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 4 3 1 9 9155 9955 90 9 االحد                  
  نظري الحٌوان علم المرحلة االولى

  خلدون. د
 3 ق

 مبادئ علم الحٌوان العام / عملً  
 3د. خلدون فارس سعٌد ق 

 ( 1) الحاسوب فً تطبٌقات
 كامل محمد م.م

 مختبر الحاسوب 

  
 

 مبادئ انتاج حٌوانً نظري المرحلة الثانٌة
 د. عقٌل عبد شلٌج

 

 انتاج حٌوانً عملً 
 د. عمار صالح الدٌن عبد الواحد

 حقول قسم االنتاج الحٌوانً

 فسلجة نبات نظري 
  8ق 

 د. جمٌل ٌاسٌن 

  
 

 فطرٌات نظري  المرحلة الثالثة
 ا.د عبد هللا عبد الكرٌم 

  8 ق

 علم البٌئة عملً 
 م.م خلف عطٌة 

 7ق 

 كٌمٌاء حٌاتٌة عملً                          
 مختبر الصناعات  

 م.م انتصار داود مصطفى 

 
 

 امراض خضر  المرحلة الرابعة
 7ا.م.د معاذ عبد الوهاب 

 حشرات محاصٌل عملً 
 م.م عواد جاسم محمد 

 مختبر الوقاٌة  

 امراض خضر عملً  
 م.م خلف عطٌة محمد  

 مختبر الوقاٌة

 
 

                    
  االثنين

 
 

 لغة انكلٌزٌة تخصصً  المرحلة االولى
 د. خلدون فارس سعٌد

 4ق 

 اقتصاد زراعً  
 ا.د جدوع شهاب احمد 

  3ق 

    
 

 نٌف نبات نظري صت المرحلة الثانٌة
 علوشد. رنا هاشم 

  3ق 

مكائنن ومعدات نظري / د. ثائر 
  8ق \

   
 

 فسلجة حشرات نظري  المرحلة الثالثة
 د. محمد شاكر 

  8ق 
 

 فسلجة حشرات عملً 
 د. محمد شاكر 

 مختبر الحشرات

   

 امراض محاصٌل ن المرحلة الرابعة
 د. معاذ عبد الوهاب 

 7ق 

 امراض محاصٌل حقلٌة عملً 
 م.م خلف عطٌة محمد 

 مختبر الوقاٌة الدراسات االولٌة 

   

 الثالثاء              
 

 

 نظري مبادئ بستنة   المرحلة االولى
 د. محمود فاضل 

   3ق 

 حقوق انسان 
 وسام عبد الظاهر 

  3ق  

   

 احصاء عملً مبادئ  المرحلة الثانٌة
 م.م نور علً حمٌد 

 تصنٌف نبات عملً  
 م.م نور علً حمٌد 

  عملً نبات فسلجة 
 عواد مٌسر

  



 الوقاٌة فً التربةمختبر  

 كٌمٌاء حٌوٌة نظري  المرحلة الثالثة
 م.د جدوع  محمد هجٌج 

 7ق 
 

 نظري وتحلٌل تجارب تصمٌم 
 أ.م.د عماد خلف 

 8ق 

 وراثة عملً
 ولٌد زكً 

  

 بٌئة حشرات نظري  المرحلة الرابعة
 د. محمد شاكر منصور 

 8ق 

 بٌئة حشرات عملً 
 محمد شاكر منصورد. 

 مختبر قسم الوقاٌة 
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 4 3 1 9 91 99 90 9 االربعاء              
 1مبادئ حشرات  المرحلة االولى

 3ق 
 د. ربٌع عبد

 مبادئ حشرات عملً
 مختبر الحشرات 

 د. ربٌع عبد 

 
 

 مبادئ احصاء نظري   الثانٌةالمرحلة 
 د. ورائل مصطقى 

7 

 مكائن ومعدات عملً
 الورشة الهندسٌة 

 القادر غالب  د. عبد

   
 

  ظريوراثة  ن المرحلة الثالثة
 د. داود سلمان مدب

 8ق  

 (1) فطرٌات عملً
 م.م مقداد صالح 

 مختبر االولٌة 

  
 

 حشرات محاصٌل نظري  المرحلة الرابعة
   م.د مختبر االولٌة 

 مبٌدات نظري 
 ا.م.د صفاء زكرٌا بكر 

  8ق 

 مبٌدات عملً
 احمد ناطق 

  مختبر االوٌة 

 
 

            
 الخميس

 
 
 

 مبادئ بستنة عملً  المرحلة االولى
 + حقول قسم البستنة  3ق 

 ا.م طه شهاب 
 

     
 

 احٌاء مجهرٌة نظري  المرحلة الثانٌة
 حسن أ.د عبد هللا عبد الكرٌم 

 احٌاء مجهرٌة عملً 
 م.م مقداد صالح

  



 مختبر الوقاٌة 
 

 مختبر االولٌة 

 علم البٌئة نظري  المرحلة الثالثة
 أم.د ربٌع عبد عبد هللا 

 7ق 
 

 تصمٌم وتحلٌل تجارب عملً 
 ٌوسف عبد الحمٌد

 

  3تطبٌقات فً الحاسوب 
 محمد كامل 

 

 حلم زراعً  المرحلة الرابعة
 م. زٌاد شهاب 

 8ق 
 

 حلم زراعً عملً 
 م. زٌاد شهاب 
 8ق 

    

 


