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 االحد

 

  نظري الحيوان علم المرحلة االولى

 قعماد غايب  / . د

7 

 مبادئ علم الحيوان العام / عملي  

أ.م.د عماد غايب  / مختبر اإلنتاج 

 الحيواني

 ( 1) الحاسوب في تطبيقات

 محمد كامل  / مختبر الحاسوب  م.م

 

 

تصنيف نبات عملي  المرحلة الثانية

 8/ ق 

د.رنا هاشم + م.م. 

 نور علي حميد

 مبادئ انتاج حيواني نظري

ا.م.د عمار صالح الدين عبد 

 7الوهاب  / ق

 انتاج حيواني عملي

 م.م منى خالد  / حقول قسم االنتاج الحيواني

 

 

( فطريات نظري  الثالثةالمرحلة 

(1) 

ا.د عبد الله عبد 

 3الكريم  /  ق

 علم البيئة عملي 

د.خلدون فارس + م.م. امنة نايف 

 3/ ق

 كيمياء حياتية عملي    

د. جدوع محمد هجيج + م.م ضحى صالح  /  

 مختبر الصناعات 

 

 

  عملي زراعي حلم المرحلة الرابعة

د.زياد شهاب + م.م. 

 عوف عبدالرحمن

 الوقاية مختبر

   االولية

  نظري حلم زراعي

 8 ق

 زياد شهاب.د

 امراض خضر عملي  

 د.معاذ عبدالوهاب + م م. بسمة ضباب

 مختبر الوقاية
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 االثنين

 

 

 اقتصاد زراعي  المرحلة االولى

ا.د جدوع شهاب 

 7احمد  ق 

 لغة انكليزية تخصصي  

 7د. خلدون فارس سعيد / ق 

   

 

 احياء مجهرية عملي  المرحلة الثانية

ا. د  عبد الله عبد 

 الكريم حسن 

 مختبر الوقاية

مكائنن ومعدات نظري / د. ثائر  

  8ق \

 م. عبدالله رشيد

 

 مكائن و معدات عملي 

 م. عبد الله عزاوي رشيد

 ورشة عمل كلية الزراعة 

 

 

 وراثة  ن   المرحلة الثالثة

د. داود سلمان مدب 

 3/ ق

 3أ / ق ( عملي شعبة1فطريات )

د.عبدالله عبدالكريم + م. مقداد 

 صالح

 3( عملي شعبة /ب ق 1فطريات )

 د.عبدالله عبدالكريم + م. مقداد صالح

 

 ن محاصيل امراض المرحلة الرابعة

  الوهاب عبد معاذ. د

 8 ق

 امراض محاصيل حقلية عملي 

 م.م خلف عطية محمد 

 مختبر الوقاية الدراسات االولية

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020/ 2019 –قسم وقاية النبات  –جدول الدروس االسبوعي )الفصل االول( 

 

 

 الثالثاء

 

 

 مبادئ بستنة نظري   المرحلة االولى

د. محمود فاضل ق 

7  

 حقوق انسان

 م. فارس محل )مشترك(

   

 مبادئ احصاء عملي  المرحلة الثانية

م.م نور علي حميد  

 8ق

فسلجة نبات نظري / د. زياد  

 شهاب

 7/ ق

  عملي نبات فسلجة

 7عواد/ ق د.زياد شهاب + ميسر

 

تصميم وتحليل  المرحلة الثالثة

 تجارب نظري 

م.د عمر نزهان / 

 3ق

 وراثة عملي 

 3وليد زكي / ق

 لغة إنكليزية / د. خلدون فارس 

 3ق/

 

 بيئة حشرات نظري  المرحلة الرابعة

د. محمد شاكر 

 منصور 

 مختبر الوقاية

 بيئة حشرات عملي 

 د. محمد شاكر منصور

 مختبر الوقاية
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 األربعاء  

 

 

  عمليمبادئ بستنة   المرحلة االولى

 ا.م طه شهاب 

 7ق 

   

 

 مبادئ احصاء نظري   المرحلة الثانية

 8/ قى د. ورائل مصطف

 مبادئ ارشاد زراعي 

 8/ ق   د. سحاب عايد

  

 

  عملي حشرات فسلجة المرحلة الثالثة

 3/ ق شاكر محمد. د

 فسلجة حشرات نظري  

   3د. محمد شاكر  / ق/

  عملي تجارب وتحليل تصميم

 3/ ق الحميد عبد د.عمر نزهان + يوسف

 

 

 مبيدات نظري   المرحلة الرابعة

 ا.م.د صفاء زكريا بكر

 مختبر الوقاية

وزراعة   خضر امراض 

 محمية 

 الوهاب عبد معاذ د.م.ا

  مختبر الوقاية

 مبيدات عملي

 د.صفاء زكريا + احمد ناطق 

 مختبر الوقاية 
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 الخميس

 

 

 1مبادئ حشرات  المرحلة االولى

 / ا.م.د ربيع عبد عبد الله

 8ق

 مبادئ حشرات عملي 

 د. ربيع عبد + م.م. امنة نايف

 8/ ق

  

 

 احياء مجهرية نظري  المرحلة الثانية

أ.د عبد الله عبد الكريم 

 7/ قحسن 

 

 تصنيف نبات نظري 

 7/ ق  د. رنا هاشم علوش

  

 علم البيئة نظري  المرحلة الثالثة

م.د خلدون فارس سعيد  

 3/ ق 

 كيمياء حيوية نظري 

 3/ قم.د جدوع  محمد هجيج 

  3تطبيقات في الحاسوب 

 3/ قمحمد كامل م.م. 

 

 حشرات محاصيل نظري  الرابعةالمرحلة 

 أ.م.د  صفاء كريا بكر  

 مختبر الوقاية

 عملي محاصيل حشرات

امنة  م.د.صفاء زكريا + م

  نايف

   الوقاية مختبر

  

 


