد

https://meet.google.com/lookup/bcqyd2k7ku?authuser=5&

hs=179 

 الثالثة مكننة محاصٌل عملً 5
10:30-
12:30 

 4pc4y7t م.د فلٌح حامد
https://meet.google.com/lookup/bcqyd2k7ku?authuser=5&

hs=179 

 الرابعة منضمات نمو عملً 6
8:30-

10:30 
 rqnrm77 م. ناصر حبٌب

https://meet.google.com/lookup/fpswucj3i2?authuser=5&hs

=179 

 الرابعة 2لغة انكلٌزٌة  7
10:30-
11:30 

 azezr77 م.د حسام سعدي
https://meet.google.com/lookup/h3jvdgvuo3?authuser=5&h

s=179 

 ٌوم الثالثاء 

https://meet.google.com/lookup/dltrvkuta7?authuser=5&hs=179
https://meet.google.com/lookup/dltrvkuta7?authuser=5&hs=179
https://meet.google.com/lookup/cfpnbix6fa?authuser=5&hs=179
https://meet.google.com/lookup/cfpnbix6fa?authuser=5&hs=179


 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 االولى تطبٌقات فً الحاسوب 1
8:30-
10:30 

 2jymcrf م. سمٌر سعود
https://meet.google.com/lookup/a3wgstny2h?authuser=5&h

s=179 

 الثانٌة ري وبزل نظري 2
8:30-
10:30 

 3764z2a م.م عال حسٌن علً
https://meet.google.com/lookup/acjcw5t5zl?authuser=5&hs

=179 

 الثانٌة ري وبزل عملً 3
10:30-

12:30 
 3764z2a م.م عال حسٌن علً

https://meet.google.com/lookup/acjcw5t5zl?authuser=5&hs

=179 

 الثانٌة محاصٌل زٌتٌة عملً 4
12:30-
2:30 

م.م حسن عباس 
 فاضل

lhfyiis 
https://meet.google.com/lookup/bhrx72r7ho?authuser=5&h

s=179 

 ydpfyfa م.د حسام سعدي 9:30-8:30 الثالثة لغة انكلٌزٌة 5
https://meet.google.com/lookup/ewtgj4khji?authuser=0&hs

=179 

 الثالثة تكنولوجٌا بذور عملً 6
10:30-
12:30 

 5gm33h4 م.د علً حلٌل
https://meet.google.com/lookup/dqhjvd4p64?authuser=5&h

s=179 

 الرابعة تربٌة وتحسٌن نبات عملً 7
10:30-

12:30 
 حضوري م.محمد حسٌن نور

 

 الرابعة تربٌة وتحسٌن نبات عملً 8
12:30-
2:30 

 حضوري م.محمد حسٌن نور
 

 ٌوم االربعاء 

 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 االولى الكٌمٌاء الحٌوٌة العملً 1
8:30-
10:30 

 حضوري م.د راغب هادي
 

 االولى رسم هندسً 2
10:30-

12:30 
 حضوري ا.م.د احمد مٌرزا

 

 االولى الكٌمٌاء الحٌوٌة العملً 3
12:30-
2:30 

 حضوري م.د راغب هادي
 

 الثانٌة 2تطبٌقات فً الحاسوب  4
8:30-

10:30 
 w2okxwy م. سمٌر سعود

https://meet.google.com/lookup/cbm43ihmvl?authuser=5&

hs=179 

5 
محاصٌل زٌتٌة وسكرٌة 

 نظري
 الثانٌة

10:30-
12:30 

 lhfyiis ا.م.د حٌدر عبدالحسٌن
https://meet.google.com/lookup/bhrx72r7ho?authuser=5&h

s=179 

 الثانٌة ادارة مزارع 6
12:30-

2:30 
 ccrdpwp م.د صادق هادي

https://meet.google.com/lookup/f7c6ae6b34?authuser=5&h

s=179 

 الثالثة امراض محاصٌل عملً 7
8:30-
10:30 

 حضوري م.د علً فرج
 



 الثالثة امراض محاصٌل عملً 8
10:30-
12:30 

 حضوري م.د علً فرج
 

 الرابعة ادارة مراعً نظري 9
8:30-

10:30 
 pbe3cvj م.د علً حلٌل

https://meet.google.com/lookup/ggll4xtkxa?authuser=5&hs

=179 

 الرابعة مكافحة ادغال نظري 
10:30-
12:30 

 gpltw7l م.د حسام سعدي
https://meet.google.com/lookup/hbl5j5wq4r?authuser=0&h

s=179 

 الرابعة ادارة مراعً عملً 
12:30-
2:30 

م.م حسن عباس 
 فاضل

pbe3cvj 
https://meet.google.com/lookup/ggll4xtkxa?authuser=5&hs

=179 

 ٌوم الخمٌس 

 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 االولى اساسٌات محاصٌل حقلٌة 1
8:30-

10:30 

ا.د شٌماء ابراهٌم 

 محمود
cdi5k6h 

https://meet.google.com/lookup/bpuctzdzqy?authuser=5&h

s=179 

 االولى اساسٌات محاصٌل حقلٌة 3
10:30-
12:30 

 cdi5k6h م.م اسماء صاحب
https://meet.google.com/lookup/bpuctzdzqy?authuser=5&h

s=179 

 الثانٌة مكائنواالت زراعٌة نظري 4
8:30-

10:30 
 ydkj7tx م.د فلٌح حامد

https://meet.google.com/lookup/be4ya3hy6j?authuser=5&h

s=179 

 الثانٌة مكائن واالت زراعٌة 5
10:30-
12:30 

 ydkj7tx م.د فلٌح حامد
https://meet.google.com/lookup/be4ya3hy6j?authuser=5&h

s=179 

 الثالثة تربٌة نحل نظري 7
8:30-
10:30 

 yswmabn ا.م.د عالء حسٌن
https://meet.google.com/lookup/d2rfmnmr6t?authuser=5&h

s=179 

 الثالثة تربٌة نحل 8
10:30-

12:30 
 yswmabn ا.م.د عالء حسٌن

https://meet.google.com/lookup/d2rfmnmr6t?authuser=5&h

s=179 

 الثالثة محاصٌل حبوب عملً 9
12:30-
2:30 

 27tgj4o م.م اسراء راهً
https://meet.google.com/lookup/emuxypxg4e?authuser=5&

hs=179 

 الرابعة مكافحة ادغال عملً 10
8:30-

10:30 
 حضوري م.د حسام سعدي

 

 الرابعة مكافحة ادغال عملً 11
10:30-
12:30 

 حضوري م.د حسام سعدي
 

 

 قسم المحاصٌل الحقلٌة / الدراسة المسائٌة
 ٌوم السبت

 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 z3v32yu https://meet.google.com/lookup/gadr4i26wr ا.م.د غانم بهلول 4:00-2:00 االولى اساسٌات تربة نظري 1



 wn4xwka ا.م.د حٌدر حمٌد بالو 6:00-4:00 االولى اساسٌات اقتصاد زراعً 2
https://meet.google.com/lookup/dl2iizrj2k?authuser=5&hs=

179 

 xxxnt6z ا.م.د قاسم عاجل 4:00-2:00 الثانٌة تصنٌف نبات نظري 3
https://meet.google.com/lookup/dkqnh6wcli?authuser=5&h

s=179 

 xxxnt6z ا.م.د قاسم عاجل 6:00-4:00 الثانٌة تصنٌف نبات عملً 4
https://meet.google.com/lookup/dkqnh6wcli?authuser=5&h

s=179 

 stwadl2 ا.م.د مهدي صالح 4:00-2:00 الثالثة محاصٌل حبوب 5
https://meet.google.com/lookup/b35kc3mwoh?authuser=5&

hs=179 

 stwadl2 م.م اسراء راهً 6:00-4:00 الثالثة محاصٌل حبوب عملً 6
https://meet.google.com/lookup/b35kc3mwoh?authuser=5&

hs=179 

       

 ٌوم االحد 

 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 حضوري م.د راغب هادي 4:00-2:00 االولى الكٌمٌاء الحٌوٌة عملً 1
 

 حضوري ا.م.د احمد مٌرزا 6:00-4:00 االولى رسم هندسً 2
 

 f64m7hh ا.م.د احمد مٌرزا 3:00-2:00 الثانٌة 2لغة انكلٌزٌة  3
https://meet.google.com/lookup/h6wl7fgh2t?authuser=5&h

s=179 

 vv5dmxi زهراء رؤوف 4:00-3:00 الثانٌة حرٌة ودٌمقراطٌة 4
https://meet.google.com/lookup/dvgqco5jpf?authuser=5&h

s=179 

 brtimgt م. سمٌر سعود 6:00-4:00 الثانٌة 2تطبٌقات فً الحاسوب  5
https://meet.google.com/lookup/a3togjhdko?authuser=5&h

s=179 

 i4aztij ا.م.د عالء حسٌن عبد 4:00-2:00 الثالثة تربٌة نحل 6
https://meet.google.com/lookup/cvd47zji2d?authuser=5&hs

=179 

 j7gmeua م.د راغب هادي 6:00-4:00 الثالثة محاصٌل الٌاف عملً 7
https://meet.google.com/lookup/ehahl3kifq?authuser=5&hs

=179 

 ٌوم االثنٌن 

 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 6th3rt5 م.د راغب هادي 3:00-2:00 االولى 2لغة انكلٌزٌة 1
https://meet.google.com/lookup/e5zlr7vrxw?authuser=5&hs

=179 

 s45hxn5 م.م زهراء رؤوف 4:00-3:00 االولى لغة عربٌة 2
https://meet.google.com/lookup/gezpqblhiw?authuser=5&h

s=179 



 o4yt6q3 م. سمٌر سعود 6:00-4:00 االولى تطبٌقات فً الحاسوب 3
https://meet.google.com/lookup/emy7s5zago?authuser=5&

hs=179 

 حضوري ا.م.د محمد علوان 4:00-2:00 الثانٌة احصاء عملً 4
 

 
 3ui3fpj ا.م.د محمد علوان 6:00-4:00 الثانٌة احصاء نظري

https://meet.google.com/lookup/g4znh5r7aa?authuser=5&h
s=179 

 snzje7e م.م احمد اٌاد 4:00-2:00 الثالثة امراض محاصٌل نظري 5
https://meet.google.com/lookup/e236n4hza3?authuser=5&h

s=179 

 حضوري م.م احمد اٌاد 6:00-4:00 الثالثة امراض محاصٌل عملً 6
 

 ٌوم الثالثاء 

 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 nrvzexg م.د راغب هادي 4:00-2:00 االولى كٌمٌاء حٌوٌة 1
https://meet.google.com/lookup/aqij2efny4?authuser=5&hs

=179 

 4:00-2:00 الثانٌة محاصٌل زٌتٌة وسكرٌة 2
ا.م.د حٌدر عبد 

 الحسٌن
tegrgms 

https://meet.google.com/lookup/cwu2hxzevt?authuser=5&h
s=179 

 حضوري م.م عال حسٌن 6:00-4:00 الثانٌة ري وبزل عملً 3
 

 tegrgms م.م حسن عباس 8:00-6:00 الثانٌة محاصٌل زٌتٌة عملً 4
https://meet.google.com/lookup/cwu2hxzevt?authuser=5&h

s=179 

 pjuhb6n م.د فلٌح حامد 4:00-2:00 الثالثة مكننة محاصٌل 5
https://meet.google.com/lookup/hf66wjxryl?authuser=5&hs

=179 

 pjuhb6n م.د فلٌح حامد 6:00-4:00 الثالثة مكننة محاصٌل عملً 6
https://meet.google.com/lookup/hf66wjxryl?authuser=5&hs

=179 

 dsdxena ا.م.د احمد مٌرزا 7:00-6:00 الثالثة 2لغة انكلٌزٌة  7
https://meet.google.com/lookup/ckzhyun2fo?authuser=5&h

s=179 

 ٌوم االربعاء 

 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 حضوري ا.م.د غانم بهلول 400:-2:00 االولى اساسٌات تربة عملً 1
 

 حضوري ا.م.د غانم بهلول 6:00-4:00 االولى اساسٌات تربة عملً 2
 

 4slws4j م.م عال حسٌن 4:00-2:00 الثانٌة ري وبزل نظري 3
https://meet.google.com/lookup/fsu3m2ow7s?authuser=5&

hs=179 

 y4dkeeo م.د صادق هادي 6:00-4:00 الثانٌة ادارة مزارع 4
https://meet.google.com/lookup/gv4xseizhs?authuser=5&h

s=179 

j7gmeua https://meet.google.com/lookup/ehahl3kifq?authuser=5&hs م.د راغب هادي 4:00-2:00 الثالثة محاصٌل الٌاف 5



=179 

 ahde7jh م.د علً حلٌل 6:00-4:00 الثالثة تكنولوجٌا بذور عملً 6
https://meet.google.com/lookup/cfkw5x4xrq?authuser=5&h

s=179 

       

 ٌوم الخمٌس 

 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 oow4gey م.م اسراء راهً 4:00-2:00 االولى اساسٌات محاصٌل حقلٌة 1
https://meet.google.com/lookup/cuqn4wjacm?authuser=5&

hs=179 

2 
اساسٌات محاصٌل حقلٌة 

 عملً
 oow4gey م.م اسراء راهً 6:00-4:00 االولى

https://meet.google.com/lookup/cuqn4wjacm?authuser=5&
hs=179 

 pjuhb6n م.د فلٌح حامد 4:00-2:00 الثانٌة مكائن واالت زراعٌة 3
https://meet.google.com/lookup/hf66wjxryl?authuser=5&hs

=179 

 aevijgb م.د فلٌح حامد 6:00-4:00 الثانٌة مكائن واالت زراعٌة 4
https://meet.google.com/lookup/cpsgfsur4b?authuser=5&h

s=179 

 ahde7jh م.د علً حلٌل 4:00-2:00 الثالثة تكنولوجٌا بذور نظري 5
https://meet.google.com/lookup/cfkw5x4xrq?authuser=5&h

s=179 

 i4aztij ا.م.د عالء حسٌن عبد 6:00-4:00 الثالثة تربٌة نحل عملً 6
https://meet.google.com/lookup/cvd47zji2d?authuser=5&hs

=179 

 
 yjsrsz2 م.مصطفى منشود 2.30-12.30 الثانً ارشادزراعً

https://meet.google.com/lookup/ehlwwywiga?authuser=0&hs=17
9 

 
 6o62h57 د.فالح حسن 10.30-8.30 الثانً فسلجة نبات

https://meet.google.com/lookup/cu2qm3buhd?authuser=0&hs=1
79 

 
 االول جيولوجي التربة

10.30-
12.30 

 34zjmwr https://meet.google.com/lookup/gng53miwe6?authuser=0&hs=179 م.احمد  كاظم

       

  يوم االحد     

 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 استصالح اراضي عملي 1
الرابعه 

 )حضوري(
 https://meet.google.com/lookup/ak65yz2tat?authuser=0&hs=179 حضوري د.بشار مزهر 10.30-2.30

 eatvs2a https://meet.google.com/lookup/fs2hn5ptgg?authuser=0&hs=179 د.عبد المحسن عبدهللا 12.30-8.30 الثالث البزل 3

 4hfei6d https://meet.google.com/lookup/dwzkdpaxhr?authuser=1&hs=179 م.احمد كاظم 2.30-12.30 الثالث ارشاد تربوي 4



 الثاني بيئة تربة وانواء جوية 5
10.30-
12.30 

 eeg6yj5 https://meet.google.com/lookup/fmzrifkbsr?authuser=0&hs=179 د.عبدهللا كريم

 j3y4ofe https://meet.google.com/lookup/gjzplu6qnb?authuser=0&hs=179 م.م.زهراء ابراهيم 2.30-.12.30 الثاني حرية وديمقراطية 6

 qkbopcj https://meet.google.com/lookup/ftthichvxt?authuser=0&hs=179 د.رحٌم علوان 10.30-8.30 الثانً تحلٌل تربة وماء ونبات 7

 ldibzh5 https://meet.google.com/lookup/hrxcz37xvf?authuser=0&hs=179 م.رشا محسن 10.30-8.30 االول حاسبات 8

 lhvxlb3 د.عال سعد 2.20-12.30 الثالث تحسس نائي 9
https://meet.google.com/lookup/dknq3zksno?authuser=0&hs=1

79 

1
0 

 م.غفران ضياء 12.30-10.30 االول مساحة وتسوية
 

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

 يوم االثنين

 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 https://meet.google.com/lookup/c6k2dg3u6e?authuser=0&hs=179 حضوري د.حنون ناهي 12.30-8.30 الرابعه)حضوري( تقانات اسمده 1

 dendlqm https://meet.google.com/lookup/gct44fo676?authuser=0&hs=179 د.غانم بهلول 8.30.10.30 الثالث ملوحة التربة 2

 6t25d6t https://meet.google.com/lookup/fwb3nugykm?authuser=0&hs=179 م.رشا محسن 2.30-12.30 الثانً حاسبات 5

 االول حضوري كٌمٌاء عضوٌة 6
10.30-
12.30 

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

 xa6sya6 https://meet.google.com/lookup/cfyoalp7kr?authuser=0&hs=179 د.جواد كاظم 12.3-8.30 الثانً تسوٌة وتعدٌل اراضً 8

 حضوري م.انمار حمودي 10.30-8.30 االول)حضوري( رياضيات 9
https://meet.google.com/lookup/gknepmdrdg?authuser=0&hs=1
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 يوم الثالثاء

 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 f6sb2lx https://meet.google.com/lookup/fubrymmo4e?authuser=0&hs=179 م. احمد كاظم 10.30-8.30 الرابعه تصحر 1

 الرابعه ارشاد تربوي 2
10.30-
12.30 

 c372qia https://meet.google.com/lookup/aqe7nkkfjt?authuser=1&hs=179 د.احمد مرزه

 https://meet.google.com/lookup/ftthichvxt?authuser=0&hs=179 حضوري د.رحٌم علوان 10.30-8.30 الثانً)حضوري( تحلٌل تربة وماء ونبات 4

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


 xy6o5eg https://meet.google.com/lookup/hjgohwgicx?authuser=0&hs=179 د.عماد عبد الكرٌم 12.30-8.30 االول انتاج فاكهة 5

 mmpb3rh https://meet.google.com/lookup/ev4nblekww?authuser=0&hs=179 د.صادق هادي 2.30-12.30 االول اقتصاد زراعً 6

 الثانً حضوري فسلجة عملً حضوري 7
10.30-
12.30 

 حضوري د.امان حمٌد
https://meet.google.com/lookup/cu2qm3buhd?authuser=0&hs=1
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 https://meet.google.com/lookup/gct44fo676?authuser=0&hs=179 حضوري د.غانم بهلول 10.30-8.30 الثالث حضوري ملوحة تربة عملً 9

1
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 الرابعه حلقات
11.30-
12.30 

 ev6gtsx د.عبد المحسن عبدهللا
https://meet.google.com/lookup/bjphzf62k5?authuser=0&hs=17
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 يوم االربعاء

 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 5obxkh3 https://meet.google.com/lookup/c6k2dg3u6e?authuser=0&hs=179 د.حنون ناهي 10.30-8.30 الرابع تقانات اسمده 1

 m6afamg https://meet.google.com/lookup/andxhihbii?authuser=0&hs=179 د.صادق هادي 10.30-8.30 الثالث اقتصاديات موارد طبيعية 2

 akfczxe https://meet.google.com/lookup/clxz7xdla7?authuser=0&hs=179 د.بشار مزهر 12.30-10.30 الثالث مادة تربة عضوية 3

 as3rn5q https://meet.google.com/lookup/agqoxompoo?authuser=1&hs=179 د.رحيم علوان 2.30-12.3 الثاني ارشاد تربوي 4

 https://meet.google.com/lookup/cfyoalp7kr?authuser=0&hs=179 حضوري د.جواد كاظم 10.30-8.30 الثاني)حضوري( تسوية وتعديل اراضي 5

 https://meet.google.com/lookup/gmlnh7e5jp?authuser=0&hs=179 حضوري م.غفران ضياء 2.30-8.30 اال ول )حضوري( مساحة وتسوية 6

 الثاني حضزري بيئة تربة وانواء جوية غملي 7
10.30-
12.30 

 https://meet.google.com/lookup/fmzrifkbsr?authuser=0&hs=179 حضوري م.م .نور داخل

 
 االول جيولوجي التربة العملي

10.30-
12.30 

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

 يوم الخميس

 التدريسي الساعة المرحلة المادة ت
رمز 
 الكالس

 رابط المحاضرة التزامنية

 jh6evhx د.قاسم عبد الحسين 12.30-8.30 الرابعه عالقة تربة 1
https://meet.google.com/lookup/hl2q5w65s5?authuser=0&hs=1

79 

rnzyp7e https://meet.google.com/lookup/gub6k52u5b?authuser=0&hs=179 د.محمد رضوان 10.30-8.30 االول كٌمٌاء عضوٌة 3  

 معادن تربة 4
الثالث 

 )حضوري(
 https://meet.google.com/lookup/hugrnos66v?authuser=0&hs=179 حضوري م.احمد كاظم 8.30-10.30

 7afkrae م.مالك حسن 12.30-8.30 الثاني مبادى وقاية نبات 5
https://meet.google.com/lookup/gy3rm44lu7?authuser=0&hs=17
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https://meet.google.com/lookup/gub6k52u5b?authuser=0&hs=179


 qbr5xk4 https://meet.google.com/lookup/f3xlv4vrgp?authuser=0&hs=179 م.م.زهراء ابراهٌم 2.30-12.30 االول العربً 6

 االول)حضوري( ارشاد تربوي 7
10.30-
11.30 

 smg6hmh https://meet.google.com/lookup/eigxjol22w?authuser=0&hs=179 م.احمد كاظم

 https://meet.google.com/lookup/clxz7xdla7?authuser=0&hs=179 حضوري م.م ريام جمال 2.30-10.30 الثالث حضوري مادة التربة العضوية عملي 8

        


