3:30_12:30

12:30-10:30

10:30-8:30

االحد

)1( تطبيقات في الحاسوب

 قاعة/ انكليزية تخصصي
المنحل
 خلدون فارس سعيد (رابط.د
اإلجتماع
)
https://meet.google.co
m/fxb-ynwc-ytr
https://classroom.googl
e.com/c/MjA5OTUxMzE
xMTMx?cjc=lhssdjk

د أشجان. قاعة المنحل م/ بستنة نظري.م
نزار
https://classroom.google.com/c/
MTY2MjQ4OTQyNDk5?cjc=wl6is
vy

المرحلة
االولى

 مختبر/ م محمد كامل.م
الحاسوب

https://classroom.goo
gle.com/c/MjA5ODgw
Njk0NDM1?cjc=uvwwj
np
uvwwjnp رمز الصف

:رمز الصف االلكتروني
lhssdjk
/مبادئ انتاج حيواني نظري
7ق
د اسلم سعود علوان.م.ا
https://classroom.googl
e.com/c/MjA5ODIxNTM
0NTI2?cjc=h56yesp
h56yesp رمز الصف
8 ق/علم الوراثة نظري
 وائل مصطفى.د

https://classroom.googl
e.com/c/MjEwMDAyMz
c3ODA5?cjc=n5ttzgc
n5ttzgc

رمز الصف

wl6isvy رمز الصف االلكتروني

8  ق/ تصنيف نبات نظري
رنا هاشم.د.م.أ
https://classroom.google.com/c/
MTcyNjYwNzY2ODQy?cjc=5jz2rb
p
jz2rbp5 رمز الصف
3 ق/) نظري1( فطريات
د عبد هللا عبد الكريم (رابط.ا
)االجتماع
https://meet.google.com/looku
p/gkeb6luvml
https://classroom.google.com/u
/4/c/Mjhttps://classroom.google
.com/c/MjA5ODI5NjM0OTgx?cjc
=v3swozg
v3swozg رمزالصف

المرحلة
الثانية

المرحلة
الثالثة

المرحلة
الرابعة
 من اجل الدروس/حضور في الكلية
العملية

3:30_12:30

12:30-10:30

10:30-8:30

االثنين

7  ق/ نظري/ 1 حشرات
 ربيع عبد(رابط.د
)االجتماع
https://meet.google.co
m/lookup/ggg6a7fmn6
https://classroom.googl
e.com/c/MTcyNjE3NzI1
MDE4?cjc=jpdhioq
jpdhioq :رمز الصف

 قاعة المنحل/ نظري/ اقتصاد زراعي.م
فراس.د

المرحلة
االولى

https://classroom.google.com/c/
MjA5ODE4MjE1Njc5?cjc=n7nvdx
k
n7nvdxk رمز الصف

 ثائر. د/ مكائن ومعدات نظري
8 \ق
 عبدهللا عزاوي عيسى.م
https://classroom.googl
e.com/c/MjE2MTU0NTY
wNTM1?cjc=4xjam2m
xjam2m4 رمز الصف

مبادئ احصاء عملي
8م نور علي حميد ق.م
https://classroom.google.com/c/
MjEwMjIyMTAxMDg1?cjc=emnq
6ue
emnq6ue :رمز الصف
 من اجل الدروس/حضور في الكلية
العملية

3:30_12:30

 معاذ عبد الوهاب.د.أ
https://classroom.google.com/c/
MjA5ODcwODgxMzQ4?cjc=5cmx
i2g
cmxi2g5 رمز الصف
رابط االجتماع
https://meet.google.com/looku
p/ae4p76ky2j

12:30-10:30

10:30-8:30

الثالثاء

حقوق انسان

 قاعة/ مبادئ علم الحيوان العام نظري
المنحل
 نهى حميد.د.م.أ
https://classroom.google.com/c/
MTcyNjcyMjkxODU1?cjc=uqva27
d
uqva27d رمز الصف

المرحلة
االولى

https://classroom.googl
e.com/c/MjA5OTU4OTk
zODcy?cjc=cpaosnv
cpaosnv رمز الصف

3  ق/امراض محاصيل ن

المرحلة
الثالثة

امراض خضر وزراعة محمية
3ق/
 د معاذ عبد الوهاب.ا
https://classroom.googl
e.com/c/MTcyNjcxNjM
wMzQx?cjc=ftwvimn
ftwvimn رمز الصف
رابط االجتماع
https://meet.google.co
m/lookup/bueit4w626

) فارس محل (مشترك.م

تطبيقات في الحاسوب
8 ق/نظري
 محمد كامل.م
https://classroom.goo
gle.com/c/MjA5ODg0
Njc2Njgz?cjc=q3hd37
m
q3hd37m :رمز الصف

المرحلة
الثانية

7 ق/ لغة إنكليزية

 من اجل الدروس/حضور في الكلية
العملية
7 ق/ تصميم وتحليل تجارب نظري

 خلدون فارس.د
https://classroom.googl
e.com/c/MjA5OTUxMzE
xMTY1?cjc=t4kg5yg

د عبدهللا حسن.م
https://classroom.google.com/c/
MjA5OTQyMjAxNDQ5?cjc=yuyky
kn

رمز الصف االلكتروني
t4kg5yg
رابط االجتماع
https://meet.google.co
m/fvv-ykwm-fmh

yuykykn رمزالصف

المرحلة
الرابعة

المرحلة
الثانية
المرحلة
الثالثة

3  ق/حلم زراعي نظري
زياد شهاب.د
https://classroom.goo
gle.com/c/MjEwMDcy
Mjk2NDA5?cjc=6oghq
do
oghqdo6 رمز الصف
رابط الجتماع
https://meet.google.c
om/cbp-didz-vft
3:30_12:30

3ق/حشرات محاصيل نظري
د صفاء كريا بكر.م.أ
https://classroom.googl
e.com/c/MjEwMDc0Mz
Q3MDMw?cjc=5tkxwrk

حلقات دراسية ومشاريع بحوث التخرج

المرحلة
الرابعة

10:30-8:30

االربعاء

tkxwrk5 :رمز الصف

12:30-10:30

 من اجل الدروس/حضور في الكلية
العملية

8 ق/مبادئ احصاء نظري
 ورائل مصطفى.د

7 ق/ عملي/وراثة
.م. م+  ورائل مصطفى.د
نور علي حميد
https://classroom.goo
gle.com/c/MjEwMjIyN
TAwOTYy?cjc=yys6f74
yys6f74 :رمز الصف

3ق/بيئة حشرات نظري
 محمد شاكر منصور.د
https://classroom.goo
gle.com/c/MjA5ODY4
MTAyNDk4?cjc=y5rari
l
y5raril رمز الصف
رابط االجتماع
https://meet.google.c
om/lookup/ftt7cqcw5
w

https://classroom.googl
e.com/c/MjA5ODg5NzU
0MzM2?cjc=fyzt6ur
fyzt6ur :رمز الصف
3/ ق/فسلجة حشرات نظري
 محمد شاكر.د
https://classroom.googl
e.com/c/MjA5ODY4MT
U0MzUz?cjc=w4l5lc6
w4l5lc6 :رمز الصف
رابط االجتماع
https://meet.google.co
m/lookup/ftt7cqcw5w
3 ق/المبيدات نظري
د صفاء زكريا بكر.م.ا
https://classroom.googl
e.com/c/MjEwMDc0Mz
Q3MDA1?cjc=hqkrox3
hqkrox3 :رمز الصف

/7 ق/ فسلجة نبات نظري
 زياد شهاب احمد(رابط.د
)االجتماع
https://meet.google.com/vxzvfsp-vkc
https://classroom.google.com/c/
MjEwMDczODAxNTc3?cjc=nuq3
uwy
nuq3uwy :رمزالصف
8 ق/نيماتودا نظري
 صالح اسماعيل.د

المرحلة
األولى

المرحلة
الثانية

المرحلة
الثالثة

https://classroom.google.com/c/
NzI1NzAxNjk5ODJa?cjc=mxwikah
mxwikah: رمز الصف

المرحلة
الرابعة

3:30_12:30

12:30-10:30

8  ق/مبادئ ارشاد زراعي
 حسيب.م

10:30-8:30

7 ق/احياء مجهرية نظري
د عبد هللا عبد الكريم حسن (رابط.أ
)االجتماع
https://meet.google.com/looku
p/b726knrp7j
https://classroom.googl https://classroom.google.com/c/
e.com/c/MjEwMDY3MD MjA5ODI0MzAzODUz?cjc=nt3qg
IwOTcx?cjc=zqsonrf
zs
zqsonrf:رمز الصف
nt3qgzs :رمز الصف
8  ق/ علم البيئة نظري
د خلدون فارس سعيد.م
https://classroom.google.com/c/
MjA5OTUxMzExMjE3?cjc=un7shr
5
un7shr5 : رمز الصف

الخميس
المرحلة
األولى
المرحلة
الثانية

المرحلة
الثالثة

