
                                 

 جامعة البصرة  –كلية الزراعة  – البستنة وهندسة الحدائققسم   – المدمج  / لجدول اإللكتروني ا

 2021/2022 –الفصل االول  –المرحلة األولى 

 اليوم أستاذ المادة  الدراسية المادة
 Googleرابط  الوقت 

meet 
 كود منصة

Google Classroom Group B Group A 

   10:30-8:30 12:30-10:30 االحد  قصي سمير صالح  عملي  زراعية  واالت مكائن

   12:30-10:30 10:30-8:30 االحد  د.هالة يحيى  عملي  عضوية  كيمياء

  حضوري  10:30-8:30 12:30-10:30 االثنين  م.د.احمد يوسف  عملي  عام  نبات

  حضوري         12:30-10:30 10:30-8:30 االثنين  د.حسام حسن  مساحة مستوية عملي 

   nzv-pzoj-http://meet.google.com/txe  12:30-10:30 الثالثاء  فرقد حميد مرتضى  نظري  زراعية  واالت مكائن

   1:30-12:30 الثالثاء   العربية اللغة

  حضوري  10:30-8:30 االربعاء  د.محمد احمد  نظري  مستوية مساحة

  حضوري  12:30-10:30 االربعاء  ا.م.د.ثائر ياسين خضير  نظري  عام نبات

 https://meet.google.com/wfq-oezf-ynz  1:30-12:30 االربعاء  جميل حسن أ.م.د. انكليزية  لغة

 https://classroom.google.com/c/NDAxNTI1OTQ5MTQ2?cjc  3:30-1:30 االربعاء  م. علي شحيت  نظري  عضوية  كيمياء

 https://meet.google.com/tec-ojsj-tpd  9:30-8:30 الخميس  ا.م.د.زياد طارق صافي   الحاسوب تطبيقات

   11:30-9:30 الخميس  م.م.جنان عبد االمام  رياضيات 

 https://meet.google.com/ump-mpzb-kim  12:30-11:30 الخميس  م.د.جميل حسن حجي  انسان  حقوق

 

 

 

 

 

 

http://meet.google.com/txe-pzoj-nzv


                                 

 جامعة البصرة  –كلية الزراعة  – البستنة وهندسة الحدائققسم   – المدمج  / الجدول اإللكتروني 

 2021/2022 –الفصل االول  –المرحلة الثانية 

 اليوم أستاذ المادة  المادة الدراسية
 Googleرابط  الوقت 

meet 
 كود منصة

Google Classroom Group B Group A 

  حضوري  10:30-8:30 2:30-12:30 االحد  م.د.عبد الكاظم ناصر  عملي  حدائق تصميم

  حضوري  12:30-10:30 10:30-8:30 االحد  ا.م.د.منتهى عبد الزهرة  عملي  نبات فسلجة

  حضوري  2:30-12:30 12:30-10:30 االحد       د.مرتضى شنان   عملي وراثة

   12:30-10:30 10:30-8:30 االثنين  نورس محمد حسن   عملي مجهرية احياء

 بستانية حشرات

  عملي
 https://classroom.google.com/c/MTY2OTI2NDA2NTky?cj  10:30-8:30 12:30-10:30   االثنين       د.حسين مهدي 

 http://meet.google.com/gkz-brot-efz  2:30-12:30 االثنين  د.عالء جبار عبد  نظري  مجهرية احياء

  حضوري  10:30-8:30 الثالثاء  أ.د.منال زباري سبتي  نظري  نبات تشريح

  حضوري  12:30-10:30 الثالثاء  م.د. حيدر صبيح شنو أ. نظري  توراثة نبات 

  حضوري  2:30-12:30 الثالثاء  د. عبد الكريم محمد أ. ريظ فسلجة نبات ن

  حضوري  12:30-10:30 10:30-8:30 االربعاء  د.عقيل حسين   عملي نبات تشريح

  حضوري  2:30-12:30 االربعاء  أ.م.د.زينب احمد علي  نظري  حدائق تصميم

 بستانية حشرات

 نظري
 https://meet.google.com/snx-xhpm-vmt  10:30-8:30 الخميس  د. مسلم عاشور 

  11:30-10:30 الخميس  ا.م.د.زياد طارق صافي  2 الحاسوب تطبيقات
https://meet.google.com/tec-ojsj-

tpd?pli=1&authuser=0 

 http://meet.google.com/fmm-qpsm-eju  12:30-11:30 الخميس  د.ورود حنتوش  انكليزية  لغة

 

 

 



                                 

 جامعة البصرة  –كلية الزراعة  – البستنة وهندسة الحدائققسم   – المدمج  / الجدول اإللكتروني 

 2021/2022 –الفصل االول  –المرحلة الثالثة 

 اليوم أستاذ المادة  المادة الدراسية
 الوقت 

 Google meetرابط 
 كود منصة

Google Classroom Group B Group A 

  حضوري  10:30-8:30 االحد  أ.م.د.نوال مهدي حمود  نظري  خضر نباتات

  حضوري  12:30-10:30 االحد  أ.م.د.فخرية عبد للا  نظري  زينة  نباتات

  حضوري  2:30-12:30 االحد  أ .د.عبد للا عبد العزيز  نظري  تجارب وتحليل تصميم

   10:30-8:30 االثنين  د.سعدية مهدي  نظري  وبزل ري

 https://meet.google.com/jsj-erox-bmc  12:30-10:30 االثنين  أ.م.د.فاطمه علي حسن  نظري  وعطرية طبية نباتات

 https://meet.google.com/yfd-nbzm-ozv  1:30-12:30 االثنين  أ.د. ضياء احمد طعين  انلكيزية  لغة

   2:30-12:30 10:30-8:30 الثالثاء  م.د.ورود حنتوش   عملي طبية نباتات

  حضوري  10:30-8:30 12:30-10:30 الثالثاء  أ.م.د. احمد زاير   عملي1 نفضية فاكهة

  حضوري  12:30-10:30 2:30-12:30 لثالثاء ا ا.م.د.محمد شنيور  عملي  زينة  نباتات

  حضوري  12:30-10:30 10:30-8:30 االربعاء  زينب عبدالكاظم .د عملي  خضر نباتات

  حضوري  10:30-8:30 12:30-10:30 االربعاء  أ.م.د.فارس ابراهيم عبيد  تصميم وتحليل تجارب عملي 

  حضوري  2:30-12:30 االربعاء  د.خولة حمزة  نظري  2 نفضية فاكهه

 منظمات نمو نظري 
أ .د.عقيل هادي عبد  

 الواحد 
 https://classroom.google.com/u/1/c/NDAxODMzNjY0NzY4  10:30-8:30 الخميس 

 https://meet.google.com/lookup/colghdc4ib  12:30-10:30 2:30-12:30 الخميس  م.د.احمد يوسف  عملي  نمو منظمات

 https://meet.google.com/xnx-bkdy-zxf  2:30-12:30 12:30-10:30 الخميس  جمعة عبدالزهرة  عملي  وبزل  ري

 

 

 



                                 

 جامعة البصرة  –كلية الزراعة  – البستنة وهندسة الحدائققسم   – المدمج  / الجدول اإللكتروني 

 2021/2022 –الفصل االول  –المرحلة الرابعة

 اليوم أستاذ المادة  المادة الدراسية
 الوقت 

 Google meetرابط 
 كود منصة

Google Classroom Group B Group A 

 نظري  انسجة زراعة
أ.د.عقيل عبود  

 سهيم 
  حضوري  10:30-8:30 االحد 

 مستديمة نظري فاكهة 
ا.م.د. ايمان عبد  

 العالي 
  حضوري  12:30-10:30 االحد 

  حضوري  2:30-12:30 االحد  م.د. وجيهة موسى  هندسة الحدائق نظري 

 نظري مزارع ادارة
أ.د. ماجد عبد  

 الحميد  
   10:30-8:30 االثنين 

 نظري  بذور انتاج
أ.م.د.عباس كاظم  

 عبيد 
 https://classroom.google.com/u/0/c/NDAxNzQ0OTM1ODA5%D8%AF  12:30-10:30 االثنين 

 عملي  مزارع ادارة
أ .د.عبد هللا عبد  

 العزيز 
 https://meet.google.com/tfu-amsk-aws  4:30-2:30 2:30-12:30 االثنين 

  حضوري  10:30-8:30 الثالثاء  جميل حسن د.م.أ. نظري  محمية زراعة

  عملي حدائق هندسة
د. عبد الكاظم  م.

 صالحناصر  
  حضوري  2:30-12:30 12:30-10:30 الثالثاء 

  حضوري  12:30-10:30 2:30-12:30 الثالثاء  أ.م.د.وسن فوزي  عملي  مستديمة  فاكهة

  عملي انسجة زراعة
ا.م.د.زياد طارق  

 صافي 
  حضوري  12:30-10:30 10:30-8:30 االربعاء 

  عملي محمية زراعة
أ.م.عبد الحسين  

 قاسم  
  حضوري  10:30-8:30 12:30-10:30 االربعاء 

 http://Meet.google.com/cnb-gzdr-pyk  9:30-8:30 الخميس  د.فارس ابراهيم  لغة انكليزية 

  عملي بذور انتاج
أ.م.عبد الحسين  

 قاسم 
 https://meet.google.com/fgx-dnct-tdz  1:30-11:30 11:30-9:30 الخميس 

 


