
 

 

 

 2022 – 2021األولى / المرحلة / االول/ الفصل  المحاصيل الحقلية.جدول الدروس األسبوعية لقسم   (2

 كود المنصة Google meet  رابط
 مكان  /الوقت

 المادة الدراسية استاذ المادة  اليوم
Group B Group A 

 حضوري / نبات عام نظري  د. لمياء محمود سلمان االحد 2/ قاعه 1:30 ـ11:30  حضوري

   االحد   

   االحد    

   االحد    
 

  حضوري
10:30-

 /المرسم 12:30

8:30-10:30  /

 المرسم 
 حضوري / رسم هندسي م. أكرم عبد الدائم أحمد االثنين

   االثنين    

   االثنين    
  

 حضوري
 

10:30-12:30  

 مختبر الحاسبات /

8:30-10:30   

 مختبر الحاسبات /
 حضوري /(1حاسوب)في التطبيقات  م.م. معراج مصطفى محمد الثالثاء 

 حضوري
 

8:30-10:30 /   

 تصنيف النبات 

10:30-12:30  

 تصنيف النبات /
 حضوري   /نبات عام عملي م.م. سندس كامل جبار  الثالثاء 

   الثالثاء     
 

pfs-nqcz-https://meet.google.com/rjn u3fxwiv 8:30إلكتروني /أساسيات محاصيل نظري الكريم محمدد. سندس عبد  االربعاء 10:30ـ 

 cap-ctrp-https://meet.google.com/pah vzc3r7l 10:30إلكتروني  /كيمياء عضوية نظري د. علي شحيث سعدون االربعاء 12:30ـ 

ca-ctrp-http://meet.google.com/pah 

 
vzc3r72 12:30-2:30 12:30-2:30 إلكتروني  /عملي كيمياء عضويه م.م الهام كاظم ناصر  االربعاء 

bnf-htun-https://meet.google.com/rtc 2h6p6em 2:30- 3:30   إلكتروني  / حقوق انسان م. قحطان عدنان حميد  االربعاء 

       

btd-mxbk-http://meet.google.com/hiu   fsp3sbm 8:30- 9:30   إلكتروني  /اللغة االنكليزية د.خوله داود كاطع  الخميس 

hzm-cjwe-https://meet.google.com/vsh   r3fjcir 9:30- 11:30   9:30- 11:30   إلكتروني /  اساسيات محاصيل عملي م.م. فاطمه علي جامل الخميس 

qir-eiiu-https://meet.google.com/xdz j4nqaii 11:30- 1:30 إلكتروني  /مساحه مستويه نظري  د. كاظم حسن هذيلي   الخميس 

ydm-ibfr-https://meet.google.com/uto tbzcbmo 1:30- 3:30   1:30- 3:30   إلكتروني  /مساحه مستويه عملي   م. قحطان عدنان حميد  الخميس 

https://meet.google.com/rjn-nqcz-pfs
https://meet.google.com/pah-ctrp-cap
http://meet.google.com/pah-ctrp-ca
https://meet.google.com/rtc-htun-bnf
http://meet.google.com/hiu-mxbk-btd
https://meet.google.com/vsh-cjwe-hzm
https://meet.google.com/xdz-eiiu-qir
https://meet.google.com/uto-ibfr-ydm


 2022 – 2021/  الثالثةالمرحلة / االول / الفصل  المحاصيل الحقليةجدول الدروس األسبوعية لقسم  

 كود المنصة Google meet  رابط
 مكان  /الوقت

 المادة الدراسية استاذ المادة  اليوم
Group B Group A 

  حضوري
10:30- 12:30  

 مختبر التصنيف  /

8:30- 10:30 / 
 مختبر التصنيف 

 االحد
 حضوري  /وراثه عملي  د. روافد هادي قاسم 

  حضوري
8:30-  

 1قاعة /10:30

10:30-  

 1قاعة /12:30
 االحد

تصميم وتحليل تجارب عملي  د. خوله داود كاطع 

 حضوري  /

   االحد    

   االحد    

 

 حضوري
 

 1قاعة /10:30 -8:30
 االثنين

تصميم وتحليل تجارب  د. كاظم حسن هذيلي 

 حضوري  /نظري

 حضوري  /وراثه نظري د. وليد عبد الرضا جبيل   االثنين 1قاعة /12:30 -10:30  حضوري

 حضوري
 

 1قاعة / 2:30 -12:30
 االثنين

محاصيل حبوب نظري/  د. كريم محسن حنون 

 حضوري 

  

 الثالثاء  1قاعة /10:30 -8:30  
 /استصالح اراضي نظري  سلوى جمعه فاخر  د. 

 حضوري 

 حضوري
 

12:30- 2:30/ 

 ة مختبر النوعي
10:30-12:30/ 

 ة مختبر النوعي
 الثالثاء 

  /استصالح اراضي عملي  أ.م. وفاء عبد االمير احمد 

 حضوري 

 حضوري
 

10:30-12:30/ 
 مختبر التصنيف 

12:30-2:30/ 
 مختبر التصنيف 

 الثالثاء 
  /محاصيل حبوب عملي  م.م. انهار محمود جعاز 

 حضوري 

 

hiy-ydij-https://meet.google.com/eax ivzbofq 8:30- 10:30 
 االربعاء

د. محمد عبد الرضا عبد  
   الواحد 

  /محاصيل علف نظري 

 إلكتروني 

/eemy7nrq25lookuphttps://meet.google.com/ zsoob2e 10:30- 12:30 
 االربعاء

  /حشرات محاصيل نظري  د. حياة محمد رضا 

 إلكتروني 

tte-hxvw-https://meet.google.com/eag zjfzgi2 
 م.م. رجاء مالك خلف  االربعاء 2:30 -12:30 2:30 -12:30

 حشرات  محاصيل عملي /

   إلكتروني

 

       

qni-ndzy-https://meet.google.com/cpm oytntfz 
 الخميس 8:30-9:30

 / 3-اللغة االنكليزية  د. مهند عبدالحسين عبود 

 إلكتروني 

svm-rpcw-https://meet.google.com/hce nfu6acy 
9:30-11:30 

9:30-11.30    
 الخميس

  محاصيل علف عملي  / م.م. معراج مصطفى محمد 

 إلكتروني 

   الخميس    

https://meet.google.com/eax-ydij-hiy
https://meet.google.com/lookup/eemy7nrq25
https://meet.google.com/eag-hxvw-tte7
https://meet.google.com/cpm-ndzy-qni
https://meet.google.com/hce-rpcw-svm


 

 

 

 2022 – 2021/  الرابعةالمرحلة / االول/ الفصل  المحاصيل الحقلية جدول الدروس األسبوعية لقسم  

 كود المنصة Google meet  رابط
 مكان  /الوقت

 المادة الدراسية استاذ المادة  اليوم
Group B Group A 

 حضوري
 

10:30-12:30/  
 مختبر االدغال

8:30-10:30/  
 مختبر االدغال

 االحد
 حضوري  /ادارة محاصيل عملي زينب احمد عبد الرزاق  م.

 حضوري

 

8:30-10:30/  
بيئة  مختبر

وفسلجة  
 االمحاصيل 

10:30-12:30/  
بيئة وفسلجة  مختبر

 المحاصيل 
 االحد

 حضوري /عقاقير طبيه عملي  صابرين حازم عبد الواحد  د.

   االحد    

   االحد    

 

bhu-fhuh-https://meet.google.com/hzn   Epxufar 
 االثنين     8:30-10:30

 /وراثه جزيئيه نظري  د. مهند عبد الحسين عبود 

 إلكتروني 

jxj-zppt-https://meet.google.com/roa Dysdvyx 
 االثنين 10:30-12:30

 /استزراع أراضي أهوار نظري  د. كفاح عبد الرضا جاسم  

 إلكتروني 

mko-ogme-https://meet.google.com/wzy Vovekra 
 االثنين 12.30-2:30

استزراع أراضي أهوار عملي   معراج مصطفى محمد م.م.

 إلكتروني/

  

  حضوري

8:30-10:30/  

بيئة و   مختبر

 فسلجة المحاصيل 

10:30-

بيئة  مختبر/12:30

فسلجة  و 

   المحاصيل

 الثالثاء 

فسلجة محاصيل   صابرين حازم عبد الواحد   د.

 حضوري /عملي

  

10:30-

مختبر //12:30

 االدغال

8:30-

مختبر  /10:30

 االدغال

 الثالثاء 

 حضوري /مكافحة ادغال عملي  د. كاظم كطامي جابر 

   الثالثاء     

 

 حضوري /مكافحة ادغال نظري جابر د. كاظم كطامي  االربعاء 2قاعة/10:30 -8:30  حضوري

https://meet.google.com/hzn-fhuh-bhu
https://meet.google.com/roa-zppt-jxj
https://meet.google.com/wzy-ogme-mko


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضوري /فسلجة نبات نظري  د. عبد االمير رحيم عبيد  االربعاء 2قاعة/12:30 -10:30  حضوري

 حلقات دراسية ------ االربعاء ------  

 

       

 حضوري
  

8:30-10:30   /

 2قاعة
 الخميس

  /ادارة محاصيل نظري  د. سندس عبد الكريم محمد 

 حضوري 

 حضوري
  

10:30-12:30   /

 2قاعة
 الخميس

 حضوري  /عقاقير طبيه نظري  لمياء محمود سلمان   د.

 مشروع بحث التخرج  ------ الخميس 12:30-2:30   


