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 جدول الدروس االسبوعي ليوم االحد

 3 – 7 7 – 70 70 – 9 المراحل

 مجتمع رٌفً عملً االولى
 + احمد صكرد.سحاب 

 جتمع رٌفً نظريم
 د.سحاب

 0حاسبات
 م.محمد كامل

 أحصاء نظريمبادئ  (4الثانٌة )قاعة 
 د.نصٌف جاسم

 أحصاء عملًمبادئ 
+ عمر جاسم د.نصٌف

 عادل

 

عملً د.علً +  تنقل تقنٌا نقل تقنٌات نظري د.علً (03ارشاد )قاعة الثالثة 
 بشار

 

 رٌاضً أقتصاد علً.د نظري تقنٌات نقل ( 07الثالثة اقتصاد )قاعة
 زٌدان ثامر.م.أ

 نظري زراعٌة محاسبة
+ مزهر طارق ٌسرى

 عبدهللا

نظرٌات تغٌر اجتماعً  (5الرابعة ارشاد )قاعة 
 ()نظري

 ماجد خلٌلأ.م. 

نظرٌات تغٌر اجتماعً 
 )عملً(أ.م.ماجد +حسٌب

 

 تنمٌة أقتصادٌة (6الرابعة اقتصاد )قاعة
 شهاب احمد د.جدوع

  مشروع بحوث تخرج

 جدول الدروس االسبوعي ليوم االثنين 

    7.31 -  07.31 07.31 -01.31 01.31 -2.31 المراحل

 حقوق انسان االولى
 

 أقتصاد زراعً نظري
 د.جدوع شهاب

 

 .د.سمؤلرٌاضٌات

مبادئ ارشاد زراعً  (4الثانٌة )قاعة 
 العملً.أ.فراس +مها

 

 7حاسبات 
 م.محمد كامل

 

 ةطرائق ارشادٌ (03الثالثة ارشاد )قاعة 
 .محمود حدٌسأ

 ةطرائق ارشادٌ
 مهندمحمود +أ.

 

نظري  أحصاء زراعً  ( 07الثالثة اقتصاد )قاعة
 نصٌف ()د.

 هاشم عطاهللنصٌف (+ )د.عملً   أحصاء زراعً 

 أدارة أرشادٌة نظري أ(5الرابعة ارشاد )قاعة 
 د.سحاب

 نظري أرشادي تدرٌب
 علً.د

 أقتصاد قٌاسً نظري أ(6الرابعة اقتصاد )قاعة
 ٌاسٌن خالدد.

 أقتصاد قٌاسً عملً
 عمر عادل+د..خالد ٌاسٌن 
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 الحٌوانً. االنتاج ( .فً قسم   03_07قاعة رقم )

 المكتبة  0قاعة .....بناٌة الدراسات العلٌاأ ( 6أو5,4قاعة رقم)

 جدول الدروس االسبوعي ليوم الثالثاء 

    7.31 -  07.31 07.31 -01.31 01.31 -2.31 المراحل

 انتاج حٌوانً )نظري( االولى
 اسلم سعود د.

 عملً أنتاج حٌوانً 
 أ. مهٌمن +   اسلم سعود د.

 نظري نبات وقاٌة (4الثانٌة )قاعة 
 قٌس.د

 مبادئ االرشاد الزراعً
 نظري +م.فراس

 عملً نبات وقاٌة
أمنه+ قٌس.د  

 

 جماعات وقٌادة (03الثالثة ارشاد )قاعة 
 د.سحاب  عاٌد

 جماعات وقٌادة
 د.سحاب +حسٌب

مكافحة د.محمد 
 رمضان

 0 كلً أقتصاد ( 07الثالثة اقتصاد )قاعة
 (باسم.د)نظري

 العملً/0 كلً أقتصاد
 حمد راشدأ+ باسم.د

 

 بٌئة ارشادٌة أ(5)قاعة الرابعة ارشاد 
 أ.م.ماجد

 بٌئة ارشادٌة
 أ.م. ماجد +احمد صكر

مشروع بحث 
 تخرج

 سٌاسة زراعٌة د.نصٌف أ(6الرابعة اقتصاد )قاعة
 

 محاصٌل حبوب العملً  

 + رفعاتممدوح  حسام.د
 

 جدول الدروس االسبوعي ليوم االربعاء 

    7.31 -  07.31 07.31 -01.31 01.31 -2.31 المراحل

 أقتصاد الزراعً العملً االولى
 

  االنكلٌزٌة اللغة

 مبادى دواجن /النظري (4الثانٌة )قاعة 
 + م.سماح مٌسرد. احمد طاٌس

 مبادى دواجن /العملً
 مٌسر سماح.م+ طاٌس احمد. د

 تنمٌة مجتمع رٌفً )نظري( (03الثالثة ارشاد )قاعة 
 م.محمد عمر

 رٌفً تنمٌة مجتمع
 م.محمد عمر +حسٌب

 عملًمكافحة أدغال 
د. محمد+أ. ضٌاء 

 السكمانً

 07الثالثة اقتصاد )قاعة
) 

 /نظري0نظرٌة جزئٌة
 د.حسن زنزل

 
 

 /عمل0ًنظرٌة جزئٌة 
 د.حسن زنزل+ محمد عبدالكرٌم

 تخطٌط برامج أرشادٌة أ(5الرابعة ارشاد )قاعة 
 أ.م محمود حدٌس

 أرشادٌة تخطٌط برامج
 أ.م.محمود حدٌس+مها سعٌد شدة

 طرق بحث أ(6الرابعة اقتصاد )قاعة
 أ.م.عمر عادل

 

 محاصٌل حبوب /النظري
 د.حسام ممدوح

 الخميسجدول الدروس االسبوعي ليوم 

    7.31 -  07.31 07.31 -01.31 01.31 -2.31 المراحل
 العملً حقلٌة محاصٌل محاصٌل حقلٌة نظري االولى

 م.م.قتاده ابراهٌم

 نظري 0نظرٌة جزئٌة/ (4الثانٌة )قاعة 
 د.حسن زنزل

 عملً 0نظرٌة جزئٌة
 محمد عبدالكرٌمد.حسن + 

 حشرات نظري (03الثالثة ارشاد )قاعة 
 د.محمد شاكر

 حشرات عملً
 د.محمد شاكر + م.وعد

 نظري مزارع أدارة ( 07الثالثة اقتصاد )قاعة
 باسم.د

 عملً مزارع أدارة
 هاشم+ باسم.د

 .احمد صكرعملًأدارة ارشادٌة  أ(5الرابعة ارشاد )قاعة 
 

 تدرٌب أرشادي
 محمد عزتد.علً +

 موارد أقتصادٌات أ(6الرابعة اقتصاد )قاعة
 ثامرزٌدان.م.أ

 مشروع بحوث تخرج


