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 2022 - 2021المرحلة األولى / / جدول الدروس األسبوعية لقسم ..االنتاج الحيواني. / الفصل االول

 كود المنصة Google meet  رابط
 الوقت/ مكان

 الدراسية المادة  استاذ المادة اليوم
Group B Group A 

wbt-fguo-https://meet.google.com/rwm u4wo7nd 8:30-9:30   )مساحة مستوية نظري  د. عقيل جوني االحد )منصة 

vpf-aqdo-//meet.google.com/qfihttps: tsfsevv 9:30:11:30   )د.محسن عبد الحي  االحد ) منصة 
 مبادئ تربة نظري 

  

  iuq-wujk-https://meet.google.com/pcs 7nqls6j 11:30-12:30   )لغة إنكليزية نظري  د.حسن نعمه االحد )منصة 

kye-akth-https://meet.google.com/fwq tsfsevv 12:30-2:30  )مساحة مستوية عملي   م.م. احمد عبدالكاظم  االحد ) منصة 

 كيمياء تحليلية نظري د.علي حسين  االثنين  )قاعة القسم( 10:30-8:30  حضوري

  حضوري
12:30-2:30 

 )الحقل الحيواني(

10:30- 12:30 

 )الحقل الحيواني(
 مبادئ انتاج حيواني عملي م.عالء كاظم االثنين 

 حضوري
 

10:30-12:30 

 )مختبر التربة(

8:30-10:30 

 )مختبر التربة(
 الثالثاء 

 ست نجالء منصور 

 

 مبادئ تربة عملي 

 

 حضوري
 

8:30-10:30 

 )مختبرالكيمياء( 

10:30-12:30 

 )مختبرالكيمياء( 
 كيمياء تحليلة عملي       د. عبد الباسط فالح الثالثاء 

 مبادئ انتاج حيواني نظري  د. ربيعه جدوع  االربعاء  ) قاعة القسم ( 10:30-8:30  حضوري

 حضوري
 

12:30-2:30 

   ()مختبر الحاسبات

10:30-12:30 

   ()مختبر الحاسبات
  تطبيقات في الحاسوب  د. عدنان جبار  االربعاء 

oas-fywc-https://meet.google.com/ncx sam4hzs 8:30-10:30 )مبادئ وقاية نبات نظري  د.حسين مهدي الخميس ) منصة 

sgh-jwvq-https://meet.google.com/ywm  10:30-12:30  )مبادئ وقاية نبات عملي  م.م. لينا كاظم مشحوت  الخميس )منصة 

https://meet.google.com/yqo-sbsb-eeb 

 
arpvvhp 12:30-1:30 )د.ماجد حسن  الخميس )منصة 

حقوق انسان والحريات  

 العامه

https://meet.google.com/rwm-fguo-wbt
https://meet.google.com/qfi-aqdo-vpf
https://meet.google.com/pcs-wujk-iuq
https://meet.google.com/fwq-akth-kye
https://meet.google.com/ncx-fywc-oas
https://meet.google.com/ywm-jwvq-sgh
https://meet.google.com/yqo-sbsb-eeb


 

 

 

 

 

 2022  -  2021/  الثانيةالمرحلة / االول/ الفصل  االنتاج الحيوانيجدول الدروس األسبوعية لقسم  

 كود المنصة  Google meet  رابط
 مكان  /الوقت

 المادة الدراسية  استاذ المادة  اليوم 
Group B Group A 

https://meet.google.com /dks4lmcqvm 3napss7 8:30-10:30    ) مبادئ علم البستنة نظري  فاضل د. وسن فوزي  االحد  ) منصة 

ied-rrsg-https://meet.google.com/bmy d3l66lt 10:30-12:30 ) مبادئ علم البستنة عملي  د. عمر عامر  االحد  ) منصة 

  bzu-gbsc-https://meet.google.com/ubi ekffizn 12:30-1:30  ) لغة انكليزية  د. حسن نعمه  االحد  ) منصة 

https://meet.google.com/ cdbhrrwms6 mr4n223 1:30-3:30 )مكننة انتاج حيواني عملي  م.عباس عبدالحسين    االحد  ) منصة 

zed-rfqp-https://meet.google.com/xbt xievvmc 8:30-10:30  )ارشاد زراعي نظري  خلف  د. محمد عوده االثنين ) منصة 

saq-uphk-https://meet.google.com/idv 6i2btik 10:30-12:30  ) مبادئ أسماك  ست جنان نجم  االثنين ) منصة 

https://meet.google.com/ cf5e7pcnai buq4ymi 12:30-2:30   )مكننة انتاج حيواني نظري  م.عباس عبدالحسين  االثنين ) منصة 

  حضوري
)مختبر   12:30-2:30

 االحياء المجهرية( 

)مختبر   8:30-10:30
 المجهرية( االحياء 

 م.أحياء مجهرية عملي  م. منال علي  الثالثاء 

 م.أحياء مجهرية  د.هناء علي  الثالثاء  ) قاعة القسم( 12:30-10:30  حضوري

  حضوري
مختبر )   12:30-2:30

 (الحيوية

مختبر )   8:30-10:30
 (الحيوية

 عملي  كيمياء حيوية باسم صدام  االربعاء 

  حضوري
) قاعة   12:30-2:30
 القسم ( 

) قاعة   8:30-10:30
 الدواجن( 

 صحة منتجات حيوانية عملي  د. جعفر محمد عويد  االربعاء 

    حضوري
)قاعة  1  10:30-2:30

 القسم( 
 كيمياء حيوية نظري  د. رغدان هاشم  االربعاء 

 صحة منتجات حيوانية نظري  د. قتيبه جاسم  الخميس  ) قاعة القسم (     10,30  -8,30  حضوري

 حضوري
 

)مختبر   12:30-2:30
 االسماك( 

)مختبر  10:30-12:30
 االسماك( 

 الخميس 
 د. جاسم محسن 

 
 مبادئ اسماك عملي 

  حضوري
10:30-12:30  

 )مختبر الحاسبات( 

)مختبر   12:30-2:30
 الحاسبات( 

 تطبيقات في الحاسوب  د.عدنان جبار  الخميس 

https://meet.google.com/lookup/dks4lmcqvm
https://meet.google.com/bmy-rrsg-ied
https://meet.google.com/ubi-gbsc-bzu
https://meet.google.com/lookup/cdbhrrwms6
https://meet.google.com/xbt-rfqp-zed
https://meet.google.com/idv-uphk-saq
https://meet.google.com/lookup/cf5e7pcnai


 

 

 

 

 2022  - 2021/  الثالثةالمرحلة / االول/ الفصل  .االنتاج الحيواني جدول الدروس األسبوعية لقسم 

 كود المنصة Google meet  رابط
 مكان  /الوقت

 المادة الدراسية استاذ المادة  اليوم
Group B Group A 

bjj-qmag-https://meet.google.com/iju 2yjgnwa 8:30-10:30  )د. الفريد سوالقه  االحد ) قاعة القسم 
تفقيس وادارة مفاقس 

 نظري

 حضوري
 

12:30-2:30 

 )مختبر التغذية( 

10:30-12:30 

 )مختبر التغذية (
 تغذية حيوان عملي عكيليد. جالل   االحد

 حضوري
 

10:30-12:30 

 (2)قاعة الثروة 

)قاعة   12:30-2:30
 (2الثروة 

 د. بشار فالح    االحد
تصميم وتحليل تجارب    

 عملي

 بيئة وسلوك حيوان نظري  د. خالد جالب االثنين  (2)قاعة ثروة 10:30-8:30  حضوري

 حضوري
 أسعد يحيىد.  االثنين  )قاعة القسم( 11:30-1:30 

تصميم وتحليل تجارب  
 نظري

 فسلجة حيوان نظري  د. وليد يوسف الثالثاء  ) قاعة القسم( 10:30-8:30   حضوري

 حضوري
 

12:30-2:30 

 (2)قاعة الثروة 

10:30-12:30 

 )قاعة الدواجن( 
 تفقيس وادارة مفاقس عملي      م.م.طارق ابراهيم    الثالثاء 

  agh-xxme-https://meet.google.com/eth lpnyvow 8:30-10:30 ) اقتصاديات انتاج حيواني   د. خولة ارشيج  االربعاء  ) منصة
 نظري

nsg-ajsi-https://meet.google.com/kwk 7zkkssz 10:30-12:30 )تغذية حيوان نظري د. هناء علي    االربعاء  ) منصة 

rpf-kczf-https://meet.google.com/ofw ndopx6a 12:30-2:30 ) م.م. داود سلمان   االربعاء  ) منصة 
حشرات طبية وبيطرية 

 عملي
http://meet.google.com/yuz-wztp-kwf 

 
puuvuva 8:30-10:30 ) د. أيمان موسى الخميس ) منصة 

حشرات طبية وبيطرية 
 نظري

ook-iqxv-https://meet.google.com/gnr cyalsyv 10:30-12:30 )فسلجة حيوان عملي  د. حسن نعمه   الخميس )منصة 

vpc-bvbd-https://meet.google.com/mhn pes2jsc 12:30-1:30  )لغة إنكليزية  د. حسن نعمه  الخميس )منصة 

https://meet.google.com/iju-qmag-bjj
https://meet.google.com/eth-xxme-agh
https://meet.google.com/kwk-ajsi-nsg
https://meet.google.com/ofw-kczf-rpf
http://meet.google.com/yuz-wztp-kwf
https://meet.google.com/gnr-iqxv-ook
https://meet.google.com/mhn-bvbd-vpc


 

 

 

 

 

 

 

 2022 - 2021/    الرابعةالمرحلة / االول/ الفصل   االنتاج الحيواني جدول الدروس األسبوعية لقسم  

 كود المنصة Google meet  رابط
 مكان  /الوقت

 المادة الدراسية استاذ المادة  اليوم
Group B Group A 

https://meet.google.com/qha-sfem-scj dt33hps 8:30-10:30  )أدارة مراعي عملي  د.فالح حسن  االحد  )منصة 

https://meet.google.com/ bbsnwsrdib 
 

nihllgn 10:30-12:30  )د.صالح مهدي  االحد  )منصة 
تربية وتحسين طيور داجنة  

 عملي

vgq-mogy-https://meet.google.com/grd 

 
564 srv4 12:30-2:30  )انتاج لحوم عملي ست افتخار حسن  االحد  )منصة 

 انتاج اغنام وماعز نظري  د.عماد فالح  االثنين  ( 3)قاعة ثروة   10:30-8:30  حضوري

 تغذية طيور داجنة نظري  د.جعفر محمد جاسم  االثنين  ( 2)قاعة   ثروة   1:30-11:30  حضوري

 حضوري
 د.صباح كاظم  الثالثاء  (  2) قاعة ثروة  8:30-10:30 

أدارة وإنتاج طيور داجنة  
 نظري 

 حضوري
 

10:30-12:30  

 )الحقل الحيواني( 

)الحقل   12:30-2:30
 الحيواني( 

 انتاج اغنام وماعز عملي  د.فالح عبدالمحسن  الثالثاء 

 https://meet.google.com/gev4nkxzw4 flihryx 8:30-10:30  )أدارة مراعي نظري  د.خلف عبدالرزاق  االربعاء )منصة 

epv-cifz-https://meet.google.com/ubg 6ccw4re 10:30-12:30  )د.ساجده عبد الصمد االربعاء )منصة 
تربية وتحسين طيور داجنة  

 نظري 

 انتاج لحوم نظري  د.منتهى يعقوب  الخميس  ( 2)قاعة ثروة 10:30-8:30  حضوري

 حضوري
 

)قاعة   12:30-2:30
 الدواجن( 

)قاعة   10:30-12:30
 الدواجن( 

أدارة وإنتاج طيور داجنة   د.صباح كاظم  الخميس 
 عملي

epv-cifz-https://meet.google.com/uby 

 
52ms25d 

10:30-12:30  

 )مختبر التغذية( 

)مختبر  12:30-2:30
 التغذية(

 تغذية طيور داجنة عملي  د.الفريد سوالقه  الخميس 

https://meet.google.com/lookup/bbsnwsrdib
https://meet.google.com/grd-mogy-vgq
https://meet.google.com/gev4nkxzw4
https://meet.google.com/ubg-cifz-epv
https://meet.google.com/uby-cifz-epv

