
  1028-1027للعام الدراسي  )الفصل الثاني( قسن علوم االغذية  / املزحلة االوىل
 2‚23-1‚23 1‚23-0‚23 0‚23-01‚23 01‚23-00‚23 00‚23-03‚23 03‚23-9‚23 9‚23-8‚23 اميوم

 

 

 الاحـــــــد

 شؼبة )أ ( احصاء )نظري(

 ( 6د. امحد هواس ) ق

 )ب(احصاء )معيل( 

 ) خمترب امكميياء( يوسف غبدامحليدم.م. 

 

 شؼبة )ب(احصاء )معيل( 

 ) خمترب امكميياء( يوسف غبدامحليدم.م. 

 )أ ( احصاء )نظري(

 ( 6د. امحد هواس ) ق

 )ب(اسس هندس ية )معيل(  االجنيــــــن

 (كميياءزايد طارق )خمترب ام م.م.

 )أ (اسس هندس ية )نظري( 

 (6د. رافد خليل   )ق

 

 )أ (اسس هندس ية )نظري( 

 (6د. رافد خليل   )ق

 )ب(اسس هندس ية )معيل( 

 (كميياءزايد طارق )خمترب ام م.م.

 

 كميياء مكية )نظري( )أ ( امثالجــــــاء

 ( 6قامكرمي غبدامرزاق )د. غبد

  انلغة الانلكزيية )ب(

 (6)قد. امحد نزال 

 كميياء مكية )معيل( )أ (

 )خمترب امكميياء( نتصار داوودم.م. ا

 

 (ب)معيل( )كميياء مكية 

 )خمترب امكميياء( نتصار داوودم.م. ا

 مبادى صناػات )نظري()أ (

 (3د. ايمسني اسامغيل )ق

 كميياء مكية )نظري( )أ (

 (6قامكرمي غبدامرزاق )د. غبد 

 

 )ب(مبادى صناػات )نظري(  الاربؼـــــاء

 ( 6د. ايمسني اسامغيل )ق

 )ب(مبادى صناػات )معيل( 

 )خمترب امتصنيع( همند ميثم. 

 (أ  ) 1حاس بات 

 م.م. موثر خادل )قاػة املكتبة(

 (أ  ) 1حاس بات 

 م.م. موثر خادل )قاػة املكتبة(

 انلغة الانلكزيية )أ (

 (6 )قد. امحد نزال 

 )ب(مبادى صناػات )معيل( 

 )خمترب امتصنيع( همند ميثم. 

 )أ (م. انتاج حيواين )نظري(  امخليـــــس

 (6د. غبدهللا غصام )ق

 )ب(م. انتاج حيواين )معيل( 

 (كميياءهممين غبدامسالم )خمترب ام  م.م.

  

 )ب(م. انتاج حيواين )معيل( 

 (كميياءهممين غبدامسالم )خمترب ام  م.م.

  )أ ( م. انتاج حيواين )نظري(

 (6د. غبدهللا غصام )ق

  

   Off off off off off امجلؼــــــة

   Off off off off off امسبــــــت

 



 1028-1027للعام الدراسي  ثانية )الفصل الثاني(ن علوم االغذية  / املزحلة القس

 2‚23-1‚23 1‚23-0‚23 0‚23-01‚23 01‚23-00‚23 00‚23-03‚23 03‚23-9‚23 9‚23-8‚23 اليوم
 

 كيمياء حيوية )نظري( دـــــــاالح
 (3د. جدوع محمد  )ق

 كيمياء فيزياوية )نظري(
 (5د. رافد خميل )ق

 (عمميكيمياء فيزياوية )
 (مختبر االلبانم.م. زياد طارق )

 كيمياء حيوية )عممي( نــــــاالثني
 (مختبر االلبان)طارق خالدم.م. 

 ادارة معامل )نظري(
 (3)ق  عايد د. سحاب

 

 صحة وسالمة االغذية )نظري( اءــــــالثالث
 (5د. عبدالخالق سميمان )ق

 محاصيل صناعية )عممي(
 م.م. رفعات

 المغة االنكميزية
 (4)قد. احمد النزال 

 

 محاصيل صناعية )نظري( اءـــــاالربع
 (5د. حسام ممدوح  )ق

 صحة وسالمة االغذية )عممي( 
 م.م. ضحى صالح )مختبر االحياء(

 حرية وديمقراطية
 م.م. عمي عداي )قاعة المكتبة(

 افات مخازن )نظري( ســـــالخمي
 (4)ق م. زياد المعجون

 مخازن )عممي(افات 
 (4)قم.م. امنة نايف 

  

   Off off off off off ةــــــالجمع
   Off off off off off تــــــالسب

 

 

 



 

 1028-1027للعام الدراسي  ثالثة )الفصل الثاني(ن علوم االغذية  / املزحلة القس

 2‚23-1‚23 1‚23-0‚23 0‚23-01‚23 01‚23-00‚23 00‚23-03‚23 03‚23-9‚23 9‚23-8‚23 اليوم
 

 هندسة وراثية )عممي( دـــــــاالح
 م.م. ضحى صالح الدين)مختبر االحياء(

 (نظريخبز ومعجنات )
 (3)ق سبراء سعيدد. 

 مسارات ايضية )عممي(
 ()مختبر االحياءم. شيماء عبد

 احياء البان )نظري( نــــــاالثني
 (3د. امين سميمان  )ق

 احياء البان )عممي(
 عادل عبدالرحمن )مختبر االلبان(م.م. 

 (2حاسبات )
 م. لوثر خالد)قاعة المكتبة(

 كيمياء البان )نظري( اءــــــالثالث
 (3د. عطاهلل حميد )ق

 سكر وتمور )نظري( 
 (3د. عبدالكريم عبدالرزاق )ق

 كيمياء البان )عممي(
 م.م. انوار احمد )مختبر االلبان(

 )نظري(هندسة وراثية  اءـــــاالربع
 (5د. احمد النزال )ق

 سكر وتمور )عممي( 
 م.م. احمد محسن )مختبر التصنيع(

 

 (عمميخبز ومعجنات ) ســـــالخمي
 م.م. مروه ابراهيم )مختبر الكيمياء(

 مسارات ايضية )نظري(
 (4د. جدوع محمد )ق

  

   off off off off off ةــــــالجمع
   off off off off off تــــــالسب

 

 



 

 

 1028-1027للعام الدراسي  زابعة )الفصل الثاني(ن علوم االغذية  / املزحلة القس

 2‚23-1‚23 1‚23-0‚23 0‚23-01‚23 01‚23-00‚23 00‚23-03‚23 03‚23-9‚23 9‚23-8‚23 اليوم
 

 سيطرة نوعية )نظري( دـــــــاالح
 (5د. محمد جميل)ق

 سيطرة نوعية )عممي(
 االلبان(م.م. منال صالح )مختبر 

 
 

 

 )نظري( 1تقنية حيوية نــــــاالثني
 (5د. كركز محمد )ق

 )عممي( 1تقنية حيوية
 م.م.سامي خضر )مختبر االحياء(

 مشاريع زراعية

 )نظري( 1تصنيع اغذية  اءــــــالثالث
 (5د. ايثار زكي )ق

 تصنيع زبد ومثمجات )عممي(
 م.م. خمف نهر )مختبر االلبان(

 حمقات دراسية
 (4)ق  امين سميماند. 

 تغذية عالجية )نظري(تطبيقات في ال اءـــــاالربع
 (5د. فلاير فاروق )ق

 (عممي) 1تصنيع اغذية 
 )مختبر التصنيع( نصير موسىم.م. 

 

 (تصنيع زبد ومثمجات )نظري ســـــالخمي
 (5د. عطاهلل حميد )ق

   مشاريع زراعية مشاريع زراعية

   off off off off off ةــــــالجمع
   off off off off off تــــــالسب

 



 


