
 الفصل الربيعي   –  علوم الرتبة واملوارد املائية جدول ادلروس الأس بوعي لقسم  

 

 

 المرحلة األولى 

طريقة  اسم التدريسي  حالة المحاضرة  المادة التوقيت  اليوم 
 المحاضرة 

 ط المحاضرةــــراب

 https://classroom.google.com/c/MjQyMTA3OTg0OTEy?cjc=qeu7ml3 الكتروني  د. احمد محسن  نظري  كيمياء عضوية   12-10 االحد 

 https://classroom.google.com/c/MjA5OTQ4NDk3OTcz?cjc=npblue3 الكتروني  م.م سعد ضامن   عملي  كيمياء عضوية   1-2

 - حضوري   م. منى محمد   عملي حاسوب  10-8:30 االثنين 

 https://classroom.google.com/c/MzE3MjA3ODkxMjc0 الكتروني ياسر حمود عجرش  د.  +عملي  نظري جيولوجي   3-1 الثالثاء 

 https://classroom.google.com/c/MjUzNzQ2NjEyMjA2?cjc=jcgkr5f الكتروني أ.د. عبدالوهاب عبد الرزاق القيسي  نظري    ( 2)رياضيات 10:30-8:30 األربعاء

 https://classroom.google.com/c/MjA5ODA0NjUyNjc3?cjc=fgfbaem الكتروني  د. عمار سعدي   نظري  مساحة مستوية   11-1 

 https://classroom.google.com/c/MzI2NjQ0NTI3ODI3?cjc=iaddjux الكتروني د. فراس احمد   نظري  ( 2لغة انكليزية ) 11-10 الخميس

 https://classroom.google.com/c/MzI2NTI0NzUwMjQ1?cjc=ijre2mg الكتروني د. فراس إبراهيم   نظري  مبادئ اقتصاد زراعي   11:30-1:30 

 https://meet.google.com/lookup/agd3yqbv54 للمرحلة األولى لجميع الدروس    google meetرابط  

 ptnzf6r رمز الصف  

 https://classroom.google.com/c/MzE3MjE3NDQ1NTU4?cjc=ptnzf6r رابط الصف االلكتروني  
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 الفصل الربيعي   –  علوم الرتبة واملوارد املائية جدول ادلروس الأس بوعي لقسم  

 ثانية المرحلة ال

حالة   المادة التوقيت  اليوم 
 المحاضرة 

 ط المحاضرةــــراب طريقة المحاضرة  اسم التدريسي 

 - حضوري  م.م. عبدهللا عزاوي عيسى  عملي  مكائن واالت زراعية  9:30 – 8:30 االحد 

 - حضوري  م.م. عبدهللا عزاوي عيسى عملي تسوية وتعديل    11 - 10 

 - حضوري  م. منى محمد   عملي  حاسوب   11:30-12:30

 https://classroom.google.com/c/NTYzNDk4NDU0OTRa?cjc=qn5pepl الكتروني    م.م. نمير حامد  عملي  تحليل تربة وماء ونبات  11-10 االثنين 

 https://classroom.google.com/c/Mjg5MDI1ODg1NzUx?cjc=ckc4wpd الكتروني  أ.د. لبيد شريف  نظري  فسلجة   11:30-1:30 

 https://classroom.google.com/c/MzE3ODkwMTg2NTIw?cjc=5ds6d2f الكتروني   أ.م.د. مجبل محمد  نظري  تحليل تربة وماء ونبات  10:30 -9 الثالثاء 

 https://classroom.google.com/c/MzE3MjIwMjE5NjA1?cjc=hj4vvc7 الكتروني   د. خلدون فارس   نظري  وقاية نبات   10:30-12:30 

 https://classroom.google.com/c/MzI1Mjg1MzM5MzY1?cjc=psewyc6 الكتروني   م. امنة نايف   عملي  وقاية نبات  1-2

 https://classroom.google.com/c/NTM4Njc1MDM4MDBa?cjc=uws77qv الكتروني   م.م. لوثر خالد احمد  عملي  فسلجة   2-3:30

)مشترك مع   2رياضيات 10:30-8:30 األربعاء
 المرحلة األولى( 

 https://classroom.google.com/c/MjUzNzQ2NjEyMjA2?cjc=jcgkr5f الكتروني  أ.د.عبدالوهاب القيسي نظري 

 https://classroom.google.com/c/MzI0ODUyMDg3Nzg3?cjc=hivvwoa الكتروني  د. عبدهللا عزاوي عيسى  نظري  مكائن وآالت زراعية  11-12:30 

 https://classroom.google.com/c/MzE4MzExMzk5MDc3?cjc=x3jnksl الكتروني   د.عبدهللا عزاوي عيسى   نظري  تسوية وتعديل  12:30-2:30

 https://classroom.google.com/c/MzI2NTQxMTIxMjg3?cjc=5b4vtom الكتروني  محمود امين د. حسيب  نظري  مبادئ ارشاد زراعي    10:30-9:30 الخميس

 مبادئ اقتصاد زراعي 11:30-1:30 
 )مشترك مع المرحلة األولى( 

 https://classroom.google.com/c/MzI2NTI0NzUwMjQ1?cjc=ijre2mg الكتروني  د.فراس إبراهيم   نظري 

 https://classroom.google.com/c/MjA5OTU4OTkzODcy?cjc=qmeuty الكتروني  د. فارس المحل   نظري  حرية وديمقراطية   8:30-9:30 

 https://meet.google.com/lookup/bldyzul6je لجميع الدروس  ثانيةللمرحلة ال   google meetرابط  

 pkdwmeyرمز الصف 

 https://classroom.google.com/c/MzE3MjE4NzIzNTk5?cjc=pkdwmey رابط الصف االلكتروني   

 

https://meet.google.com/lookup/bldyzul6je
https://classroom.google.com/c/MzE3MjE4NzIzNTk5?cjc=pkdwmey
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 ثالثة المرحلة ال

حالة   المادة التوقيت  اليوم 
 المحاضرة 

 ط المحاضرةــــراب طريقة المحاضرة  اسم التدريسي 

 https://classroom.google.com/c/MzI2NTEyMTg1Nzcw?cjc=zmp3rzc الكتروني د. عمار سعدي نظري  مورفولوجي تربة 3:30-1:30 االحد 

 https://classroom.google.com/c/MzI2NTg1NTg1MjA5?cjc=3o5amhs الكتروني د.هبة عبدهللا كريم نظري  بزل 12-10 االثنين 

 https://classroom.google.com/c/MzI5NzMxMzcyMjYy?cjc=54u4w22 الكتروني د. محمود احمد لطيف عملي معادن طين 1-2 

 https://classroom.google.com/c/MzI2NTg1NTg1MjA5?cjc=3o5amhs حضوري  د.هبة عبدهللا كريم عملي بزل 9:30-8:30 الثالثاء  

 - حضوري  م.م. نمير حامد عملي ملوحة تربة 10-11

 https://classroom.google.com/c/NjEwOTIyMjEzNDda?cjc=wfk3fvz الكتروني أ.م.د. باسم شاكر عبيد نظري  معادن طين 12:3-10:30 األربعاء

 https://classroom.google.com/c/MzE3MjA3OTQ1OTE2 الكتروني د. ياسر حمود عجرش  نظري  ملوحة تربة 1-3 

 https://classroom.google.com/c/MzI2NTU3MTYzODkz?cjc=4cfn7kp الكتروني طارق بكر ى د. يسر  نظري  اقتصاديات موارد طبيعية 12-10 الخميس

 https://classroom.google.com/c/MzI0NjY4MDc2NTcw?cjc=oetkjrp الكتروني د. اياد عبدهللا  نظري  تحسس نائي  12-1:30 

 https://classroom.google.com/c/MzI2OTM5MDU2ODQ1?cjc=bldqlkl الكتروني  م.م. رؤى قيس   عملي   تحسس نائي   2-3

 https://meet.google.com/lookup/dvdsblpwgx لجميع الدروس  لثةللمرحلة الثا  google meetرابط 

 kkoitwV رمز الصف 

 https://classroom.google.com/c/MzE3MjE4NzIzNjIz?cjc=vkkoitw رابط الصف االلكتروني 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/MzI2NTEyMTg1Nzcw?cjc=zmp3rzc
https://meet.google.com/lookup/dvdsblpwgx
https://classroom.google.com/c/MzE3MjE4NzIzNjIz?cjc=vkkoitw
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 لرابعة المرحلة ا

حالة   المادة التوقيت  اليوم 
 المحاضرة 

 المحاضرةط ــــراب   طريقة المحاضرة  اسم التدريسي 

 https://classroom.google.com/c/MjIwNjA2MjIyODY0?cjc=t63ufyz الكتروني  م.م سعد سامي  عملي    إدارة تربة     12.00-1:00 االحد 

 https://classroom.google.com/c/MzI2NTEyMTg1OTI5?cjc=acedh5c الكتروني  د. عمار سعدي نظري   تصحر      2.30-1.30

 https://meet.google.com/lookup/gmglj6p2ro الكتروني  د. خلف محمود خليفة  نظري    استصالح أراضي     12:30-1:30 االثنين 

 - حضوري  د. محمد جار هللا  عملي تقانات اسمدة   9:30-8:30 الثالثاء 

 - حضوري  - عملي حلقات دراسية  10-11

 - حضوري  د. محمد جار هللا  عملي تغذية نبات  11:30-12:3

 https://classroom.google.com/c/MzI1NDIzMTc4NTc3 الكتروني  د. نورالدين محمد مهاوش نظري   تقانات اسمدة    1:30-3:00 األربعاء

 https://classroom.google.com/c/MzI2NTEyMTg1ODk0?cjc=o2lgixu الكتروني د. عمار سعدي نظري   إدارة تربة  1.00-12.00 

 https://classroom.google.com/c/MzI2NTY5OTkyNTgy?cjc=soqygt4 الكتروني  د. اياد احمد حمادة نظري   تغذية نبات   12:30-1:30 الخميس

 - - - - مشروع تخرج  - 

 https://classroom.google.com/c/MzMwMzc0MDUxNzM5?cjc=3ayhq76 الكتروني  د. محمود احمد لطيف عملي   إستصالح اراضي   3.30-2.00 

 https://meet.google.com/lookup/gmglj6p2ro لجميع الدروس  رابعةللمرحلة ال    google meetرابط  

 ctuzx4b رمز الصف  
 zIzNjM3?cjc=ctuzx4bhttps://classroom.google.com/c/MzE3MjE4N رابط الصف االلكتروني  

 

 

https://meet.google.com/lookup/gmglj6p2ro
https://classroom.google.com/c/MzE3MjE4NzIzNjM3?cjc=ctuzx4b

