
 

 

 

 

 

   2022-2021جداول االسبوعية االقسام كلية الزراعة للعام الدراسي 

 2022 –  2021المرحلة األولى / / االول/ الفصل  األسماك والثروة البحريةجدول الدروس األسبوعية لقسم  (1

 كود المنصة Google meet  رابط
 مكان /الوقت

 المادة الدراسية  ستاذ المادةأ اليوم
 شعبه  آ شعبه ب 

 كيمياء عامة نظري   م. مريم عبد الباري  األحد  10.30 – 8.30  

 كيمياء عامة عملي  م. مريم عبد الباري  األحد   1.30 – 10.30  4.30 – 1.30  

 

 محاصيل أقتصادية نظري    االثنين  10.30 – 8.30  

 محاصيل أقتصادية عملي    االثنين   1.30 – 10.30  4.30 – 1.30  

  

 تنوع حيوي   د. حسين عبد سعود الثالثاء  10.30 – 8.30  

 رياضيات   م. جنان عبد األمام الثالثاء   1.30 – 10.30  

 

 تطبيقات حاسوب   د. مجتبى عبد الوهاب طاهر  االربعاء  11.30 – 8.30  2.30 – 11.30  

meet.google.com/fsy-fkkw-wcv mnituyw 8.30 – 10.30  حقوق أنسان  رجاء عبد علي محمدأ.م.  الخميس 

meet.google.com/efj-qvwk-iip gfphpj6 10.30 – 11.30  إنكليزي  د. رجاء نوري مكي   الخميس 



 2022 – 2021/  الثانيةالمرحلة / االول/ الفصل  األسماك والثروة البحرية جدول الدروس األسبوعية لقسم   

 كود المنصة Google meet  رابط

 مكان /الوقت

 Group المادة الدراسية  استاذ المادة اليوم

B 

Group 

A 

 مصائد تجارية  د. أمجد كاظم رسن  االحد  10.30 – 8.30  

  
1.30 – 

4.30  

10.30 

– 1.30  
 االحد

د. مجتبى عبد الوهاب  

 طاهر
 تطبيقات حاسوب  

  
10.30 

– 1.30  

1.30 – 

4.30  
 االحد

الحسين  د. فاطمة عبد 

 محمد 
 ممارسة ميدانية  

 

 علم األسماك نظري  د. أثير حسين علي   االثنين     

  
1.30 – 

4.30  

10.30 

– 1.30  
 رسوبيات عملي   د. محمد أحمد  االثنين 

  
10.30 

– 1.30  

1.30 – 

4.30  
 علم األسماك عملي  د. أثير حسين علي  االثنين 

  

 رسوبيات نظري   د. محمد أحمد  الثالثاء   10.30 – 8.30  

https://classroom.google.com/c/MjMwMjI5NzkxNTA0?cjc=y6u4vaz y6u4vaz 10.30 – 11.30  أنكليزي  د. الهام جبار جليل   الثالثاء 

cam-htbq-http://meet.google.com/onb kb7szut 11.30 – 1.30   حشرات مائية   د. محمد علوان   الثالثاء 

 

 االربعاء   10.30 – 8.30  
د. عبد الرزاق 

 محمود  
 بيئة مائية نظري  

  
1.30 – 

4.30  

10.30 

– 1.30  
 االربعاء 

د. مجتبى عبد  

 الوهاب
 بيئة مائية عملي 

  
10.30 

– 1.30  

1.30 – 

4.30  
 حشرات مائية عملي  د. محمد علوان   االربعاء 

 

 الخميس  10.30 – 8.30  
د. جالل محمد +  

 د. وائل علي  
 تقنيات حياتية نظري 

  
1.30 – 

4.30  

10.30 

– 1.30  
 الخميس

د. جالل محمد +  

 د. وائل علي  
 تقنيات حياتية عملي

https://classroom.google.com/c/MjMwMjI5NzkxNTA0?cjc=y6u4vaz
http://meet.google.com/onb-htbq-cam


 

 

 

 2022 – 2021/  الثالثةالمرحلة / االول/ الفصل  األسماك والثروة البحرية جدول الدروس األسبوعية لقسم  

 كود المنصة Google meet  رابط
 مكان /الوقت

 المادة الدراسية  استاذ المادة اليوم
Group B Group A 

 فسلجه أحياء مائية نظري  د. فاطمه عبد الحسين   االحد  10.30 – 8.30  

 حياتية أسماك   د. ساجد سعد حسن   االحد  12.30 – 10.30  

 تصنيف أسماك عظمية  د. جاسم محسن عبد   االحد  2.30 – 12.30  

 

 تصميم وتحليل تجارب نظري   د. رياض عدنان   االثنين   10.30 – 8.30  

 تصميم عملي  م. أنتصار شعبان  االثنين   1.30 – 10.30  4.30 – 1.30  

 تصنيف عملي  د. جاسم محسن عبد   االثنين   4.30 – 1.30  1.30 – 10.30  

  

 حياتية أسماك عملي  أ.م. رجاء عبد علي   الثالثاء   11.30 – 8.30  2.30 – 11.30  حضوري

 بيئة اهوار عملي  د. عادل قاسم   الثالثاء   2.30 – 11.30  11.30 – 8.30  حضوري

 

jjw-ksdr-https://meet.google.com/ync 
meet.google.com/uji-dnsk-jre 

chjktlr 8.30 – 10.30   تصنيع عالئق نظري  عادل يعقوب + د. صالح مهديد.  االربعاء 

 بيئة أهوار نظري   د. عادل قاسم   االربعاء   12.30 – 10.30  حضوري

thh-cjxz-https://meet.google.com/atn cp5hyhq 12.30 – 1.30   أنكليزي  د. حسين عبد سعود  االربعاء 

 

 تصنيع عالئق عملي   م.م. صادق جواد   الخميس  11.30 – 8.30  2.30 – 11.30  حضوري

 فسلجه أحياء مائية عملي  م. انتصار شعبان  الخميس  2.30 – 11.30  11.30 – 8.30  حضوري

https://meet.google.com/ync-ksdr-jjw
https://meet.google.com/atn-cjxz-thh


 

 2022 – 2021/  الرابعةالمرحلة / االولالفصل  /األسماك والثروة البحرية جدول الدروس األسبوعية لقسم  

 كود المنصة Google meet  رابط
 مكان /الوقت

 المادة الدراسية  استاذ المادة اليوم
Group B Group A 

 أمراض اسماك عملي   د. ثامر كاطع   االحد  11.30 – 8.30   حضوري

 هائمات عملي  د. نعيم شند  االحد  3.30 – 12.30  11.30 – 8.30  حضوري

 استزراع اسماك عملي  م. أحمد محسن موجر االحد   3.30 – 12.30  حضوري

 

 أمراض نظري  د. خالدة سالم   االثنين   10.30 – 8.30  حضوري

 تسويق اسماك   د. جالل محمد االثنين   12.30 – 10.30  حضوري

 بيئة بحرية نظري  د. امجد كاظم  االثنين   2.30 – 12.30  حضوري

  

 نباتات مائية نظري  د. عادل قاسم   الثالثاء   9.30 – 8.30  حضوري

 نباتات مائية عملي  أ.م. جنان نجم  الثالثاء   12.30 – 9.30  3.30 – 12.30  حضوري

 بيئة بحرية عملي   د. رجاء نوري  الثالثاء   2.30 – 12.30  12.30 – 9.30  حضوري

 

 أمراض اسماك عملي   د. ثامر كاطع   االربعاء    11.30 – 8.30  حضوري

 استزراع اسماك عملي  م. أحمد محسن موجر االربعاء   3.30 – 12.30   حضوري

 

meet.google.com/efj-qvwk-iip hyjmbod 8.30 – 9.30   انكليزي  د. رجاء نوري  الخميس 

msd-pjob-https://meet.google.com/bym x5ych27 9.30 – 11.30 الخميس 
د. رياض عدنان + د. ماجد  

 مكي 
 استزراع اسماك نظري  

https://meet.google.com/xkw-ifwz-xis qvbku6y 12.30 – 2.30  هائمات نظري  شند د. نعيم  الخميس 

https://meet.google.com/bym-pjob-msd

