
  جاهعة بغذاد

 كلية علىم الهنذسة الزراعية 

 (0202-0202قسن االقتصاد الزراعي               )جذول الذروس االسبىعي للفصل الخريفي العام الذراسي 

 

 2021-2020جذٔل انذرٔش االضثٕػً نهصف االٔل نهفصم انخرٌفً 

 
 يكاٌ انًحاضرج 4330 -2330انًحاضرج انثانثح  1330-11330انًحاضرج انثاٍَح  10330 - 0330انًحاضرج االٔنى 

  االحذ
  

 يخرثراخ انكهٍح

  االثٍٍُ
  

 يخرثراخ انكهٍح

 meetأ  zoomأَالٌٍ تاضرؼًال انًُصح االنكررٍَٔح     1ذطثٍماخ حاضٕب  حمٕق االَطاٌ ٔحرٌاخ ػايح ذصًٍى ٔاَشاء يثاًَ ُْذضٍح/َظري انثالثاء

 َمم ذماَاخ انُٓذضح انسراػٍح/َظري ُْذضح انًكائٍ ٔاالالخ انسراػٍح/َظري االرتؼاء
 

 meetأ  zoomأَالٌٍ تاضرؼًال انًُصح االنكررٍَٔح    

 1نغح اَكهٍسٌح ْاٌذرٔنٕجٍا يٍاِ ضطحٍح/َظري انخًٍص
 

 meetأ  zoomأَالٌٍ تاضرؼًال انًُصح االنكررٍَٔح    

 

 

 2021-2020نهصف االٔل نهفصم انخرٌفً  )انجاَة انؼًهً(  جذٔل انذرٔش االضثٕػً
 انشؼثح انخايطح انشؼثح انراتؼح انشؼثح انثانثح انشؼثح انثاٍَح االٔنى انشؼثح ٔلد انًحاضرج انٍٕو

 االحذ
 ذصًٍى ٔاَشاء يثاًَ ُْذضٍح 8:30-10:30

 
 رضى ُْذضً

ُْذضح انًكائٍ ٔاالالخ 

 انسراػٍح
 ْاٌذرٔنٕجٍا يٍاِ ضطحٍح

 االحذ
 ْاٌذرٔنٕجٍا يٍاِ ضطحٍح 10:30-12:30

ذصًٍى ٔاَشاء يثاًَ 

  ُْذضٍح
 رضى ُْذضً

ُْذضح انًكائٍ ٔاالالخ 

 انسراػٍح

 االحذ
 ْاٌذرٔنٕجٍا يٍاِ ضطحٍح ُْذضح انًكائٍ ٔاالالخ انسراػٍح 12:30-2:30

ذصًٍى ٔاَشاء يثاًَ 

  ُْذضٍح
 رضى ُْذضً

 االثٍٍُ
 رضى ُْذضً 8:30-10:30

ُْذضح انًكائٍ ٔاالالخ 

 انسراػٍح
 ْاٌذرٔنٕجٍا يٍاِ ضطحٍح

ذصًٍى ٔاَشاء يثاًَ 

  ُْذضٍح

 االثٍٍُ
10:30-12:30 

 
 رضى ُْذضً

ُْذضح انًكائٍ ٔاالالخ 

 انسراػٍح
 ْاٌذرٔنٕجٍا يٍاِ ضطحٍح

ذصًٍى ٔاَشاء يثاًَ 

 ُْذضٍح

 . يالحظح جًٍغ انًحاضراخ انؼًهً ذؼطى فً يخرثراخ انكهٍح 



  جاهعة بغذاد

 كلية علىم الهنذسة الزراعية 

 (0202-0202قسن االقتصاد الزراعي               )جذول الذروس االسبىعي للفصل الخريفي العام الذراسي 

 

 2021-2020نهفصم انخرٌفً  انثاًَجذٔل انذرٔش االضثٕػً نهصف 

 
 يكاٌ انًحاضرج 4330 -2330انًحاضرج انثانثح  1330-11330انًحاضرج انثاٍَح  10330 - 0330انًحاضرج االٔنى 

 meetأ  zoomأَالٌٍ تاضرؼًال انًُصح االنكررٍَٔح     / ػًه1ًَظرٌح الرصادٌح جسئٍح  ػهٕو انررتح / َظري / َظري1َظرٌح الرصادٌح جسئٍح  االحذ

 meetأ  zoomأَالٌٍ تاضرؼًال انًُصح االنكررٍَٔح     3ذطثٍماخ حاضٕب  االَراج انحٍٕاًَ /َظري ذماَاخ ذطٌٕح ٔذؼذٌم االرضً / َظري االثٍٍُ

 meetأ  zoomأَالٌٍ تاضرؼًال انًُصح االنكررٍَٔح     3انهغح االَكهٍسٌح  انثطرُح ُْٔذضح انحذائك/ َظري يٍكاٍَك يؼذاخ جًُ ٔحصاد / َظري انثالثاء

 االرتؼاء
   

 كهٍحيخرثراخ ان

 انخًٍص
   

 يخرثراخ انكهٍح

 

 2021-2020نهفصم انخرٌفً  انثاًَنهصف  )انجاَة انؼًهً(  جذٔل انذرٔش االضثٕػً
 انشؼثح انخايطح انشؼثح انراتؼح انشؼثح انثانثح انشؼثح انثاٍَح انشؼثح االٔنى ٔلد انًحاضرج انٍٕو

 انثطرُح ُْٔذضح انحذائك ذطٌٕح ٔذؼذٌم االرضً ذماَاخ االَراج انحٍٕاًَ ػهٕو انررتح يٍكاٍَك يؼذاخ جًُ ٔحصاد 10:30-8:30 االرتؼاء

 ذماَاخ االَراج انحٍٕاًَ ػهٕو انررتح انثطرُح ُْٔذضح انحذائك يٍكاٍَك يؼذاخ جًُ ٔحصاد ذطٌٕح ٔذؼذٌم االرضً 12:30-10:30 االرتؼاء

 ذطٌٕح ٔذؼذٌم االرضً ذماَاخ االَراج انحٍٕاًَ يؼذاخ جًُ ٔحصاد يٍكاٍَك انثطرُح ُْٔذضح انحذائك ػهٕو انررتح 2:30-12:30 االرتؼاء

 ػهٕو انررتح يٍكاٍَك يؼذاخ جًُ ٔحصاد ذطٌٕح ٔذؼذٌم االرضً ذماَاخ االَراج انحٍٕاًَ انثطرُح ُْٔذضح انحذائك 10:30-8:30 انخًٍص

 يٍكاٍَك يؼذاخ جًُ ٔحصاد انثطرُح ُْٔذضح انحذائك تحػهٕو انرر ذطٌٕح ٔذؼذٌم االرضً ذماَاخ االَراج انحٍٕاًَ 12:30-10:30 انخًٍص

 . يالحظح جًٍغ انًحاضراخ انؼًهً ذؼطى فً يخرثراخ انكهٍح 
 



  جاهعة بغذاد

 كلية علىم الهنذسة الزراعية 

 (0202-0202قسن االقتصاد الزراعي               )جذول الذروس االسبىعي للفصل الخريفي العام الذراسي 
 

 

 2021-2020جذٔل انذرٔش االضثٕػً نهصف انثانث نهفصم انخرٌفً  

 
 انًحاضرج يكاٌ 3330 -2330انًحاضرج انثانثح  2330-11330انًحاضرج انثاٍَح  10330 - 0330انًحاضرج االٔنى 

 طرائك تحث )َظري( )َظري( 1َظرٌح الرصادٌح كهٍح  االحذ
 

 meetأ  zoomأَالٌٍ تاضرؼًال انًُصح االنكررٍَٔح    

 يحاضثح يشارٌغ زراػٍح )ػًهً( يحاضثح يشارٌغ زراػٍح )َظري( االثٍٍُ
 

 meetأ  zoomأَالٌٍ تاضرؼًال انًُصح االنكررٍَٔح    

 meetأ  zoomأَالٌٍ تاضرؼًال انًُصح االنكررٍَٔح     َظى انرًٌٕم ٔانرطهٍف انسراػً )ػًهً( )ػًهً( 1َظرٌح الرصادٌح كهٍح  ٔانرطهٍف انسراػً )َظري(َظى انرًٌٕم  انثالثاء

 meetأ  zoomأَالٌٍ تاضرؼًال انًُصح االنكررٍَٔح     انهغح االَكهٍسٌح الرصادٌاخ اَراج زراػً )ػًهً( ذماَاخ انرطٌٕك انسراػً )َظري( االرتؼاء

 ذماَاخ انرطٌٕك انسراػً )ػًهً( الرصادٌاخ اَراج زراػً )َظري( انخًٍص
 

 meetأ  zoomأَالٌٍ تاضرؼًال انًُصح االنكررٍَٔح    

 

 2021-2020جذٔل انذرٔش االضثٕػً نهصف انراتغ انفصم انخرٌفً 

 
 يكاٌ انًحاضرج 4330 -2330انثانثح انًحاضرج  2330-11330انًحاضرج انثاٍَح  10330 - 0330انًحاضرج االٔنى 

 meetأ  zoomأَالٌٍ تاضرؼًال انًُصح االنكررٍَٔح     ذًٍُح زراػٍح )ػًهً( ذًٍُّ زراػٍّ )َظري( )َظري( 1الرصاد لٍاضً  االحذ

 1انهغح االَكهٍسٌح / ضٍاضّ زراػٍّ )َظري( االثٍٍُ
 

 meetأ  zoomأَالٌٍ تاضرؼًال انًُصح االنكررٍَٔح    

 meetأ  zoomأَالٌٍ تاضرؼًال انًُصح االنكررٍَٔح     ذجارج خارجٍح )ػًهً( الرصادٌاخ انًٕارد انطثٍؼٍّ )ػًهً( ذجارج خارجٍح )َظري( انثالثاء

 meetأ  zoomأَالٌٍ تاضرؼًال انًُصح االنكررٍَٔح     1يشرٔع تحث انرخرج / )ػًهً( 1الرصاد لٍاضً  )َظري( 1ذمٍٍى يشارٌغ زراػٍّ/ االرتؼاء

 


