
   ربٌعً/للفصل القسم االقتصاد واالرشاد الزراعً..الجدول االسبوعً ل

 

 جدول الدروس االسبوعي ليوم االثنين

 3.38 -2 2-11 18.38-0.38 المراحل

 االولى
 ( المكتبة 1قاعة )

 مبادئ التربة نظري 
 د.صالح 

 مبادئ التربة عملً
 د.صالح + م.حذٌفه معن نجم

 

 ري وبزل نظري (4الثانٌة )قاعة 
 /د.رمزي

 / عملً  ري وبزل
  د.رمزي + /.عماد طارق 

 4/ حاسبات 
 كامل محمد.م

الثالثة ارشاد )قاعة 
12) 

 مبادئ البان نظري 
 م. محمد احمد

 مبادئ البان عملً
 م.م .سعد ضامن

 

الثالثة اقتصاد 
 ( 12)قاعة

 مبادئ البان نظري 
 م. محمد احمد

 مبادئ البان عملً
 ضامنم.م.سعد 

  

الرابعة ارشاد )قاعة 
5) 

 تقوٌم ارشادي نظري 
 ا.ماجد خلٌل

 تقوٌم ارشادي عملً 
 م.م حسٌب محمود

 

الرابعة اقتصاد 
 (6)قاعة

 تموٌل وتسلٌف نظري 
 د. نصٌف جاسم

 تموٌل وتسلٌف عملً
 م.م محمد عبدالكرٌم 

 

 جدول الدروس االسبوعي ليوم الثالثاء 

 3.38 -2 1-11 18.38-0.38 المراحل

 االولى
 ( المكتبة 1قاعة )

 مكائن زراعٌة نظري
 د.ثائر 

 مكائن زراعٌة عملً
 م.عبد القادرد.ثائر +

 انكلٌزي 
 م.محمد عمر

 تعلٌم كبار نظري/ (4الثانٌة )قاعة 
 م.محمد عمر الشرٌف

 حرٌة ودٌمقراطٌة .
 م.احمد 

 
 تعلٌم كبار عملً

 م.محمد عمر الشرٌف+ م.م.محمد عزت

ارشاد )قاعة الثالثة 
13) 

اسالٌب اتصال ارشادي 
 نظري

 أ.د. علً أحمد 

 اسالٌب اتصال ارشادي 
 عملً

 م.محمد عزت د. علً أحمد + 

 وسائل ومعٌنات عملً
 م.محمد عزت

الثالثة اقتصاد 
 ( 12)قاعة

 اقتصادٌات انتاج نظري
 د.حسن ثامر  

 اقتصادٌات انتاج عملً
 + أحمد رشٌد د.حسن ثامر

  

ارشاد )قاعة الرابعة 
5) 

 / نظري ارشاد مرأة 
 أ.ماجد خلٌل 

 

 عالقات عامة .نظري
 د.سحاب عاٌد  

 

الرابعة اقتصاد 
 (6)قاعة

 اقتصاد قٌاسً نظري
 د.نصٌف جاسم

 اقتصاد قٌاسً عملً
 م.م محمد عبد الكرٌم

 

 

 جدول الدروس االسبوعي ليوم االحد

   3.38 -2 2-11 11-9 المراحل

 االولى
 ( المكتبة 1قاعة )

 مبادئ بستنة نظري 
 د. ثامر الزهوان

 مبادئ بستنة عملً
 (13مختبر البستنة)

 + م.طه شهابد .ثامر الزهوان

  2حاسبات 
 م.محمد كامل 

 انتاج خضر .نظري (4الثانٌة )قاعة 
 د.حارث برهان 

 أنتاج خضر .عملً )مختبر البستنه(
 د.حارث برهان+ بتول 

 

ادارة مزارع عملً  (13الثالثة ارشاد )قاعة 
 م.هاشم عطاهللا

 طرق بحث اجتماعً نظري
 د .سحاب عاٌد

 /طرق بحث اجتماعً
 عملً 

د.سحاب +م.م احمد 
  صكر

                      تحلٌل اسعار/                              ( 12الثالثة اقتصاد )قاعة
 د.نصٌف جاسم

 محاسبه تكالٌف نظري  
 ٌسرى طارق بكر

محاسبه تكالٌف عملً 
مزهر ٌسرى طارق+م.

 عبدهللا

 مناهج ارشاد نظري (5الرابعة ارشاد )قاعة 
 م.محمد عمر الشرٌف

 مناهج ارشاد عملً
 م. محمد عمر الشرٌف

 مشروع بحث تخرج 

 تخطٌط زراعً  (6الرابعة اقتصاد )قاعة
 د. جدوع شهاب

 تموٌل وتسلٌف عملً
 م.م محمد كامل

 مشروع بحث تخرج



   ربٌعً/للفصل القسم االقتصاد واالرشاد الزراعً..الجدول االسبوعً ل

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي ليوم االربعاء

 المراحل
 

0.38-18.38 11-2 2- 3.38 

 االولى
 ( المكتبة 1قاعة )

 علم نفس /نظري 
 أمحمود حدٌس 

 علم نفس / عملً 
 أ.محمود حدٌس +م.م. مها 

 

 صحة وامراض نظري (4الثانٌة )قاعة 
 د.احمد عبد علو

 صحة وامراض عملً
 م. عمار صالح الدٌن

 

 ادارة مزارع نظري (13الثالثة ارشاد )قاعة 
 /د.جدوع شهاب

 مكافحة افات زراعٌة 
 نظري/د.قٌس كاظم

مكافحة افات 
 زراعٌة 
 عواد جاسم عملً/م.

سٌاسة مالٌة ونقدٌة  ( 12الثالثة اقتصاد )قاعة
 نظري/د.باسم فاضل

  

 أرشاد مرأة/ عملً  (5الرابعة ارشاد )قاعة 
 .م.حسٌب محمود

 عالقات عامة /عملً /
  م.احمد صكر

 

 تقٌٌم مشارٌع نظري (6الرابعة اقتصاد )قاعة
 ا.م ثامر زٌدان 

 تقٌٌم مشارٌع عملً
 م.م عمر عادل

 

 جدول الدروس االسبوعي ليوم الخميس 

 3.38 -2 2-11 18.38-0.38 المراحل

 االولى
 ( المكتبة 1قاعة )

 مبادئ صناعات نظري
 د.غزوان 

 مبادئ صناعات عملً
 د.غزوان + م. نصٌر

 

 تسوٌق زراعً /نظري (4الثانٌة )قاعة 
 د. حسن ثامر

 تسوٌق زراعً /عملً  
د. حسن ثامر+ م.م. مزهر 

 عبدهللا 

 

 وسائل ومعٌنات نظري (13الثالثة ارشاد )قاعة 
 ا.م محمود حدٌس

 وسائل ومعٌنات /عملً 
 أ.محمود حدٌس + محمد عزت

 

 نظري 2اقتصاد كلً/ ( 12الثالثة اقتصاد )قاعة
 د.باسم فاضل

 عملً 2اقتصاد كلً/
 + أحمد رشٌدد.باسم فاضل

 

علم النفس التربوي  (5الرابعة ارشاد )قاعة 
نظري/ا.م محمود 

 حدٌس

 علم النفس التربوي عملً
 م.م مها 

 

 نظم وفكر اقتصادي (6الرابعة اقتصاد )قاعة
 د. جدوع شهاب

 تجارة خارجٌة.
 د. باسم فاضل

 

 مالحظة:

 .فً قسم الثروة الحٌوانٌة. ( 13_12قاعة رقم )

 .( البناٌة الجدٌد 5و 4قاعة رقم)

 .فً قسم االغذٌة (6)قاعة رقم 

 ( فً بناٌة المكتبة الطابق الثانً 1قاعة رقم )

  


