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 عضوٌة / نال كٌمٌاء  المرحلة االولى

 د.محمد االنجاد 
 3قاعة 

 ( 2مبادئ حشرات  نظري)
  ربٌع عبد عبد هللا د. 
  3ق 

 ( 2مبادئ حشرات ) 
 مختبر الحشرات

 م. آمنة ناٌف شاكر 

 
 

 كٌمٌاء تحلٌلٌة نظري  المرحلة الثانية
 د. فاروق محمود كامل

 8 قاعة
 

 م. محاصٌل نظري 
 علً حمزة  الدكتور

 8قاعة 

 تغذٌة نبات عملً 
  م.م مٌسر عواد 

 مختبر البستنة

 
 

 تربٌة نبات نظري  المرحلة الثالثة
 مصطفى د. وائل 

 نٌماتودا ن مختبر الوقاٌة
 محمد اسماعٌل د. صالح 

 فطرٌات عملً 
 م.م مقداد صالح 

 مختبر الوقاٌة

 
 

 حشرات بساتٌن  المرحلة الرابعة
 د. صفاء زكرٌا 

 7قاعة 

 فاٌروسات 
  د. معاذ عبد الوهاب

 7قاعة 

  فاٌروس عملً 
 خلف عطٌة محمدد.

 مختبر الفاٌروسات

 
 

  االثنين

 مبادئ تربة  المرحلة االولى
 فةٌخل د. خلف محمود

 8قاعة 

 تربة عملً  
 حذٌفة معن 

 مختبر التربة 

 كٌماء عضوٌة عملً
 طه  م م . ابرار

 مبادئ محاصٌل عملً  المرحلة الثانية
 رفعات حدٌد 

 حقول المحاصٌل

مختبر /تصنٌف حشرات عملً 
 الوقاٌة

 م م. عواد جاسم

 2مادة انكلٌزي 
  3ق د. خلدون 

 
 

  ملًنٌماتودا ع المرحلة الثالثة
 د. صالح محمد اسماعٌل

 مختبر وقاٌة 

 وطرق مكافحتها ادغال قاعة 
  د.شاكر مهدي

  8قاعة 

 تربٌة نبات  عملً 
 م.م نور علً حمٌد 

 

  امراض فاكهة المرحلة الرابعة
 د.معاذ عبد الوهاب

 7 قاعة 

 آفات مخازن نظري
 د. زٌاد شهاب احمد  

 7قاعة 

    حلقات دراسٌة

 الثالثاء
 

 

 رٌاضٌات  االولىالمرحلة 
 د. سموأل سعدي 

 3قاعة 

  2انكلٌزي 
 فارس د.خلدون

   3قاعة 

   

 تغذٌة نبات  المرحلة الثانية
 د. جمٌل ٌاسٌن

 22قاعة 

 كٌمٌاء تحلٌلٌة عملً 
 م.م سعد ضامن علٌوي 

 المختبر المركزي 

  

  امراض نبات عملً  فطرٌات نظري     امراض نبات نظري المرحلة الثالثة



 ا.م.د  صالح محمد اسماعٌل 
 8 اعةق 

 ا.م.د عبد هللا عبد الكرٌم 
  8قاعة 

 م.م مقداد صالح 
 الوقاٌة قسم مختبر

 مقاومة حٌوٌة نظري  المرحلة الرابعة
 أ.م.د صفاء زكرٌا بكر 

 7قاعة 

 االدارة المتكاملة لالفة  عملًعملً                                  امراض فاكهة 
 م م . عواد جاسممختبر الوقاٌة  م م. منال صالح                            
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 نبات عام نظري   المرحلة االولى

 د. رنا هاشم
  3قاعة 

 7نبات عام عملً  ق 
 م م. نور 

 
 

 8قحشرات طبٌة وبٌطرٌة  المرحلة الثانية
 صفاء زكرٌا بكر د. 

 حرٌة ودٌموقراطٌة       
 علً عداي مراد 

  3قاعة 

  2حاسبات 
 محمد كامل م.م 

 مختبر الحاسبات 

  
 

 تربٌة نحل  المرحلة الثالثة
 د. محمد شاكر 

 مختبر النحل 

           تربٌة نحل عملً                          
 شاكر  محمد د. 

                             مختبر النحل

 االدغال عملً
 م م . قتادة

 حقول كلٌة الزراعة

 
 

  حشرات بساتٌن عملً  المرحلة الرابعة
 م . عواد جاسم 

 الوقاٌة مختبر

  االدارة المتكاملة لالفة 
 كاظمد. قٌس 

 8قاعة 

  
 

 
 الخميس

 

  المرحلة االولى
  

     
 

 تصنٌف حشرات نظري المرحلة الثانية
  د.محمد شاكر

  7قاعة 

 عملً  حشرات طبٌة و بٌطرٌة
 عواد جاسم محمد 
 مختبر الحشرات

  

 8تقانات حٌوٌة نظري قاعة  المرحلة الثالثة
 د.معاذ عبدالوهاب

 تقانات حٌوٌة عملً
 م م. منال مهدي صالح

 

 عملً افات مخازن  المرحلة الرابعة
 م . م امنة ناٌف 

 مقاومة حٌوٌة عملً المختبر
 م م. احمد ناطق

   

 


