
 

 

 

 

 

 2022 – 2021المرحلة األولى /  / االول/ الفصل  وقاية النبات جدول الدروس األسبوعية لقسم 

 كود المنصة Google meet  رابط
 مكان  /الوقت

 المادة الدراسية استاذ المادة  اليوم
 شعبه  آ شعبه ب

  
8:30 -10:30 

 قاعة االسماك 
 االحد 

 رشا كاظم حمزهد. 
 حضوري  م. بستنة  نظري

  
10:30 -12:30 

 قاعة االسماك 
 د. خالد عبد الرزاق االحد 

 حضوري1م. حشرات 

  
12:30 -2:30 

 قاعة االسماك  
 االحد 

 حضوري  حيوان عام نظري د.  انتصار نعيم 

   االحد     

 
 نظري   1م.حشرات      

  حيوان عام نظري

                                                  sgp-chsi-https://meet.google.com/ciz 

          https://classroom.google.com/u/0/c/MzQ1OTU2MjIyNzM0 
 اقتصاد زراعي الكتروني  د. خولة رشيج  االثنين 12:30- 10:30 

   االثنين    

   االثنين    

  

                                              cam-htbq-https://meet.google.com/onb    5jyhqbu 8:30 -10:30 اللغة االنكليزية الكتروني  د. محمد علوان   الثالثاء 

https://classroom.google.com/c/NDAxNzIxNjk1Njkz?cjc=hcnlzdp  10:30-  12:30 حقوق انسان  الكتروني  م.م. زينب فاضل   الثالثاء 

   الثالثاء    

 

  
10:30-12:30 

 مختبر االسماك

8:30 -10:30 

 مختبر االسماك
 حيوان عملي حضوري م. فرات قاسم  االربعاء

  
8:30 10:30 

 مختبر الحاسبات 

10:30 -12:30 

 مختبر الحاسبات 
 حاسبات عملي حضوري م.م. زينب فاضل  االربعاء

   االربعاء    

 

       

                                              psz-dbtp-https://meet.google.com/auw Qrtsajv 
8:30 -10:30 

 مختبر البستنه 

10:30 -12:30 

 مختبر البستنه 
 م. بستنه عملي حضوري د. حسنين  محمد  الخميس 

  
10:30-12:30 

 مختبر الحشرات

8:30 -10:30 

 مختبر الحشرات
 حضوري 1م. حشرات  م.م. مشرق مزعل  الخميس 

   الخميس    ِ   

https://meet.google.com/ciz-chsi-sgp
https://classroom.google.com/u/0/c/MzQ1OTU2MjIyNzM0
https://meet.google.com/onb-htbq-cam
https://classroom.google.com/c/NDAxNzIxNjk1Njkz?cjc=hcnlzdp
https://meet.google.com/auw-dbtp-psz


 

 

 

 

 

 2022 – 2021/  الثانيةالمرحلة / االول/ الفصل  وقاية النبات جدول الدروس األسبوعية لقسم  

 كود المنصة Google meet  رابط
 مكان  /الوقت

 المادة الدراسية استاذ المادة  اليوم
Group B Group A 

  
12:30 -2:30 

 مختبر االدغال

8:30 -10:30 

 مختبر االدغال
 احياء مجهرية عملي حضوري م.م. ازهار علي الحداد  االحد 

  
10:30 -12:30 

 مختبر الحاسبات 

8:30 -10:30   

 مختبر الحاسبات 
 حاسبات حضوري د. حسين علي مهدي   االحد 

  
10:30 -12:30 

 2مختبر امراض 

12:30  –  2:30 

 2مختبر امراض 
 احصاء عملي حضوري  م. فيصل ناصر   االحد 

   االحد     

 

  
8:30 -10:30 

 مختبر البستنه 

10:30 -12:30 

 مختبر البستنه 
 فسلجة نبات عملي حضوري عقيلة جمعة  االثنين

  
10:30 -12:30 

 مختبر المكننه 

8:30 -10:30 

 مختبر المكننه 
 مكائن واالت عملي حضوري د. عاصم ناصر دراج االثنين

   االثنين    

  

 uva-gsgz-https://meet.google.com/xii 7uzkzte 8:30 -10:30 ارشاد زراعي الكتروني  د. محمد عودة خلف  الثالثاء 

https://classroom.google.com/c/NDAxNTQ0NTY1Mzkx?cjc=mkd5osv  10:30 -12:30 م. انتاج حيواني الكتروني  . ماجد حسن د الثالثاء 

                                                 sfg-iqmt-https://meet.google.com/cgw dgz6ait 12:30 -2:30 مكائن واالت حضوري  د. ماجد حازم رشك  الثالثاء 

 

  
8:30 -10:30 

 3قاعة  
 احصاء نظري حضوري  م. فيصل ناصر   االربعاء

  
10:30 -12:30 

 3قاعة  
 احياء مجهرية حضوري  د. عناء داود خماس  االربعاء

  
12:30 -2:30 

 3قاعة  
 فسلجة نبات حضوري   د. ماجد عبد الحميد  د.  االربعاء

 

       

                                                  jcm-ouwr-https://meet.google.com/jxf Ppzpgxa 8:30 -10:30  تصنيف نبات  الكتروني  عبد االمير رحيم عبيد  د.  الخميس 

                                                       kqw-exrx-https://meet.google.com/dfi Ehi2f3i 10:30 -12:30  م.م. زينب  علي كاظم   الخميس 
م. انتاج حيواني عملي 

 الكتروني  

                                                       ocn-jeqc-https://meet.google.com/nqh  12:30 -2:30  تصنيف نبات عملي الكتروني   ين م.م. انعام محمد حس الخميس 

https://meet.google.com/xii-gsgz-uva
https://classroom.google.com/c/NDAxNTQ0NTY1Mzkx?cjc=mkd5osv
https://meet.google.com/cgw-iqmt-sfg
https://meet.google.com/jxf-ouwr-jcm
https://meet.google.com/dfi-exrx-kqw
https://meet.google.com/nqh-jeqc-ocn


 

 

 

 

 

 2022 –  2021/  الثالثةالمرحلة / االول/ الفصل  وقاية النباتجدول الدروس األسبوعية لقسم 

 كود المنصة Google meet  رابط
 مكان  /الوقت

 المادة الدراسية استاذ المادة  اليوم
Group B Group A 

 حضوري 1فطريات  د. محمد عامر فياض  االحد  3قاعة   10:30- 8:30  

 كيمياء حيوية  حضوري  د. اسراء يعقوب  االحد  3قاعة  12:30- 10:30  

 فسلجة حشرات حضوري  د. علي زاجي  االحد  3قاعة   2:30- 12:30   

   االحد     

 

   االثنين   

 وراثة نظري الكتروني  د. ورود  حنتوش االثنين 3قاعة  12:30- 10:30  

                             rue-aaev-https://meet.google.com/vyx  12:30 -2:30   وراثة عملي الكتروني  ايناس رياض االثنين 3قاعة 

  

  
10:30 -12:30 

 مختبر الحشرات

8:30 -10:30   

 مختبر الحشرات
 داود سلمان حامد م.م.  الثالثاء

فسلجة حشرات عملي  

 حضوري  

  
8:30 -10:30 

 مختبر االنتاج 

  

 
 د. علياء جري شبيب الثالثاء

كييمياء حيوية عملي 

 حضوري 

  
12:30 -2:30 

 ق المحاصيل

10:30 -12:30 

 ق المحاصيل  
   د. خولة داود الثالثاء

تصميم وتحليل عملي 

 حضوري  

   
12:30 -2:30 

  1امراضمختبر 
 عملي حضوري   1فطريات  م. عالء عودة  الثالثاء

 

 https://classroom.google.com/c/MzMwMDgwNTk4MTky?cjc=3ceazxf 

  https://meet.google.com/lookup/cqgshjwjqy 
 انكليزي  الكتروني  علي زاجي د.  االربعاء 9:30- 8:30 

https://classroom.google.com/u/2/c/NDAxNDIzMzUxMzYw 

ffs?authuser=2-ybks-https://meet.google.com/bvy 
 بيئة نبات عملي  الكتروني  م. علي زهير  االربعاء 12:30- 10:30 

txy-dyzq-https://meet.google.com/syb 

https://classroom.google.com/c/NDAyNDE5NDk0MzA0?cjc=72yyf2x 
yyf2x72 12:30 -2:30 بيئة نبات نظري الكتروني  د. حسين علي مهدي  االربعاء 

 

  
8:30 -10:30 

 1مختبر امراض
 عملي حضوري 1فطرات  عودة م. عالء   الخميس  

  
12:30 -2:30 

 مختبر الحاسبات 

8:30 -10:30 

 مختبر الحاسبات 
 حاسبات حضوري م.م. زينب فاضل  الخميس 

 د. اميرة كاظم الخميس  قاعة االسماك  12:30- 10:30  
تصميم وتحليل نظري  

 حضوري 

   

 

12:30 -2:30 

 مختبر االنتاج 

 كيمياء حيوية عملي حضوري    د. علياء جري شبيب الخميس 

https://meet.google.com/vyx-aaev-rue
https://classroom.google.com/c/MzMwMDgwNTk4MTky?cjc=3ceazxf
https://meet.google.com/lookup/cqgshjwjqy
https://classroom.google.com/u/2/c/NDAxNDIzMzUxMzYw
https://meet.google.com/bvy-ybks-ffs?authuser=2
https://meet.google.com/syb-dyzq-txy
https://classroom.google.com/c/NDAyNDE5NDk0MzA0?cjc=72yyf2x


 

 

 

 

 

 2022  – 2021/  الرابعةالمرحلة / االول/ الفصل  .وقاية النباتجدول الدروس األسبوعية لقسم 

 كود المنصة Google meet  رابط
 مكان  /الوقت

 المادة الدراسية استاذ المادة  اليوم
Group B Group A 

  
12:30 -2:30 

 مختبر الحشرات

8:30 10:30 

 مختبر الحشرات
 مبيدات عملي  حضوري م.م. باسم حسن  االحد 

  
8:30 10:30 

 1م. امراض 

10:30 -12:30 

 1م. امراض
 عملي حضوري  امراض خضر د. عناء داود  االحد 

  
10:30 -12:30 

 المتحف

12:30  –  2:30 

 المتحف
  بيئة حشرات عملي حضوري م.م. امجد عباس  االحد 

   االحد     

 

 https://classroom.google.com/c/NDAxNDE5MDU1NTQy 

                              jsn-xhmc-https://meet.google.com/xes 
 م. هالة عبد الجبار   االثنين   10:30- 8:30 

امراض محاصيل عملي 

 الكتروني 

                                           ijv -mkqm-https://meet.google.com/hmw 6gy2dmm 10:30 -12:30   االثنين 
م. منال محمود + م.م. رجاء مالك  

 خلف
 مقاومة حيوية عملي الكتروني 

 مشروع تخرج   االثنين   2:30- 12:30  

  

 امراض خضر نظري حضوري  د. يحيى عاشور صالح  الثالثاء 4قاعة    10:30- 8:30  

 افات خزن حضوري د. ايمان موسى +مهند عبد الرضا  الثالثاء 4قاعة  12:30- 10:30  

                                 https://meet.google.com/lookup/f4xwjnxork zdq3msr 12:30 -2:30  حضوري افات خزن عملي  م.م. محمود عودة + نجالء حسين  الثالثاء م. االدغال 

 

 مبيدات نظري  حضوري  د. عالء حسن الفرطوسي االربعاء   4قاعة   10:30- 8:30  

 بيئة حشرات نظري  حضوري  د. عقيل عدنان   االربعاء 4قاعة  12:30- 10:30  

   االربعاء    

 

       

 امراض محاصيل الكتروني  سالم علي د. ضياء  الخميس    10:30- 8:30  

 https://classroom.google.com/c/NDA1Njg1MzcwMDg3?cjc=tjvvbzg 

                                           iwp-kpre-https://meet.google.com/mqc 
 الخميس    12:30- 10:30 

جنان مالك خلف + عبد النبي عبد  

 االمير 
 مقاومة حيوية الكتروني 

                                                 igo-sasx-https://meet.google.com/zzd  12:30 -2:30    انكليزي   د. عالء حسن الفرطوسي  الخميس 

https://classroom.google.com/c/NDAxNDE5MDU1NTQy
https://meet.google.com/xes-xhmc-jsn
https://meet.google.com/hmw-mkqm-%20ijv
https://meet.google.com/lookup/f4xwjnxork
https://classroom.google.com/c/NDA1Njg1MzcwMDg3?cjc=tjvvbzg
https://meet.google.com/mqc-kpre-iwp
https://meet.google.com/zzd-sasx-igo

