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 ًوع امدراشث امىرخنث االومى 
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 االخد

 اشاشٌات اًخاج خٌواًي غىني

GA م. امتادًث 
 5ق  اشاشٌات اًخاج خٌواًي ًظري م.م ظالل ودىد

 هأ.د ورً

 GAوصاخث غىني م. امٌتات 

 1دراشاتم. 
 أ.م.د فنٌح خاود كصار

 خضوري
م.  GB كٌىٌاء غضوًث غىني

 دراشات
 أ.م.د ودىد رضوان

م.  GB ًتات غام غىني

 2دراشات
 أ.د فٌصل ودتس ودمول

 
 االذٌٌي

 اشاشٌات اًخاج خٌواًي غىني
GB 

 م. امٌتات 
 5ق  ًتات غام م.م ظالل ودىد

 دمولأ.د فٌصل ودتس و
  5ق  كٌىٌاء غضوًث ًظري

 أ.م.د ودىد رضوان
 خضوري

م.  GA كٌىٌاء غضوًث غىني
 االدغال

 أ.م.د ودىد رضوان

 امرالذاء

 حطتٌقات في امداشوب
 م.م شىٌر شػود

Google classroom() 
 

 مغث اًكنٌزًث
 م.د خصام شػدي

Google classroom 
( las2jbi ) 

 

  خقوق اًصان
 م.م ودىود صالح

Google classroom 

( kdwpeza ) 
 

 امكخروًي 

 وصاخث ًظري رةػاءاال
 .م.د فنٌح خاود كصارأ

 6ق  رًاضٌات
 اًىار خىوديم.م 

 وصاخث غىني م. امٌتات 

GB1م. دراشات 
 خاود كصارأ.م.د فنٌح 

 خضوري
م.  GA ًتات غام غىني

 2دراشات
 م.م اشراء راهي صٌهود

 
 امخىٌس

 ارشاد حرةوي
Google classroom () 

 أ.د شٌىاء اةراهٌه ودىود
 امكخروًي  

 

 

 



 

 امىرخنث امراًٌث 
ًوع 

 امدراشث
 03:8-083:8 083:8-033:8 033:8-33:8  

 امصتج

 0مغث اًكنٌزًث 
 م.د خصام شػدي

Google classroom( j7pyism 

) 

اشاشٌات صٌاغات غذائٌث 
 ًظري

Google classroom ( 
mmzjgb2 ) 

 أ. خصٌي ودىد كاطع

 امكخروًي 

 االخد

 حطتٌقات في امداشوب
 م.م شىٌر شػود

Google classroom ( 

ig54hyo ) 

 ارشاد زراغي
Google classroom( 

psowa6l ) 
 أ.م.د غني خنٌل

 حرةويارشاد 

Google classroom ( ) 
 م.د راغب هادي

 امكخروًي

 
 

 االذٌٌي

 

 5االخٌاء امىجهرًث ًظري ق
 أ.م.د غاًه ةهنول

 GAاالخٌاء امىجهرًث غىني 
 م. امٌتات

 أ.م.د غاًه ةهنول

 م. امٌتات GAةٌئث ًتات غىني 
 م.د خٌدر رزاق

 خضوري
م.  GBغىني  ةٌئث ًتات

 االدغال
 م.م خاود وقداد

 م. االدغال GBاء امىجهرًث غىني االخٌ
 أ.م.د غاًه ةهنول

 
 

 امرالذاء

 

 5خصوةث حرةث ًظري ق
 أ.م.د خٌون ًاهي

م.   GAخصوةث حرةث غىني
 امٌتات

 أ.م.د خٌون ًاهي

 م. امٌتات  GBخصوةث حرةث غىني
 أ.م.د خٌون ًاهي

 خضوري
 GBاشاشٌات ةصخٌث غىني 

 م. االدغال
 م.د ًاصر ختٌب

 م. االدغال GAغىني   اشاشٌات ةصخٌث
 م.د ًاصر ختٌب

5اشاشٌات ةصخٌث ًظري ق  االرةػاء  
 م.د ًاصر ختٌب

 6ةٌئث ًتات ًظري ق
 أ.م.د غني خنٌل

 خضوري 

 
 

 امخىٌس
 

 GAصٌاغات غذائٌث غىني 
Google classroom              ( 

mmzjgb2 ) 
 

  GBصٌاغات غذائٌث غىني 
Google classroom           ( 

mmzjgb2 ) 
 

 امكخروًي 

 

 



 ًوع امدراشث امىرخنث امرامرث 
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 االخد

 5ق  حصىٌه وحدنٌل حجارب
 يم.د راغب هاد

 م. االدغال GAوداصٌل غنف غىني
 م.م خٌدر غتد امىٌػه

 م. االدغال GB وداصٌل غنف غىني
 م.م خٌدر غتد امىٌػه

  حصىٌه وحدنٌل حجارب غىني خضوري

 GBامٌتات  م.
 م.د راغب هادي

         حصىٌه وحدنٌل حجارب غىني 

 GAم.امٌتات 
 م.د راغب هادي

 
 االذٌٌي

 6ق  وداصٌل ةقول ًظري
 .د غني رخٌهم

 6ق وراذث غاوث ًظري
 م. د ودىد خصٌي ًور

 6ق وداصٌل غنف
 أ.م.د وهدي صامح

 خضوري

 
 

 امرالذاء

 
 خشرات وداصٌل ًظري

Google classroom ( iiqsoyi 

) 
 أ.م.د خامد جاةر

 GA خشرات وداصٌل غىني
Google classroom ( iiqsoyi ) 

 أ.م.د خامد جاةر

 اشخصالح اراضي غىني
GA (2ntltwk )  Google 

classroom 
 أ.م.د غاًه ةهنول

 امكخروًي
 اشخصالح اراضي غىني

GB (2ntltwk )  Google classroom 
 أ.م.د غاًه ةهنول

 خشرات وداصٌل غىني
GB (( iiqsoyi ) ) Google 

classroom 
 أ.م.د خامد جاةر

 االرةػاء

 ثمغث اًكنٌزً
 م.د خصام شػدي

Google classroom 
(7kqwp5q) 

 خصالح اراضي ًظرياش
Google classroom(2ntltwk ) 

 أ.م.د غاًه ةهنول

 ارشاد حرةوي
Google classroom ( ) 

 أ.م.د غني خنٌل
 امكخروًي

  امخىٌس

 م. امٌتات وراذث غاوث غىني

GA 
 م.د ودىد خصٌي ًور

 م. امٌتات وراذث غاوث غىني

GB 
 م.د ودىد خصٌي ًور

 خضوري

 غالم. االد GBوداصٌل ةقول غىني
 م.د غني رخٌه

 م. االدغال وداصٌل ةقول غىني
GA 

 م.د غني رخٌه
 

 

 

 

 ًوع امدراشث امىرخنث امراةػث 
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 امصتج

 خنقات دراشٌث
Google classroom 

أ.م.د خٌدر  
 غتدامدصٌي

 1مغث اًكنٌزًث 
 م.د خصام شػدي

Google classroom 
(vgedygl) 

 

 ارشاد حرةوي

Google classroom( ) 
 م.د فنٌح خاود

 امكخروًي 

 
 االخد

 م. امٌتات GA   ًتاحات طتٌث غىني
 6ق ًتاحات طتٌث ًظري أ.م.د قاشه غاجل

 م.د قاشه غاجل
 6ق فصنجث وداصٌل ًظري

 أ.م.د ودىد غنوان هاشه
 خضوري

 م. االدغال GB اشخزراع اراضي غىني
 أ.م.د خٌدر غتد امدصٌي

 
 االذٌٌي

اصٌل ًظريادارة ود  

Google classroom (5yuxee5 ) 
 م.د غني رخٌه

 GBادارة وداصٌل غىني
Google classroom 

(5yuxee5 ) 
 ودىد غتد امنه راضي م.

 GAادارة وداصٌل غىني
Google classroom 

(5yuxee5 ) 
 ودىد غتد امنه راضي م.

 امكخروًي

 
 

 امرالذاء

 م. االدغالGA اشخزراع اراضي غىني
 6ق اشخزراع اراضي ًظري امنه راضيم. ودىد غتد 

 أ.م.د خٌدر غتد امدصٌي
 خضوري وشروع ةدد حخرج 

 م. امٌتات GB ًتاحات طتٌث غىني
 م.د قاشه غاجل

 
 

 االرةػاء

 م. امٌتاتGA خٌاحٌث ادغال غىني
م.  GA وراذث جزًئٌث غىني م.د خصام شػدي

 امٌتات
 أ.م.د فؤاد رزاق غتد امدصٌي

 

م. GA يفصنجث وداصٌل غىن
 امٌتات

 م.د ًاصر ختٌب
 خضوري

 م. االدغالGB  فصنجث وداصٌل غىني
 م.د ًاصر ختٌب

 خٌاحٌث ادغال غىني

 GB  م. االدغال 
 م.د خصام شػدي

 م. امٌتات GB وراذث جزًئٌث غىني امخىٌس
 أ.م.د فؤاد رزاق غتد امدصٌي

 5ق وراذث جزًئٌث ًظري
 أ.م.د فؤاد رزاق غتد امدصٌي 

 5ق  غال ًظريخٌاحٌث اد
 م.د خصام شػدي

 خضوري

 


