البستنة وهندسة الحدائق :
وقت المحاضرة
ايام االسبوع

االحد

االثنين

الثالثاء

جدول الدروس االسبوعي المرحلة االولى للعام الدراسي  2021-2020الفصل الخريفي ((القاعات المشتركة والمختبر))
9:30 - 8:30

10:30 - 9:30

علم النبات (ن)
د .انس منير
https://meet.google.com/lookup/eua
twav7bo?authuser
=0&hs=179
كيمياء عضوية(ع)
السيدة ابرار

11:30 – 10:30

12:30 – 11:30

كيمياء عضوية (ن)
السيدة ابرار
لغة انكليزية 1/
د .رياض مناع
https://meet.google.com/lookup/ffaw3b
hzuc?authuser=0&hs=179

1:30 – 12:30

3:00 – 2:30 – 1:30

الحاسوب1
د .عمار هاشم
https://meet.google.com/lookup/dgp35s
24ok
رياضيات
د .عمار فخري

مكائن واالت زراعية (ع)
مكائن واالت زراعية (ن)
مبادئ تربة(ن)
د .عبدللا عزاوي
د .عبدللا عزاوي
د .هبة عبدللا
https://meet.google.com/lookup/giloqg5 https://meet.google.com/lookup/giloqg5 https://meet.google.com/lookup/gme
ovk
ovk
tklhhtu?hs=179

االربعاء

مساحة مستوية (ن)
د .عمار سعدي
https://meet.google.com/lookup/f4pj
6hepb2?authuser
=0&hs=179

الخميس

علم النبات (ع)
السيد مازن عامر

مساحة مستوية (ع)
مبادئ تربة(ع)
د .عمار سعدي
د .هبة عبدللا
https://meet.google.com/lookup/f4pj6h https://meet.google.com/lookup/gmetkl
epb2?authuser
hhtu?hs=179
=0&hs=179
ارشاد تربوي
حقوق انسان
د .اشجان نزار
استاذ فارس
https://meet.google.com/lookup/hypnk2
https://meet.google.com/lookup/cqlblu
oeua
pt5d

)) والمختبر22((  الفصل الخريفي قاعة2021-2020 جدول الدروس االسبوعي المرحلة الثانية للعام الدراسي
3:00 – 2:30 – 1:30

1:30 – 12:30

12:30 – 11:30

11:30 – 10:30

)حشرات نباتات بستنية (ع
السيد عمر علي
https://meet.google.com/lookup/dwh2bbornn?authuser=0&hs=179

)حشرات نباتات بستنية (ن
 محمد شاكر.د
https://meet.google.com/l
ookup/dwh2bbornn?auth
user=0&hs=179

10:30 - 9:30

- 8:30
9:30

)تشريح نبات (ن
محمد عبد للا.د
https://meet.google.com/bifhxog-aex

)تشريح نبات (ع
)احياء مجهرية (ع
)احياء مجهرية (ن
السيد طه شهاب
السيد طه شهاب
 مصطفى رشيد.د
https://meet.google.com/bif-hxog-aex https://meet.google.com/lookup/bvazdzrmil?auth https://meet.google.com/look
user=0&hs=179
up/bvazdzrmil?authuser=0
&hs=179
2 / تطبيقات في الحاسوب
 عمار هاشم.د
https://meet.google.com/lookup/a43gvtx4qo?
authuser=0&hs=179
)فسلجة نبات (ع
السيدة صابرين محمد

ارشاد تربوي
 رياض مناع.د
https://meet.google.com/lookup/av6a2vmmyt

)تصميم حدائق (ع
السيدة انغام اياد
https://meet.google.com/lookup/fhhojj37bu?auth
user=0&hs=179

)فسلجة نبات (ن
 محمد عبدللا.د

نشاط الصفي

)تصميم حدائق (ن
 رياض مناع.د
https://meet.google.com/look
up/fhhojj37bu?authuser=0
&hs=179

)وراثة نبات (ع
 عمار هاشم.د
https://meet.google.com/lookup/dj4sdtjb26?auth
user=0&hs=179

وقت المحاضرة
ايام االسبوع

االحد

االثنين

الثالثاء

)وراثة نبات (ن
 عمار هاشم.د
https://meet.google.com/look
up/dj4sdtjb26?authuser=0&
hs=179

االربعاء

الخميس

جدول الدروس األسبوعي المرحلة الثالثة للعام الدراسي  2021-2020الفصل الخريفي قاعة (( 23والمختبر))
وقت المحاضرة
أيام االسبوع

االحد

االثنين

9:30 – 8:30

10:30 – 9:30

تصميم وتحليل التجارب (ن)
د.عمار فخري
https://meet.google.com/lookup/h7z6wvh
6ji?authuser=0&hs=179

النباتات الطبية والعطرية (ن)
د .ثأمر عبدللا
https://meet.google.com/lookup/chv4nbq
hmy?authuser=0&hs=179

11:30 – 10:30

12:30 – 11:30

1:30 – 12:30

تصميم وتحليل التجارب (ع)
د .عمار هاشم
https://meet.google.com/lookup/h7z6wv
h6ji?authuser=0&hs=179

انتاج خضر( 1 /ع)
السيدة ابرار

ري وبزل (ن)
د .اوس ممدوح
نباتات زينة (ن)
 https://meet.google.com/lookup/dxx3lbvد .زياد خلف
nwt?authuser=1&hs=179

الثالثاء

منظمات النمو النباتية (ن)
د .اديب جاسم

فاكهة نفضية ( 1 /ن)
د.احسان فاضل

االربعاء

انتاج خضر( 1 /ن)
د .حارث برهان

نشاط الصفي

الخميس

فاكهة نفضية (1 /ع)
السيد مازن عامر

النباتات الطبية والعطرية (ع)
السيد طه شهاب
https://meet.google.com/lookup/chv4nb
qhmy?authuser=0&hs=179

– 2:30 – 1:30
3:00

ارشاد تربوي
د .محمد عبدللا
https://meet.googl
e.com/lookup/ap2
qzj4j3a

منظمات النمو النباتية (ع)
السيد طه شهاب
ري وبزل (ع)
السيد عماد طارق
https://meet.google.com/lookup/dxx3lb
vnwt?authuser=1&hs=179
نباتات زينة (ع)
السيدة انغام اياد

جدول الدروس االسبوعي المرحلة الرابعة للعام الدراسي  2021-2020الفصل الخريفي قاعة (( 24والمختبر))
وقت المحاضرة
ايام االسبوع
االحد

9:30 - 8:30

10:30 - 9:30

اسمدة وخصوبة (ن)
د.اياد

فاكهة مستديمة (ع)
السيد مازن عامر

تقانات حياتية (ع)
السيد طه شهاب

فاكهة مستديمة (ن)
د .خالد ناجي

انتاج بذور خضراوات (ن)
د .عمار هاشم
https://meet.google.com/lookup/eria7
tjh4o?authuser=0&hs=179

حلقات دراسية
د.قتيبة يسر

االثنين

الثالثاء

11:30 – 10:30

12:30 – 11:30

تقانات حياتية (ن)
د.مصطفى
ادارة مزارع (ع)
السيد هاشم عطا للا

اسمدة وخصوبة (ع)
د .محمد جار للا

ادارة مزارع
د .عمر عادل
نشاط الصفي

انتاج بذور خضراوات (ع)
د .عمار هاشم
https://meet.google.com/lookup/eria7tjh
4o?authuser=0&hs=179

زراعة محمية (ع)
د .قتيبة يسر

ارشاد تربوي
د .عمار هاشم
https://meet.google.com/lookup/g4mab6l
siu

االربعاء
زراعة محمية (ن)
د .قتيبة يسر
الخميس

1:30 – 12:30

3:00 – 2:30 – 1:30

