2021-2020 جدول الدروس األسبوعي الصباحي لقسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي الفصل الخريفي للعام الدراسي
جدول الدروس االسبوعي ليوم االحد
3.30-1.30
)1( تطبيقات حاسوب
 محمد كامل.م

1.30-10.30
)انتاج حيواني (عملي
 نهى حميد.د.م.أ+  عبد هللا عصام.د.م.أ

10.30-9.00
) انتاج حيواني (نظري
 عبد هللا عصام.د.م.أ

https://classroom.google.com/c/MjA5ODcwMTAyMDY5?cjc=dqyvtwr

https://classroom.google.com/c/MjA5ODExMTQ3OTc4?cjc=z4i6w7o
https://meet.google.com/lookup/dzpoen7ffw

https://classroom.google.com/c/MjA5ODExMTQ3OTc4?cjc=z4i6w7o
https://meet.google.com/lookup/dzpoen7ffw

)إحصاء (عملي
 هديل غالب حسن.م. م+ نصيف جاسم.د.م

)مبادئ إحصاء (نظري
نصيف جاسم محمد.د.م

https://classroom.google.com/c/MjA5ODY3NDg3MTQz?cjc=q6i74ia
https://meet.google.com/lookup/a77jduza32

https://classroom.google.com/c/MjA5ODY3NDg3MTQz?cjc=q6i74ia
https://meet.google.com/lookup/a77jduza32

)مكافحة ادغال(عملي
قتاده إبراهيم. م.م+  محمد رمضان.د.م.أ

)طرائق ارشادية (عملي
بشار عواد.م.م+  محمود حديس.أ

)طرائق ارشادية (نظري
محمود حديس.أ

https://classroom.google.com/c/MjA5OTg4Mzg2NzE2?cjc=kthjv6i

https://classroom.google.com/c/MjA5ODIyMDE5MTU2?cjc=cfsxjzj
https://meet.google.com/fyy-uepp-beh

https://classroom.google.com/c/MjA5ODIyMDE5MTU2?cjc=cfsxjzj
https://meet.google.com/fyy-uepp-beh

)إدارة مزارع (نظري
عمر عادل.د.م

اقتصاد رياضي
 عمر عادل.د.م

https://classroom.google.com/c/MjQ4OTA4MTc1MTkx?cjc=jrvtw4q
https://meet.google.com/lookup/cdef2r6chu

https://classroom.google.com/c/MzQ2Mzg4MTc0NDRa?cjc=fjnc37j
https://meet.google.com/lookup/hpdn5hlnwr

)تدريب ارشادي (نظري
مها سعيد شده.م. م+احمد صكر.م

)تدريب ارشادي (نظري
احمد صكر.م

https://classroom.google.com/c/MTcyNjE3MzI4MjAy?cjc=xmuqx5m
https://meet.google.com/lookup/bq4cqyai37

https://classroom.google.com/c/MjA5ODgyNTIyNzg3?cjc=yhfnrdp
https://meet.google.com/lookup/bq4cqyai37

طرق بحث وحلقات
 يسرى طارق بكر.م.أ

اقتصاديات موارد
 يسرى طارق بكر.م.أ

https://classroom.google.com/c/MjA5ODYxNzkzNzAw?cjc=grhxwi2

https://classroom.google.com/c/MjEwMjMyMzgyNTMy?cjc=ge34tqn

المرحلة
األولى
)5( (قاعة
الثانية
)14 (قاعة
الثالث ارشاد
)(قاعة المكتبة
الثالث اقتصاد
)6 (قاعة
الرابع ارشاد
)13 (قاعة
الرابع اقتصاد
)12 (قاعة

جدول الدروس االسبوعي ليوم االثنين
3.30-1.30

1.30-10.30
)اساسيات بستنة (عملي
طه شهاب احمد.م.ا+ انس منير.د.م

10.30-8.30
) اساسيات بستنة (نظري
د محمود لطيف.م.أ

https://classroom.google.com/c/MjA5ODY5MDU4OTQ0?cjc=eda6vdm
https://meet.google.com/lookup/apureu35zy?authuser=0&hs=179

https://classroom.google.com/c/MjEwMjUxODAzOTQ2?cjc=cbhkncx
https://meet.google.com/lookup/apureu35zy?authuser=0&hs=179

2/ حاسبات
محمد كامل عبدهللا.م

)ارشاد زراعي (عملي
مها سعيد شده.م. م+  حسيب محمود.م

)ارشاد زراعي (نظري
حسيب محمود امين.م

https://classroom.google.com/c/MjA5ODczODkwOTI4?cjc=e63agfw

https://classroom.google.com/c/MjA5ODAxNjIyMzU2?cjc=ikueshz
meet.google.com/eig-tefi-hog

https://classroom.google.com/c/MjA5ODU3MjYzNDU0?cjc=yaogxam
meet.google.com/eig-tefi-hog

)حشرات اقتصادية (عملي
عواد جاسم.م. م+محمد شاكر منصور.د.م.أ

)حشرات اقتصادية (نظري
محمد شاكر منصور.د.م.أ

https://classroom.google.com/c/MjEwMjIxMzY5OTAz?cjc=lxtqibq

https://classroom.google.com/c/MjEwMjIxMzY5OTAz?cjc=lxtqibq

)نقل تقنيات (نظري
حسيب محمود.م

)(نظري1 اقتصاد كلي
د باسم فاضل لطيف.أ

https://classroom.google.com/c/MjA5ODY5OTU2NjU5
meet.google.com/eig-tefi-hog

https://classroom.google.com/c/MjA5ODgyNTIyNjkx?cjc=i34gron
https://meet.google.com/bui-xngf-yay

)بيئة ارشادية (عملي
احمد صكر.م+  ماجد خليل.أ

)بيئة ارشادية (نظري
 ماجد خليل علي.أ

https://classroom.google.com/u/1/c/MjEwMjMxNTA2NDUw
http://meet.google.com/lookup/cdbrfdnzwt

https://classroom.google.com/u/1/c/MjEwMjMxNTA2NDUw
http://meet.google.com/lookup/cdbrfdnzwt

مشروع بحث تخرج

تنمية اقتصادية
جدوع شهاب.د.أ

المرحلة
األولى
)5 (قاعة
الثانية
)14 (قاعة
الثالث ارشاد
)(قاعة المكتبة
الثالث اقتصاد
)6 (قاعة
الرابع ارشاد
)13 (قاعة
الرابع اقتصاد
)12 (قاعة

https://classroom.google.com/c/MjA5ODU0OTc2NTE1?cjc=bkhqxox
https://meet.google.com/ami-dqmo-nsh

جدول الدروس االسبوعي ليوم الثالثاء
3.30-1.30
)اقتصاد زراعي (عملي
 سارة مربد.م. م+ فراس إبراهيم.م.أ

12.30-10.30
) اقتصاد زراعي (نظري
فراس إبراهيم ارحيم.م.أ

10.30-8.30
رياضيات
ثامر زيدان مخلف.ا

https://classroom.google.com/c/MjA5ODE4MjE1Njc5?cjc=n7nvdxk
meet.google.com/gto-pfik-cmh

https://classroom.google.com/c/MjA5ODE4MjE1Njc5?cjc=n7nvdxk
meet.google.com/gto-pfik-cmh

https://classroom.google.com/c/MjEwMDU3NTIwMTEz?cjc=ovpsdbo
meet.google.com/gto-pfik-cmkjhugh

)(عملي1 نظرية جزئية
 منار صالح حمد.م. م+  حسن ثامرزنزل.د.أ

)(نظري1 نظرية جزئية
حسن ثامر زنزل.د.أ

https://classroom.google.com/c/MjEwMzMzMjUxOTk1?cjc=hbsq6hv
https://meet.google.com/mmf-xiyq-pgg

https://classroom.google.com/c/MjEwMzMzMjUxOTk1?cjc=hbsq6hv
https://meet.google.com/mmf-xiyq-pgg

)مكافحة ادغال(نظري
محمد رمضان.د.م

)جماعات وقيادات (عملي
بشار عواد موسى.م. م+ سحاب عايد.د.أ

)جماعات وقيادات (نظري
سحاب عايد.د.أ

https://classroom.google.com/c/MjA5ODI5ODM2NDA2?cjc=7fuqm6q

https://classroom.google.com/c/MjA5ODc4ODgyNTQ2?cjc=tx3f6g3
https://meet.google.com/lookup/eolqoaawhj

https://classroom.google.com/c/MjA5ODc4ODkyNTcy?cjc=lgo2nyp
https://meet.google.com/lookup/eolqoaawhj

)إحصاء زراعي (عملي
هديل غالب حسن.م.م+  نصيف جاسم.د.م

)إحصاء زراعي(نظري
نصيف جاسم محمد.د.م

https://classroom.google.com/c/MjA5ODczNjc0OTg0?cjc=7iy4pom
https://meet.google.com/lookup/cgy5epj44n

https://classroom.google.com/c/MjA5ODczNjc0OTg0?cjc=7iy4pom
https://meet.google.com/lookup/cgy5epj44n

)نظريات تغير اجتماعي(عملي
حسيب محمود. م+  ماجد خليل.أ

)نظريات تغير اجتماعي (نظري
 ماجد خليل علي.أ

https://classroom.google.com/c/MjEwMDY3MTQ4NjUw?cjc=gcd2uk
https://meet.google.com/lookup/beljpgk3r6

https://classroom.google.com/u/1/c/MjEwMjMxNTA2Mzkz
https://meet.google.com/lookup/beljpgk3r6

محاصيل حبوب
 ايمن ايوب. م+ حسام ممدوح.د.م

محاصيل حبوب
 حسام ممدوح.د.م

https://classroom.google.com/c/MjEwMTkyMDI4MjY4?cjc=jaeinql

https://classroom.google.com/c/MjEwMTkyMDI4MjY4?cjc=jaeinql

المرحلة
األولى
)5 (قاعة
الثانية
)14 (قاعة
الثالث ارشاد
)(قاعة المكتبة
الثالث اقتصاد
)6 (قاعة
الرابع ارشاد
)13 (قاعة
الرابع اقتصاد
)12 (قاعة

جدول الدروس االسبوعي ليوم األربعاء
12.30-10.30
)اساسيات محاصيل حقلية (عملي
 محمد جواد.م.م+  حسام ممدوح.د.م

10.30-8.30
)اساسيات محاصيل حقلية (نظري
 حسام ممدوح.د.م

https://classroom.google.com/c/MjEwMTg4NDMyODg4?cjc=vet7edp

https://classroom.google.com/c/MjEwMTg4NDMyODg4?cjc=vet7edp

)وقاية نبات(عملي
عوف عبد الرحمن.م. م+ قيس كاظم زوين.د.أ

)وقاية نبات(نظري
قيس كاظم زوين.د.أ

https://classroom.google.com/c/MjEwMjQ3MzM5OTg4?cjc=grs3k4t

https://classroom.google.com/c/MjEwMjQ3MzM5OTg4?cjc=grs3k4t

)تنمية مجتمع ريفي (عملي
رأفت رياض.م. م+ محمود حديس

)تنمية مجتمع ريفي(نظري
 محمود حديس.م

https://classroom.google.com/c/MjA5ODUwMDMxMjI3?cjc=47huxcf
https://meet.google.com/lookup/gk5n2klgfk

https://classroom.google.com/c/MjEwMjIxMzc2MjI5?cjc=4cihqcu
https://meet.google.com/mcd-kyan-zsv

)إدارة مزارع (عملي
هاشم عطا هللا عبد.م. م+  عمر عادل.د.م

) (عملي2 نظرية جزئية
نجالء صالح مدلول.م. م+  حسن ثامر.د.أ

) (نظري2 نظرية جزئية
حسن ثامر زنزل.د.أ

https://classroom.google.com/c/MTcyODI4MTgwNTA2?cjc=l4buwy4
https://meet.google.com/lookup/cdef2r6chu

https://classroom.google.com/c/MTcyOTE3ODMzMjgx?cjc=uppnyz4

https://classroom.google.com/c/MTcyOTE3ODMzMjgx?cjc=uppnyz4
https://meet.google.com/fvm-ojfd-ehd

)إدارة ارشادية (نظري
سحاب عايد يوسف.د.أ

)إدارة ارشادية (عملي
 رأفت رياض.م.م+  سحاب عايد.د.أ

https://classroom.google.com/c/MjA5ODc4ODkyNTcy?cjc=lgo2nyp
https://meet.google.com/lookup/cyluhpjvnr

https://classroom.google.com/c/MjA5ODUwMzYzMzA5?cjc=wyjjmj4
https://meet.google.com/lookup/ej62fq7eqb

سياسة زراعية
نصيف جاسم محمد.د.م

)(نظري1 اقتصاد قياسي
نصيف جاسم محمد. د.م

https://classroom.google.com/c/MjA5ODY5Mjg5NzUz?cjc=fmzmetc
https://meet.google.com/lookup/dopqo5eeo4

https://classroom.google.com/c/MjA5ODczODk4MTIy?cjc=chxsrwd
https://meet.google.com/lookup/gfrhoul2cy

المرحلة
)5( األولى قاعة

)14 الثانية (قاعة
الثالث ارشاد (قاعة
)المكتبة
الثالث اقتصاد
)6 (قاعة
الرابع ارشاد (قاعة
)13
الرابع اقتصاد
)12 (قاعة

جدول الدروس االسبوعي ليوم الخميس
3.30-1.30

1.30-10.30
حقوق انسان
فارس صالح محل.م.م

10.30-8.30
اللغة اإلنكليزية
 محمد عمر شريف.م

https://classroom.google.com/c/MjA5OTU4OTkzODcy?cjc=cpaosnv

https://classroom.google.com/c/NjUyMzM5OTY3NzJa?cjc=lvy7qhuvhf
https://meet.google.com/lookup/ahjozjuxol

)انتاج دواجن (عملي
سماح ميسر..د.م+  احمد طايس.د.أ

)انتاج دواجن (نظري
احمد طايس طه.د.أ

https://classroom.google.com/c/MjA5Nzk2NzAyNDQ1?cjc=bxp5usc

https://classroom.google.com/c/MjEwMDU3OTc4OTY4?cjc=ryy7dme

)نقل تقنيات (عملي
رأفت رياض.م. م+ حسيب محمود.م

)نقل تقنيات (نظري
حسيب محمود.م

https://classroom.google.com/c/MjA5ODQwMTE0Mzcy?cjc=7cphlud
https://meet.google.com/lookup/apmidqpsvq

https://classroom.google.com/c/MjA5ODY5OTU2NjU5
meet.google.com/eig-tefi-hog

)(عملي1 اقتصاد كلي
م هيفاء ياسين. م+ باسم فاضل.د.أ

)محاسبة زراعية (عملي
منذر صابر.م.م+ مزهر عبدهللا.م

)محاسبة زراعية(نظري
مزهر عبد هللا احمد.م

https://classroom.google.com/c/MjA5ODgyNTIyNjkx?cjc=i34gron
https://meet.google.com/bui-xngf-yay

https://classroom.google.com/c/MjA5ODgwMDY0OTMx?cjc=m736f7h
https://meet.google.com/lookup/cc3kkzwd7y

https://classroom.google.com/c/MjA5ODgwMDY0OTMx?cjc=m736f7h
https://meet.google.com/lookup/cc3kkzwd7y

مشروع بحث تخرج

)تخطيط برامج ارشادية(عملي
مها سعيد.م. م+ محمود حديس.أ

)تخطيط برامج ارشادية(نظري
محمود حديس جاسم.أ

https://classroom.google.com/c/MTcyNjM0NjYzNDM0?cjc=jcveive
https://meet.google.com/qeo-necd-gmq

https://classroom.google.com/c/MjA5ODIxNzg0OTEz?cjc=5ukexkb
https://meet.google.com/qeo-necd-gmq

)اقتصاد قياسي (عملي
نجالء صالح مدلول.م.م+  نصيف جاسم.د.م
https://classroom.google.com/c/MTcyNjU5MTA4MzQ0?cjc=bwuyftv
https://meet.google.com/lookup/eha52rdini

المرحلة
األولى
)5 (قاعة
الثانية
)14 ( قاعة
الثالث ارشاد
)(قاعة المكتبة
الثالث اقتصاد
)6 (قاعة
الرابع ارشاد (قاعة
13
الرابع اقتصاد
)12 (قاعة

