روابط قسم المحاصيل الحقلية
المرحلة االولى
-  وقت المحاضرة- اسم التدريسي- المادة
 رابط الصف االلكتروني+ meet رابط
8 - عبدالخالق سليمان.كيمياء عضوية(نظري) د
: google meet مساءا ً ( رابط
https://meet.google.com/vqa-fwci)tjv
https://classroom.google.com/c/MT
czMTA5ODA2ODQ3?cjc=wlfysmx

منال علي.م. نبات عام(عملي حضوري في الكلية) م.م
: google meet  صباحا ً ( رابط8:30 https://meet.google.com/yuj-rbcm)qxc
سعد. مساحة مستوية عملي حضوري في الكلية (السيد
: google meet  مساءا ً ( رابط9:00 - )سامي
https://meet.google.com/lookup/bqd
)wbpre43
https://classroom.google.com/c/MjQ
4OTYxOTkxNzI4?cjc=kh4wacp
ً  مساءا9 - غناء حامد.م.كيمياء عضوية(عملي) م
https://classroom.google.com/c/MjA5OTkx
OTUyMjY2?cjc=k4ywvlo

8:00 -  عمار سعدي.مساحة مستوية نظري د
: google meet مساءا ً ( رابط
https://meet.google.com/lookup/bq
)dwbpre43
https://classroom.google.com/c/Mj
A5ODA0NjUyNjc3?cjc=tpxihbj

( ً  ظهرا3:00 - عماد خلف.مبادئ محاصيل(نظري) د
: google meet رابط
https://meet.google.com/lookup/atv
)hs=179&7qfdqy4?authuser=1
https://classroom.google.com/c/MT
cyNjYxNTU5Njg2?cjc=6b2kgot

-  وقت المحاضرة- اسم التدريسي- المادة
 رابط الصف االلكتروني+ meet رابط

https://classroom.google.com/c/MTcyODY
wMzM2MzQy?cjc=mumefwl

االح
د

 مساءا ً ( رابط6:00 رنا هاشم. نبات عام(نظري) د.م
google meet:
https://meet.google.com/lookup/cm2
)prsoaab
https://classroom.google.com/c/MTc
yNjYxNTcwODIy?cjc=vh3hu3e
- )ثائر تركي.رسم هندسي حضوري في الكلية (د
ً  صباحا8:30
https://classroom.google.com/c/MjA
5ODYzNjAwODk0?cjc=brrr4xi

االثن
ين

-  عمار وبدان.م.مبادئ محاصيل(عملي) م
: google meet  صباحا ً ( رابط11:00
https://meet.google.com/lookup
)/abta7iomfs?hs=179
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https://classroom.google.com/c/MTg
1NDg2MzMxODQw?cjc=cg7iulh
 مساءا ً (رابط3:00 - )فارس صالح.م.حقوق انسان (م
: google meet
https://meet.google.com/lookup/cqlb
)lupt5d
https://classroom.google.com/c/MjA
5OTU4OTkzODcy?cjc=cpaosnv
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روابط قسم المحاصيل الحقلية
المرحلة الثانية

ً  صباحا10 -  ارشاد زراعي حضوري في الكلية.م
)حسيب محمود.م.(م
https://classroom.google.com/c/Mj
A5ODU3MjYzNDU0?cjc=yaogxam

9  حضوري في الكلية الساعة- تصنيف نبات (عملي
 صباحا ً (رابط8:30 - نور علي.م.صباحا) م
google meet :
https://meet.google.com/lookup/ga7
)3k3er54
https://classroom.google.com/c/MjE
wMjIyMTAxMDMx?cjc=xxui56d

-  وقت المحاضرة- اسم التدريسي- المادة
 رابط الصف االلكتروني+ meet رابط

-  وقت المحاضرة- اسم التدريسي- المادة
 رابط الصف االلكتروني+ meet رابط

-  عبدهللا عزاوي.م.مكائن وآالت زراعية (نظري) م
: google meet  مساءا ً (رابط10:30
https://meet.google.com/lookup/gilo
)qg5ovk
https://classroom.google.com/c/MjA
5ODIzNTI4ODEy?cjc=yuj7vkg

ً  مساءا7 - خالد ناجي. عملي) د+  بستنة (نظري.م
https://classroom.google.com/c/MjA
5OTcwNzI0MTkz?cjc=3znbx4w

.م.مكائن وآالت زراعية (عملي حضوري في الكلية) م
ً  صباحا11:00 - عبدهللا عزاوي
https://classroom.google.com/c/MjA
5ODIzNTI4ODEy?cjc=yuj7vkg

 مهند. م. صناعات غذائية (عملي) م.م
https://classroom.google.com/c/NTQ
xNTU4MDAyMzZa?cjc=tagogsn

محمد.خصوبة تربة (عملي) حضوري في الكلية د
ً  صباحا8:30 - جارهللا
https://classroom.google.com/c/MjA
3MDg5NDAyODRa?cjc=xcrpt5i

- )محمد جواد.م. حاسوب حضوري في الكلية (م.م
12:30
https://classroom.google.com/c/MjE
wMjQ3MTUwOTEz?cjc=flto4uw

( ً  مساءا8 - خلف محمود.خصوبة تربة (نظري) د
: google meet رابط
https://meet.google.com/hbm-gipz)zuo
https://classroom.google.com/c/MjA
5OTcwNzI0MTkz?cjc=3znbx4w
( ً  مساءا8:30 -  رنا هاشم.تصنيف نبات (نظري) د
: google meet رابط
https://meet.google.com/lookup/dq3
) exorcs4
https://classroom.google.com/c/MTc
yNjYwNzY2ODQy?cjc=5jz2rbp
ً  مساءا6 - نور جمعة. صناعات غذائية (نظري) د.م
meet : google (رابط
https://meet.google.com/cka-ztyt)aox
https://classroom.google.com/c/MTc
yNzIzODM1MTc2?cjc=scgtfnp
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روابط قسم المحاصيل الحقلية
المرحلة الثالثة
-  وقت المحاضرة- اسم التدريسي- المادة
 رابط الصف االلكتروني+ meet رابط

ً  مساءا8 - )منال علي.م.محاصيل علف عملي (م
google meet : (رابط
https://meet.google.com/hqa-mfrs) pgw
https://classroom.google.com/c/MT
cyODU4NzQ2OTU0?cjc=5ifhf3j

ً  مساءا9:00 - )عوف.م.امراض محاصيل عملي (م
: google meet (رابط
https://meet.google.com/ezu-yruc)vyi
https://classroom.google.com/c/MT
cyNjUwNTYwNDY2?cjc=viyl5mb
8 - جاسم محمد.تصميم و تحليل تجارب (نظري) د
: google meet مساءا ً ( رابط
https://meet.google.com/lookup/gz
)woptk6ls
https://classroom.google.com/c/MjA
5ODQ2OTI2MTE5?cjc=2m2yazq

 صباحا ً ( رابط9:00 - )داود سلمان.وراثة (د
meet : google
https://meet.google.com/lookup/clf4j
)hl7l5
https://classroom.google.com/c/MjA
5ODM0NDMwNDA5?cjc=4eb6mvy
 مساءا ً ( رابط9 - )امنة نايف.م.عملي (م- حشرات
: google meet
https://classroom.google.com/c/MTc
)zMDUxMjY2NDY2?cjc=y5cayba
https://classroom.google.com/c/MTc
zMDUxMjY2NDY2?cjc=y5cayba

)تصميم و تحليل تجارب (عملي حضوري في الكلية
ً  صباجا10:30 - لؤي نهار.د
https://classroom.google.com/c/MjE
wNDg5NjE1NjY2?cjc=ciq65r4

مجبل.عملي حضوري في الكلية ( د- استصلح أراضي
)صالح
https://classroom.google.com/c/MjA
5ODM2MzU4MDY1?cjc=6a7ro6z

ممتاز. عملي حضوري في الكلية(د- مكننة محاصيل
)اسحق
https://classroom.google.com/c/MjA
5ODA2MDg3MzI1?cjc=xd4ixit

-  وقت المحاضرة- اسم التدريسي- المادة
 رابط الصف االلكتروني+ meet رابط
صالح.نظري حضوري في الكلية (د- امراض محاصيل
ً  صباحا8:00- ) محمد
https://classroom.google.com/c/NzI1
NzE4NDMwMzJa?cjc=f2q3ifu
 مساءا ً ( رابط8 - ) ربيع. نظري(د- حشرات
: google meet
https://meet.google.com/lookup/ddk
)7wbj4z6
https://classroom.google.com/c/MjA
5ODIzNDY4ODEy?cjc=hp46yms
مجبل.نظري حضوري في الكلية ( د- استصلح أراضي
: google meet  صباحا ً (رابط8:30 - )صالح
https://meet.google.com/vqa-fwci)tjv
https://classroom.google.com/c/MjA
5ODM2MzU4MDY1?cjc=6a7ro6z
ً  مساءا8 - )باسم شكور.نظري ( د- محاصيل علف
: google meet (رابط
http://meet.google.com/pga-pjcp-uka
)
https://classroom.google.com/c/MjE
wODM3NzExMTI5?cjc=tmbp57b
ممتاز. نظري حضوري في الكلية (د- مكننة محاصيل
:google meet  صباحا ً ( رابط8:30 - )اسحق
https://meet.google.com/lookup/cap
(snnu4lk
https://classroom.google.com/c/MjA
5ODA2MDg3MzI1?cjc=xd4ixit
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روابط قسم المحاصيل الحقلية
المرحلة الرابعة
9:00 - )مظهر إسماعيل. بحث تخرج (د+ حلقات
google meet : مساءا ً (رابط
https://meet.google.com/abj-xogn)fkr
https://classroom.google.com/c/Mj
M2OTg0NzgxODM2?cjc=dcxjxqm

لؤي. عملي حضوري في الكلية (د- وراثة جزيئية
12:00 )نهار
https://classroom.google.com/c/MjI
wMzUwNDg3MTE3?cjc=jdhjdcw

ايناس.عملي حضوري في الكلية (د- فسلجة نبات
10:30 )إسماعيل
https://classroom.google.com/c/Mj
EwMjI2MDE3Mzkz?cjc=qq7ztja

 عملي حضوري في الكلية- حياتية ادغال
 صباحا ( رابط8:30 - )لوثر خالد.م.(م
: google meet
https://meet.google.com/looku
) p/fajtwt55r4
https://classroom.google.com/c/MjE
wMTk2Mjg0MzM0?cjc=a75osrs

-  وقت المحاضرة- اسم التدريسي- المادة
 رابط الصف االلكتروني+ meet رابط

-  وقت المحاضرة- اسم التدريسي- المادة
 رابط الصف االلكتروني+ meet رابط

8:00- )لوثر خالد.م. عملي (م- نباتات طبية وعطرية
: google meet مساءا ً (رابط
https://meet.google.com/lookup/glhf
)hs=179&u5a6xd?authuser=2
https://classroom.google.com/c/MjE
wMTk2Mjg0Mzgx?cjc=iyy47th

( ً  مساءا8 - )ايمن ايوب.استزراع أراضي عملي (م
: google meet رابط
https://meet.google.com/lookup/fzwi
)hs=179&pzbdpo?authuser=0
https://classroom.google.com/c/MjE
wMjMyMzI3MTc5?cjc=sva3vzg

ً  صباحا11 - )صلح حميد.نظري(د- وراثة جزيئية
: google meet (رابط
https://meet.google.com/lookup/coh
)e2ddunq
https://classroom.google.com/c/MjE
1NDM5OTc3OTk1?cjc=7vacyvz
 صباحا ً (رابط11 - )لبيد محمد.نظري(د- فسلجة نبات
: google meet
https://meet.google.com/lookup/bn6
)67ymjec
https://classroom.google.com/c/MjM
2NzMwNDU3ODkw?cjc=omqcq2d
( ً  مساءا6:30 )شاكر مهدي. نظري(د- حياتية ادغال
: google meet رابط
https://meet.google.com/lookup/ekm
)hs=179&ttnfsmd?authuser=2
https://classroom.google.com/c/MjA
5ODUyNTUwMzI4?cjc=j4ssnmq

 مساءا ً ( رابط6- )اثير صابر.ادارة محاصيل نظري (د
: google meet
https://meet.google.com/txx-wegj)qgb
https://classroom.google.com/c/NzQ
0NTMyNjkyMzda?cjc=qzt7mas

ً  مساءا8- )عقيل نجم.نظري (د- نباتات طبية وعطرية
: google meet ( رابط
https://meet.google.com/zge-vjpx)vyg
https://classroom.google.com/c/MTc
yNjUxMjk4Nzkx?cjc=zqum4p7

12:00 - )وسام حمد.م.ادارة محاصيل عملي (م
google meet : ظهرا ً ( رابط
https://meet.google.com/lookup/hfa
)mbhe4is?hs=179
https://classroom.google.com/c/MjE
wMjQxMDQyNDM3?cjc=dqkpg57

ً  صباحا9 - )داود سلمان.نظري (د- استزراع أراضي
google meet : ( رابط
https://meet.google.com/lookup/dre
)nffn7gc
https://classroom.google.com/c/MTc
yNzM2MDI0MTcz?cjc=aawwuhr
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