
                                                                                                                                              

                                                                                                                                         

 

 رئيس القسم                                                                                                                                                        

     خلف علي م.  ميثدأ.م.                                                                                                                                                    

                                                                                                                                     

 2021-2020الفصل الخريفي/ للعام  مرحلة االولى/ جدول الدروس األسبوعية لقسم االنتاج الحيواني/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعليم الكتروني

 
 

 

1:30-2:30 
12:30 -1:30 11:30-12:30 10:30-11:30 9:30-10:30 8:30-9:30 

 الساعات     
 اليوم

حقوق أنسان / نظري/ م. م 
 هدى صبيح

https://join.freeconf
erencecall.com/t33f

pqsta2 
(4gql2kp) 

 

 

م. م.  اللغة انكليزية / نظري/
 عمار

https://join.freeconf
erencecall.com/am

arnasiri80 
(Nwuwb6q) 

 / د. ادريس +عملي كيمياء تحليله /نظري
https://join.freeconferencecall.com/idriesmuhson 

(ur4famx) 
 االحد

 مبادئ انتاج حيواني / نظري/ م. د. علي احمد
https://join.freeconferencecall.com/alialamery

83 
(Fn3we4w) 

 مبادى وقاية نبات / نظري +عملي/ م.د. محمد نعيثل
https://join.freeconferencecall.com/mradhi84 

(mlnpalu) 
 االثنين

 عملي/ م. م. سارة نعيم /مساحة مستوية 
https://join.freeconferencecall.com/sarahnaee

m0 
(4itf3lk) 

باسم كسارمبادى علم التربة / نظري +عملي/ م.د.   

https://join.freeconferencecall.com/basim75botany 
(aolpesg) 

 الثالثاء

 م. م. امنة حسنB/الحاسوب /عملي / 

amnahobhttps://join.freeconferencecall.com/
aidi7 

(zpp4pua) 

 

/نظري / أ. د. طالب عكاب مساحة مستوية   

https://join.freeconferencecall.com/drtalib
20208 

((bq73ddc 

 الربعاءا

 م. باحث. حوراء حسين + / د. ادريس عملي/كيمياء تحليله 
https://join.freeconferencecall.com/idriesmuhson 

(ur4famx) 

 م. م. نورا كريم +م. باحث هدى ماجد /Aبادئ انتاج حيواني عملي/م

https://join.freeconferencecall.com/noorakarim20 
(4itf3lk) الخميس 
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 رئيس القسم                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                         . ميثم خلف عليدأ.م.                                                                                                                                                      

 

 

 2021-2020 الثانية/ الفصل الخريفي/ للعام مرحلة ة لقسم االنتاج الحيواني/جدول الدروس األسبوعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعليم 

 الكتروني

 

 

 

 

 

 

 

1:30-2:30 
12:30-1:30 11:30-12:30 10:30-11:30 9:30-10:30 8:30-9:30 

                       

     ساعاتال

      

 اليوم

 م.م. امنة حسنعملي / 3/ حاسبات

https://join.freeconferencecall.
amnahobaidi7com/ 
(7e3qpk4) 

 وقاية نبات / نظري +عملي/ 

 د. محمد نعيثلم. 

https://join.freeconferencecall.com/mradhi84 

(mlnpalu) 

 نظري /  /مبادئ أسماك 

 د. كامل كاظمأ.

https://join.freeconferencecall.com/wdd90 
( Cmgk7cr) 

 األحد

 

 كيمياء حيوية/ نظري +عملي / 

 م. باحث حوراء حسين د. ادريس

https://join.freeconferencecall.com/idriesmuhson 

( hyagek3) 

 نظري /  /أحياء مجهرية 

 أ. د. سالم حسين  

https://join.freeconferencecall.com/salimhs
m5757 

( kjvmddr) 

 األثنين

 أرشاد زراعي / نظري / 

 عبد المطلبد. م. 

https://join.freeconferencecall.com/abdulmuttalebsali
h7 

(vibyfen) 

 

 نظري/ /مكننة أنتاج حيواني 

 م. أزهر عباس  

https://join.freeconferencecall.co
m/mrc2020 
( aosu2l4) 

 نظري /  /مبادئ صحة منتجات 

 د. سالم حسينأ .

https://join.freeconferencecall.com/salimhs
m5757 

(7ciluir) 

 الثالثاء

 +م. باحث ريام فرج م. م. احسان علي/ /عملي صحة منتجات

https://join.freeconferencecall.com/hushus768 

 (gfaliii) 

+ م. باحث. حوراء م. م. وليد هيالن عملي //مكننة 

https://join.freeconferencecall.com/saidwaleed2020 

ihwxmub)) 
 األربعاء

 + م. باحث رشا كاظممروه قاسم م. م. عملي //مبادئ أسماك 

qmismarwa2341https://join.freeconferencecall.com/ 
 (a7bevhp) 

 

 م. باحث بيادر قاسممحسن +م. م. رحمن عملي /أحياء مجهرية 

https://join.freeconferencecall.com/rahmanmohsien 
7ybd6a2)) 

 الخميس
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 رئيس القسم                                                                                                                                                     

 ميثم خلف عليد.  م. أ.                                    

2120-2020 الثالثة/ الفصل الخريفي/ للعام مرحلة ة لقسم االنتاج الحيواني/جدول الدروس األسبوعي  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعليم 

 الكتروني

 

 

 

 

1:30-2:30 
12:30-1:30 11:30-12:30 10:30-11:30 9:30-10:30 8:30-9:30 

 الساعات     

 اليوم

 

 نظري /  /بيئة وسلوك حيوان 

 م.م. مؤيد عبد الواحد

https://join.freeconferencecall.com/moayadabd28 
( Tjlwp60)   

 

 

 . ميثم خلف  د أ.م.نظري /  /تغذية حيوان   

algalihttps://join.freeconferencecall.com/
bym 

( Mkao7as) 

 

 اقتصاديات أنتاج حيواني/ نظري /

 د. حسين علي   ا. م. 

https://join.freeconferencecall.
com/hussein7820031978 

( sw7em3d) 

 األحد

 

 نظري +عملي/  /تصميم وتحليل تجارب

 د. عبد هللا حميد ا.م. 

https://join.freeconferencecall.com/drdrahs 
( Loyl7z5)     

 نظري / د. رباب /حيوانفسلجه 

https://join.freeconferencecall.
com/6hrtfrw 
( C36tzzs) 

 األثنين

 

 حشرات طبية وبيطرية /عملي /م.م. سجى كاظم

https://join.freeconferencecall.com/sajakahmed 
( F5lv7a5)     

 

 نظري / م.  محمد جودي /مبادئ تفقيس وأداره مفاقس

https://join.freeconferencecall.com/drmoh
ammedjoodi6 

( bn7kntl) 

 

 نظري /  /حشرات طبية وبيطرية 

 د. صادق ثاجب     أ. 

https://join.freeconferencecall.
com/ssadikthajb8 

(Csa3lnl)   

 

 الثالثاء

 +م. باحث علي فضيل فسلجه حيوان /عملي /م.م. مصطفى ريسان   

https://join.freeconferencecall.com/mm412605 

 ( 44woalx) 

 

 األربعاء

 م. باحث سجاد كاظمم. احمد علي + مبادئ تفقيس وأداره مفاقس /عملي /م.

https://join.freeconferencecall.com/ahmed-2 

 (yyhc6xe) 

 + م. باحث مهدي جابرتغذية حيوان /عملي م.م. مصطفى ريسان

https://join.freeconferencecall.com/mm412605 

(7zcvdfd) 

 

 الخميس

https://join.freeconferencecall.com/moayadabd28
https://join.freeconferencecall.com/algalibym
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 رئيس القسم                                                                                                                                                   

 خلف علي مميث . دأ.م.                                                                                                                                                    

 2021-2020 الرابعة/ الفصل الخريفي/ للعام  مرحلة ة لقسم االنتاج الحيواني/جدول الدروس األسبوعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعليم 

 الكتروني

 

 

 

 

1:30-2:30 
12:30-1:30 11:30-12:30 10:30-11:30 9:30-10:30 8:30-9:30 

 الساعات     

 اليوم

 نظري/ /تربية وتحسين طيور 

 د. علي احمدم ./

https://join.freeconferencecall.com/alialamery83 

 

 (zilysxg) 

 

 نظري/ أ.م. محمد جودي /أدارة وأتناج طيور داجنة 

https://join.freeconferencecall.com/drmoham
medjoodi6 
( V72klfj) 

 نظري/  /تغذية طيور داجنة 

 م. محمد جوديأ.

https://join.freeconferencecall.
com/drmohammedjoodi6 

( gwhql2e) 

 األحد

 

 

 مشروع بحث التخرج 

 عبد الواحد دعملي/ م.م. مؤي /أدارة مراعي 

https://join.freeconferencecall.com/moayada
bd28 

( Bjc5grp) 

عملي/ م.م. زينب  /أنتاج أغنام وماعز 

 سمير

https://join.freeconferencecall.
com/mm412605 

( hsikz63) 

 األثنين

 

 د. كامل كاظم  أ.نظري/ /أدارة مراعي 

https://join.freeconferencecall.com/wdd90 
( Sb2taus)    

 خلفد. ميثم أ. م. أنتاج أغنام وماعز /نظري/

algalibyhttps://join.freeconferencecall.com/
m 

( Ooihk6y) 

 د. عبد هللا حميد أ.م./ نظري /أنتاج لحوم 

https://join.freeconferencecall.
com/drdrahs 

(6mwjqtr) 

 الثالثاء

  +م. باحث هدى ماجد م. حسين مجيد عملي م. /تربية وتحسين طيور 
https://join.freeconferencecall.com/hhmmsh89 

( Dy7z4vs) 

 + م. باحث اسراء عبد هللام. محمد نوري. م /عملي  /أدارة وأتناج طيور داجنة 

 
https://join.freeconferencecall.com/mnhdh2 

(3yffgcx) 

 األربعاء

  + م. باحث  رواء حسينهيالن   د.م. ولي م /عملي /تغذية طيور داجنة 

https://join.freeconferencecall.com/saidwaleed2020 

( Ya4tk7p) 

 علي + م. باحث حسينم. احسان علي أنتاج لحوم / عملي / م.
https://join.freeconferencecall.com/hushus768 

 (j5b46x3) 
 الخميس
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