
 قسم وقاٌة نبات /الدراسة الصباحٌة 

 ٌوم السبت 

 رابط المحاضرة التزامنٌة رمز الكالس التدرٌسً الساعة المرحلة المادة ت

 الثالثة  امراض نبات نظري  1
10.30-8.30 

د.سعد مانع 
 hvqyw5h عناد 

https://meet.google.com/lookup/cog4p2j2dz?a
uthuser=1&hs=179 

2 
 10.30-12.30 الثالثة  ارشاد تربوي

د. سعد مانع 
 mqzupyc عناد 

https://meet.google.com/lookup/gzqzjm5gau?a
uthuser=1&hs=179 

 12.30-2.30 الثالثة  نظري  2فطرٌات  3
د. علً عاجل 

 ykhltn3 جاسم 
https://meet.google.com/lookup/fhoy3pxbo7?a
uthuser=1&hs=179 

 الرابعة  حشرات محاصٌل نظري  4
10.30-8.30 

م. احمد 
 4lyqf3m شمخً جابر

https://meet.google.com/lookup/eblqo6bo5m?
authuser=1&hs=179  

 الرابعة  حشرات محاصٌل عملً   5
12.30-10.30 

م. احمد 
 4lyqf3m شمخً جابر

https://meet.google.com/lookup/eblqo6bo5m?
authuser=1&hs=179 

 ٌوم االحد

 رابط المحاضرة التزامنٌة رمز الكالس التدرٌسً الساعة المرحلة المادة ت

 االولى  نبات عام نظري  1
10.30-8.30 

د. محمود ثامر 
 hzgnayi عبد 

https://meet.google.com/lookup/e7z46k3ile?au
thuser=1&hs=179  

2 
 10.30-12.30 االولى لغة عربٌة 

م.م. زهراء 
 d3s7drk ابراهٌم رؤوف 

https://meet.google.com/lookup/egsxzzsbpc?a
uthuser=1&hs=179 

 12.30-2.30 االولى  ارشاد تربوي 3
د. علً عاجل 

 kkycykr جاسم 
https://meet.google.com/lookup/fmvbcn77xj?a
uthuser=1&hs=179 

4 
 الثانٌة  تصنٌف حشرات نظري 

10.30-8.30 
د. خالد جابر 
 jafpynj عبد الرزاق 

https://meet.google.com/lookup/gxnwuyujyh?a
uthuser=1&hs=179 

5 
 الثانٌة  نظري تصنٌف نبات 

12.30-10.30 
 ukycwig د. باقر جالب 

https://meet.google.com/lookup/cnarbyi6oo?a
uthuser=1&hs=179 

6 
 12.30-2.30 الثانٌة  كٌمٌاء تحلٌلٌة نظري 

م.م. افراح 
 6fmp22w حسن علً 

https://meet.google.com/lookup/bihjvaqint?aut
huser=1&hs=179 

 8.30-10.30 الثالثة  تقانات احٌائٌة عملً  7
د. ضفاف 

 gsg5ixj جبار شمران 
https://meet.google.com/lookup/andfkmorm7?
authuser=1&hs=179 

ezbepy7 https://meet.google.com/lookup/eues2dsetd?aد. فٌصل  10.30-12.30 الثالثة  مكافحة ادغال عملً  8
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 uthuser=1&hs=179 محبس مدلول 

 الثالثة  مكافحة ادغال نظري  9
2.30-12.30 

د. فٌصل 
 ezbepy7 محبس مدلول 

https://meet.google.com/lookup/eues2dsetd?a
uthuser=1&hs=179 

1
0 

امراض بساتٌن عملً 
GA 

 8.30-10.30 الرابعة 
م. باقر دٌوان 

 حضوري  yranity غثٌث 
1
1 

حشرات بساتٌن عملً 
GB   الرابعة 

10.30-8.30 
 حضوري  ofomyyw م.م. احمد اٌاد 

1
2 

حشرات بساتٌن عملً 
GA   الرابعة 

12.30-10.30 
 حضوري  ofomyyw م.م. احمد اٌاد 

1
3 

امراض بساتٌن عملً 
GB 

 10.30-12.30 الرابعة 
م. باقر دٌوان 

 حضوري  yranity غثٌث 

 ٌوم االثنٌن

 رابط المحاضرة التزامنٌة رمز الكالس التدرٌسً الساعة المرحلة المادة ت

1 
 8.30-10.30 االولى اساسٌات تربة نظري 

أ.م.د. عبدهللا 
 wv4xt6z كرٌم 

https://meet.google.com/lookup/huqhl6zini?au
thuser=1&hs=179  

 االولى  كٌمٌاء عضوٌة نظري  2
12.30-10.30 

م.م. افراح 
 k7nojyx حسن علً 

https://meet.google.com/lookup/ga2vwab7di?a
uthuser=1&hs=179  

3 
 8.30-10.30 الثانٌة  GAنبات عام عملً 

م.م. حازم 
 حضوري  4ynswam حسٌن فرهود

4 
تصنٌف حشرات عملً 

GB  الثانٌة 
10.30-8.30 

د. خالد جابر 
 حضوري  jafpynj عبد الرزاق 

5 
تصنٌف حشرات عملً 

GA  الثانٌة 
12.30-10.30 

د. خالد جابر 
 حضوري  jafpynj عبد الرزاق 

6 
 10.30-12.30 الثانٌة  GBنبات عام عملً 

م.م. حازم 
 حضوري  4ynswam حسٌن فرهود

 الثالثة  تقانات احٌائٌة نظري  7
10.30-8.30 

د.ضفاف جبار 
 gsg5ixj شمران 

https://meet.google.com/lookup/andfkmorm7?
authuser=1&hs=179  

 الثالثة  دٌدان ثعبانٌة نظري  8
12.30-10.30 

د. سعد مانع 
 wbix6ta عناد 

https://meet.google.com/lookup/gczvuyasqc?a
uthuser=1&hs=179 

 الرابعة  GAحلم زراعً عملً  9
10.30-8.30 

د. علً عاجل 
 حضوري  mknfwn5 جاسم 
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1
0 

فاٌروسات نباتٌة عملً 
GB 

 8.30-10.30 الرابعة 
م. مالك حسن 

 حضوري  z2ucukl كرٌم 
1
1 

فاٌروسات نباتٌة عملً 
GA 

 10.30-12.30 الرابعة 
م. مالك حسن 

 ضوري ح z2ucukl كرٌم 
1
 الرابعة  GAحلم زراعً عملً  2

12.30-10.30 
د. علً عاجل 

 حضوري  mknfwn5 جاسم 

 ٌوم الثالثاء

 رابط المحاضرة التزامنٌة رمز الكالس التدرٌسً الساعة المرحلة المادة ت

 االولى  نظري  2حشرات عامة  1
10.30-8.30 

د. خالد جابر 
 23dn53d عبد الرزاق 

https://meet.google.com/lookup/ak4652p7df?a
uthuser=1&hs=179 

2 
  2حاسبات 

 االولى 
12.30-10.30 

 m7uozm3 م. رشا محسن 
https://meet.google.com/lookup/hpingb4omq?
authuser=1&hs=179  

 الثانٌة  GAكٌمٌاء تحلٌلٌةعملً  3
10.30-8.30 

م.م. افراح 
 حضوري  6fmp22w حسن علً 

4 
 الثانٌة  GBتصنٌف نبات عملً 

10.30-8.30 
د. محمود ثامر 

 حضوري  ukycwig عبد 

5 
 الثانٌة  GAتصنٌف نبات عملً 

12.30-10.30 
فاف د. ض

 حضوري  ukycwig جبار شمران 

6 
 الثانٌة  GBكٌمٌاء تحلٌلٌةعملً 

12.30-10.30 
م.م. افراح 
 حضوري  6fmp22w حسن علً 

7 
 الثالثة  GAامراض نبات عملً 

10.30-8.30 
د. سعد مانع 

 حضوري  hvqyw5h عناد 

8 
 الثالثة  GB 2فطرٌات 

10.30-8.30 
د. علً عاجل 

 حضوري  ykhltn3 جاسم 

9 
 الثالثة  GA 2فطرٌات 

12.30-10.30 
د. علً عاجل 

 حضوري  ykhltn3 جاسم 
1
 الثالثة  GBامراض نبات عملً  0

12.30-10.30 
د.سعد مانع 

 حضوري  hvqyw5h عناد 
1
1 

 8.30-10.30 الرابعة  فاٌروسات نباتٌة نظري 
م. مالك حسن 

 z2ucukl كرٌم 
https://meet.google.com/lookup/aon7hdyaao?a
uthuser=1&hs=179 

jr4owcj https://meet.google.com/lookup/g5ktuxlhgv?aد.عالء حسٌن  10.30-12.30 الرابعة  ادارة متكاملة 1
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 uthuser=1&hs=179 عبد  2

1
 12.30-2.30 الرابعة  ارشاد تربوي 3

د. خالد جابر 
 ndxoycw عبد الرزاق 

https://meet.google.com/lookup/dfhm3f2ubn?a
uthuser=1&hs=179 

 ٌوم االربعاء

 رابط المحاضرة التزامنٌة رمز الكالس التدرٌسً الساعة المرحلة المادة ت

1 
كٌمٌاء عضوٌة عملً 

GA  االولى 
10.30-8.30 

م.م. افراح 
 حضوري  k7nojyx حسن علً 

2 
عملً  2حشرات عامة 
GB 

 8.30-10.30 االولى 
د. خالد جابر 
 حضوري  23dn53d عبد الرزاق 

 رٌاضٌات  3
 10.30-12.30 االولى 

م.م. افراح 
 حضوري  iur5ezy حسن علً 

4 
عملً  2حشرات عامة 
GA 

 االولى 
2.30-12.30 

د. خالد جابر 
 حضوري  23dn53d عبد الرزاق 

5 
كٌمٌاء عضوٌة عملً 

GB  12.30-2.30 االولى 
م.م. افراح 
 حضوري  k7nojyx حسن علً 

6 
 الثانٌة  نبات عام نظري 

10.30-8.30 
د. محمود ثامر 

 4ynswam عبد 
https://meet.google.com/lookup/b7tctu64fo?au
thuser=1&hs=179  

7 
 الثانٌة  حرٌة ودٌمقراطٌة 

11.30-10.30 
م.م. زهراء 

 sgxiqac ابراهٌم رؤوف 
https://meet.google.com/lookup/bjyrk32qxx?au
thuser=1&hs=179  

8 
 12.30-2.30 الثانٌة  ارشاد تربوي

د. ضفاف 
 du2pslu  جبار

https://meet.google.com/lookup/h7v4eqtjqs?au
thuser=1&hs=179 

 8.30-10.30 الثالثة  GBدٌدان ثعبانٌة عملً  9
د. سعد مانع 

 حضوري  wbix6ta عناد 

1
0 

 10.30-12.30 الثالثة  GAدٌدان ثعبانٌة عملً 
د. سعد مانع 

 حضوري  wbix6ta عناد 
1
1 

تربٌة وتحسٌن نبات 
 الثالثة  GBعملً 

12.30-10.30 
م.م. حازم 

 حضوري  unmpjaj حسٌن فرهود
1
2 

تربٌة وتحسٌن نبات 
 12.30-2.30 الثالثة  GAعملً 

م.م. حازم 
 حضوري  unmpjaj حسٌن فرهود

1
 الرابعة  حلم زراعً نظري  3

10.30-8.30 
د. علً عاجل 

 mknfwn5 جاسم 
https://meet.google.com/lookup/go5ccsqyec?a
uthuser=1&hs=179 
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1
 الرابعة  حشرات بساتٌن نظري  4

12.30-10.30 
د.خالد جابر 
 ofomyyw عبد الرزاق 

https://meet.google.com/lookup/ff3xdf6xli?aut
huser=1&hs=179 

1
 12.30-2.30 الرابعة  امراض بساتٌن نظري  5

م.باقر دٌوان 
 yranity غثٌث 

https://meet.google.com/lookup/cef2fds5zb?au
thuser=1&hs=179  

 ٌوم الخمٌس

 رابط المحاضرة التزامنٌة رمز الكالس التدرٌسً الساعة المرحلة المادة ت

1 
اساسٌات تربة عملً 

GA 
 م.م. نور داخل  8.30-10.30 االولى 

wv4xt6z  حضوري 

 االولى  GBنبات عام عملً  2
10.30-8.30 

د.ضفاف جبار 
 حضوري  hzgnayi شمران 

 االولى  GAنبات عام عملً  3
12.30-10.30 

د.ضفاف جبار 
 حضوري  hzgnayi شمران 

4 
اساسٌات تربة عملً 

GB 
 10.30-12.30 االولى 

 حضوري  wv4xt6z م.م. نور داخل 

5 
 الثانٌة  كٌمٌاء عضوٌة نظري 

10.30-8.30 
م.م. حٌدر عبد 

 pb63haq االمٌر 
https://meet.google.com/lookup/esjwgvdjsg?a
uthuser=1&hs=179 

6 
 الثانٌة   2حاسبات 

12.30-10.30 
 4s5qwdh م. سمٌر سعود  

https://meet.google.com/lookup/daeavxqdqz?a
uthuser=1&hs=179 

7 
 12.30-2.30 الثانٌة  كٌمٌاء عضوٌة عملً 

م.م. حٌدر عبد 
 pb63haq االمٌر 

https://meet.google.com/lookup/esjwgvdjsg?a
uthuser=1&hs=179 

8 
 الثالثة  تربٌة نحل نظري 

10.30-8.30 
م. محمد خلٌل 

 azrhf6b ابراهٌم 
https://meet.google.com/lookup/cw27o7c3r6?a
uthuser=1&hs=179 

9 
 الثالثة  تربٌة نحل عملً 

12.30-10.30 
م. محمد خلٌل 

 azrhf6b ابراهٌم 
https://meet.google.com/lookup/cw27o7c3r6?a
uthuser=1&hs=179 

1
0 

حسٌن نبات تربٌة وت
 12.30-2.30 الثالثة  نظري 

د.محمود ثامر 
 unmpjaj عبد 

https://meet.google.com/lookup/bpui3mo2dd?
authuser=1&hs=179  

  0:.2الى الساعة  0::0مالحظة:  تبدأ المحاضرات من الساعة 
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