
 

 قسم علوم التربة والموارد المائية   –كلية الزراعة 

 2022-2021للعام الدراسي  –االولاالفصل الدراسي  – الثالثةجدول الدروس االسبوعي ) المدمج ( المرحلة 

اليوم / 

 الساعة 

8.30-

9.30 

9.30-

10.30 
10.30-

11.30 

11.30-

12.30 

12.30-

1.30 

1.30-2.30 2.30- 

3.30 

3.30-  

4.30 

 فيزياء تربة النظري  االحد
 د.وسام بشير حسن 

 حضوري 
 ت ق 

 أ فيزياء تربة عملي / 
 م.م. بيداء حميد جبر 

 مختبر فيزياء التربة 

 
 أ تلوث تربة ومياه عملي /

 م .م بيداء عالوي حسن 
 مختبر كيمياء التربة 

 ب تلوث تربة ومياه عملي /
 م .م بيداء عالوي حسن 
 مختبر كيمياء التربة 

 
 ب فيزياء تربة عملي / 
 م.م. بيداء حميد جبر 

 مختبر فيزياء التربة 

  االثنين 
 ري نظري 

 د.داخل راضي نديوي 
 حضوري 

 ت ق 

 تصميم وتحليل تجارب عملي/أ 
 د.محسن ناصح حوشان 
 مختبر تغذية النبات 

 
 أ كيمياء تربة عملي / 
 أ.م.نوال عيسى عاشور 
 مختبر كيمياء التربة 

 

 ب كيمياء تربة عملي / 
 أ.م.نوال عيسى عاشور 
 مختبر كيمياء التربة 

 

 تصميم وتحليل تجارب عملي/ب 
 د.محسن ناصح حوشان 
 مختبر تغذية النبات 

 خصوبة التربة   الثالثاء
 النظري  

 د.محمد عبدهللا عبدالكريم 
 حضوري  

 6ق 

 خصوبة التربة العملي / أ
 أ.م.نوال عيسى عاشور 

التربة مختبر كيمياء   

 أ /المادة العضوية في التربة
 م .م بيداء عالوي حسن 

صيانة التربة  مختبر   
    

 ب   / المادة العضوية في التربة
 م .م بيداء عالوي حسن 
 مختبر صيانة التربة 

 خصوبة التربة العملي / ب 
 أ.م.نوال عيسى عاشور 
 مختبر كيمياء التربة 

 كيمياء التربة النظري  االربعاء 
 مالك ياسين  د.محمد

 حضوري 
 ق ت 

 ري عملي /أ   
 م.د. وسام بشير حسن
 مختبر فيزياء التربة 

 ري عملي /ب 
 م.د. وسام بشير حسن
 مختبر فيزياء التربة 

 تصميم وتحليل تجارب  الخميس
 د.صالح مهدي سلطان 

32ef5cy 

meet.google.com/tog-
qnon-gav 

 تلوث تربة ومياه نظري 
 د.نجلة جبر محمد 

https://meet.google.com/jtu-
fmdx-pcs?authuser=0 

 المادة العضوية في التربة نظري 
 د.هيفاء جاسم حسين 

https://classroom.google.com/c/NDAxMzEzOTU4ODk2 

https://meet.google.com/nvn-
xien-szj?authuser=1 

اللغة االنكليزية  
3 

د.محسن عبدالحي  

 دشر  
 االليكتروني 

https://classroom.google.com/c/NDAxMzEzOTU4ODk2


 

 

 

 

 

 قسم علوم التربة والموارد المائية   –كلية الزراعة 

 2022-2021للعام الدراسي  –االول الفصل الدراسي  –  الرابعةجدول الدروس االسبوعي ) المدمج ( المرحلة 

-8.30 الساعةاليوم / 

9.30 

9.30-

10.30 
10.30-

11.30 

11.30-

12.30 

12.30-

1.30 

1.20-2.30 2.30- 3.30 3.30- 

4.30 

 مسح وتصنيف تربة  االحد
    صالح مهدي سلطاند.

 حضوري 
 6ق 

 أ مسح وتصنيف عملي / 
 د.سعدية مهدي صالح

 مختبر  صيانة التربة 

 أ احياء التربة العملي / 
 أ.م.سهيلة جواد كاظم 
 مختبر احياء التربة 

 ب احياء التربة العملي / 
 أ.م.سهيلة جواد كاظم 
 مختبر احياء التربة 

 ب مسح وتصنيف تربة عملي /  
 د.سعدية مهدي صالح

 التربة صيانة   مختبر 

  االثنين 
احياء التربة  

 المجهرية 
 د.ميعاد مهدي نعمة

 النظري  
 حضوري  

 6ق 

 صيانة التربة عملي/أ 
 م.م.نجالء منصور عبدالحليم

 مختبر صيانه التربة 

 التربة تقانات انظمة ري عملي /أ 
 د.وسام بشير حسن 

 مختبر فيزياء التربة 

 تقانات انظمة ري عملي /ب 
 د.وسام بشير حسن 

 مختبر فيزياء التربة 

 صيانة التربة عملي/ب 
 منصور عبدالحليم م.م.نجالء

 مختبر صيانه التربة 

صيانة التربة   الثالثاء
 النظري 

 د.نهاد شاكر سلطان 
 حضوري 

 6ق 

 عالقة التربة بالماء والنبات عملي/أ 
 م.كاظمية جواد عبدهللا 

التربة   فيزياءمختبر   

 عالقة التربة بالماء والنبات عملي/ب 
 م.كاظمية جواد عبدهللا 
 مختبر فيزياء  التربة 

 تقانات انظمة ري  االربعاء 
  د.يحيى جهاد شبيب 

https://classroom.go
ogle.com/c/MjA3MD
k4NDMxNTMy?cjc=u

ia5hpl 
https://meet.goo
gle.com/btf-ejjy-

efs 

عالقة التربة بالماء  
 والنبات  

 د.زينب كاظم حسن 
https://classroom.google.c
om/c/NDAxMzUyNDU4MD

gw?cjc=pjf723q 

https://meet.google.c
om/kgw-nqze-ugj 

 4لغة انكليزية    
د.حسام حسن  

 عبدالعالي
https://classroom.

google.com/c/ND

AxMzM4OTEzM

jEy?cjc=uiybgcu 
https://meet.googl

e.com/ahh-nkyd-

jku 

 

هيدرولوجي   الخميس
 وموارد مائية  
 د.امين حسين جبر 

 حضوري  
 6ق 

 هيدرولوجي وموارد مائية عملي /أ 
 م.م جاسم محمد سعدون 
 مختبر صيانة التربة  

 هيدرولوجي وموارد مائية عملي /ب 
 م.م جاسم محمد سعدون 
 مختبر صيانة التربة 

https://classroom.google.com/c/MjA3MDk4NDMxNTMy?cjc=uia5hpl
https://classroom.google.com/c/MjA3MDk4NDMxNTMy?cjc=uia5hpl
https://classroom.google.com/c/MjA3MDk4NDMxNTMy?cjc=uia5hpl
https://classroom.google.com/c/MjA3MDk4NDMxNTMy?cjc=uia5hpl
https://classroom.google.com/c/NDAxMzUyNDU4MDgw?cjc=pjf723q
https://classroom.google.com/c/NDAxMzUyNDU4MDgw?cjc=pjf723q
https://classroom.google.com/c/NDAxMzUyNDU4MDgw?cjc=pjf723q
https://classroom.google.com/c/NDAxMzM4OTEzMjEy?cjc=uiybgcu
https://classroom.google.com/c/NDAxMzM4OTEzMjEy?cjc=uiybgcu
https://classroom.google.com/c/NDAxMzM4OTEzMjEy?cjc=uiybgcu
https://classroom.google.com/c/NDAxMzM4OTEzMjEy?cjc=uiybgcu


 

 قسم علوم التربة والموارد المائية  –كلية الزراعة  
 2022-2021للعام الدراسي   –الفصل الدراسي الثاني –المدمج ( المرحلة الثانية  جدول الدروس االسبوعي ) 

اليوم /  
 الساعة 

8.30-
9.30 

9.30-
10.30 

10.30-
11.30 

11.30-
12.30 

12.30-
1.30 

1.20-
2.30 

2.30
-  

3.30 

3.30-  
4.30 

 كيمياء حيوية   االحد
  أ.م.د. غيداء علي مكي

https://meet.google.com
wzy-jgaa-/xya 

 

 أنتاج خضر 
  أ .م.د. ميسون موسى كاظم

https://classroom.google
.com/c/MzQ4MDI4MDA

1NzI2?cjc=33adpdo 
https://meet.google.com/
lookup/dewzdvpgil?auth

user=2&hs=179 

 بيئة وانواء جوية  
 د.حنان عبدالوهاب سعيد

-http://meet.google.com/gkv
dfz-yfce 

https://classroom.google.com/c/N
DAxMzM3MzExODMy?cjc=bdad4

q3 

      
 

لغة انكليزية   
2   

م.م . جمعة 

 عبدالزهرة نافع 
https://meet.
google.com/z
ys-ezon-swn 

 االثنين 
 أتطبيقات في الحاسوب / 

 د.يحيى جهاد شبيب 
 مختبر الحاسبات  

 ب تطبيقات في الحاسوب / 
 د.يحيى جهاد شبيب 
 مختبر الحاسبات 

 
 

 مبادئ التربة النظري 
 الحضوري 

 د.رشاد عادل عمران 
 مبادئ التربة العملي /أ  ت ق 

 م.م. بيداء حميد جبر 
 التربة  مبادئمختبر 

 مبادئ التربة العملي /ب 
 م.م. بيداء حميد جبر 

 التربة  مبادئمختبر 

 ب /أنتاج خضر  الثالثاء
 م.م. زينب عبد كاظم 
    مختبرات البستنة 

   

 أ /أنتاج خضر 
 م.م. زينب عبد كاظم 
   مختبرات البستنة 

   

 بيئة وانواء جوية عملي ب 
 .حنان عبدالوهاب سعيد د

 مبادئ التربةمختبر 

 
 بيئة وانواء جوية عملي أ 

 .حنان عبدالوهاب سعيد د
 مختبر مبادئ التربة

 

 االربعاء 
 علم االحصاء 

 النظري 
 م.د. حسام حسن عبد العالي 

 6ق 

 
 علم االحصاء العملي /أ 
 م.د. محسن ناصح حوشان 

 مختبر تغذية النبات 

 
 علم االحصاء العملي /ب 
 م.د. محسن ناصح حوشان 

 تغذية النبات مختبر 
 

 الخميس

 مبادئ االحياء المجهرية 
 النظري 

 م.كاظمية جواد عبدهللا 
 حضوري 

 5ق

 مبادئ االحياء المجهرية العملي / أ 
 أ.م.سهيلة جواد كاظم 

 مختبر االحياء المجهرية 

 مبادئ االحياء المجهرية العملي / ب 
 أ.م.سهيلة جواد كاظم 

 مختبر االحياء المجهرية 

 حيوية عملي / ب كيمياء 
 م.د. رغدان هاشم محسن   

 مختبرات االنتاج الحيواني  
 

 كيمياء حيوية عملي / أ 
 م.د. رغدان هاشم محسن   

 مختبرات االنتاج الحيواني  
 

https://meet.google.com/xya-jgaa-wzy
https://meet.google.com/xya-jgaa-wzy
https://classroom.google.com/c/MzQ4MDI4MDA1NzI2?cjc=33adpdo
https://classroom.google.com/c/MzQ4MDI4MDA1NzI2?cjc=33adpdo
https://classroom.google.com/c/MzQ4MDI4MDA1NzI2?cjc=33adpdo
http://meet.google.com/gkv-yfce-dfz
http://meet.google.com/gkv-yfce-dfz


 

 قسم علوم التربة والموارد المائية   –كلية الزراعة 

 2022-2021للعام الدراسي  –االول الفصل الدراسي  –ثانية الجدول الدروس االسبوعي ) المدمج ( المرحلة 

اليوم / 

 الساعة 

8.30-

9.30 

9.30-

10.30 
10.30-

11.30 

11.30-

12.30 

12.3
0-

1.30 

1.20-

2.30 

2.30- 

3.30 

3.30- 

4.30 

لغة انكليزية   االحد
1 

م.م.جمعة  

عبدالزهرة  

 نافع 
https://meet
.google.com/

heo-wyyv-
yga    

 فيزياء عامة    
 مير خيري الزم  سأ . 

http://meet.goo
-gle.com/wtk

gps-bbix    

   1رياضيات 
م.م. جنان عبد  

 االمام 
https://meet.go

-ogle.com/bgq
gav-bnuf 

https://classroo
m.google.com/c
/MzQ1ODk4NTg
1MDk3?cjc=jlg7

6er 

   

 كيمياء تحليلية   االثنين 
 حضوري  

أ .م. د .علي حسين عبد  

 الكريم 
 5ق 

 مبادئ انتاج حيواني عملي/أ
 كاظم  موسى  م.عالء

 مختبرات االنتاج الحيواني 

 مبادئ انتاج حيواني عملي/ب 
  م.عالء كاظم  موسى 

   مختبرات االنتاج الحيواني  

 ب /فيزياء عامة    
 مير خيري الزم أ . س

 مختبرات المكننة 

 أ /فيزياء عامة    
 مير خيري الزم أ . س

 مختبرات المكننة 
 

 حقوق انسان   الثالثاء
  أ.م.د. محسن عبد الحي دشر 
https://classroom.google.com
/c/MjY3NDcwNzkxODE4?cjc=

2xos4pq 

 مبادئ انتاج حيواني  
   أ.م.د. جالل عكيلي يسر 

google.com/jqf-ecyf-rbs 

انتاج محاصيل  
 حقلية  

م.د. صابرين حازم  

   عبد الواحد
https://meet.go
ogle.com/zxv-
spag-iut 

    

 كيمياء تحليليه عملي/أ  االربعاء 
 م.م. عبد الباسط فالح 

 مختبرات الصناعات الغذائية  

 كيمياء تحليليه عملي/ ب 
 م.م. عبد الباسط فالح 

 مختبرات الصناعات الغذائية
 

 
 

 عملي /ب  انتاج محاصيل حقلية   
 م.م. انهار محمود جعاز 

    مختبرات محاصيل الحقلية 

 عملي / أ انتاج محاصيل حقلية   
 م.م. انهار محمود جعاز 

 مختبرات محاصيل الحقلية    

 تطبيقات في الحاسوب / أ الخميس
 م.م.علي حسين محمد
 مختبر الحاسبات 

 تطبيقات في الحاسوب / ب 
 م.م.علي حسين محمد
 مختبر الحاسبات 

   

 ب رسم هندسي /
 سمير صباح  د.قصي

 المرسم /المكننة  
 

 أ رسم هندسي /
 د.قصي سمير صباح 
 المرسم /المكننة 

 

http://meet.google.com/wtk-bbix-gps
http://meet.google.com/wtk-bbix-gps
http://meet.google.com/wtk-bbix-gps
https://meet.google.com/bgq-bnuf-gav
https://meet.google.com/bgq-bnuf-gav
https://meet.google.com/bgq-bnuf-gav


 

 

 


