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 -ب     -الصف االول              ًـــــل الخرٌفــــــالفص                                    -أ  –الصف االول 

 المادة المدرس  المادة المدرس الوقت اليوم

الح
ا

ــــ
ــــ

ــــ
 د

 وقاٌة النبات حٌدر عبادي 8.30

 نظري + عملً

         ساحبات واالت زراعٌة أحمد جواد 

 علً سمٌر  حسن حمٌد 9.30 عملً نظري + 

   رواء عبدالحسٌن 10.30

         ساحبات واالت زراعٌة أحمد جواد 11.30

 عملً نظري + 

 وقاٌة النبات حٌدر عبادي 

 حسن حمٌد  علً سمٌر 12.30 نظري + عملً

 رواء عبدالحسٌن   1.30

2.30      

3.30      

ثني
األ

ــــ
ـــ

 ن

          2+1مبادئ الحاسبة  سلٌم محمد امٌن 8.30

 نظري + عملً

 صناعات غذائٌة حسٌن عبدالزهرة 

 نجالء حسون  صادق غالب 9.30 نظري + عملً

   شهد حسٌن 10.30

 صناعات غذائٌة حسٌن عبدالزهرة 11.30

 نظري + عملً

          2+1الحاسبة مبادئ  سلٌم محمد امٌن 

 صادق غالب  نجالء حسون 12.30 نظري + عملً

 شهد حسٌن   1.30

2.30      

3.30      

الث
 اءـــالثــــ

غابات                                  علً محً التالل 8.30

 نظري + عملً

 محاصٌل حقلٌة شتوٌة حمزة احمد عزٌز 

 علً سمٌر  حمٌدحسن  9.30 نظري + عملً

   نجالء حسون 10.30

 محاصٌل حقلٌة شتوٌة حمزة احمد عزٌز 11.30

 نظري + عملً

غابات                                  علً محً التالل 

 حسن حمٌد  علً سمٌر 12.30 نظري + عملً

 نجالء حسون   1.30

2.30      

3.30      

ربع
اال

ــــ
ــــ

ــ
 اء

          محاصٌل خضر شتوٌة حٌدر عبادي 8.30

 نظري + عملً

 تربة عامة عامر عباس 

 مثنى ابراهٌم  حسام محسن 9.30 نظري + عملً 

 احمد جواد   10.30

 تربة عامة عامر عباس 11.30

 نظري + عملً 

          محاصٌل خضر شتوٌة حٌدر عبادي 

 حسام محسن  مثنى ابراهٌم 12.30 نظري + عملً

   احمد جواد 1.30

2.30      

3.30      

ـال
مي

خ
ــــ

 س

 حقوق انسان ودٌمقراطٌة عامر فاضل  حقوق انسان ودٌمقراطٌة عامر فاضل 8.30

 لغة انكلٌزٌة عذراء احمد غنً  لغة انكلٌزٌة عذراء احمد غنً 9.30

 رٌاضة حسٌن علً  رٌاضة حسٌن علً 10.30

11.30    

 حقوق انسان ودٌمقراطٌة عامر فاضل  حقوق انسان ودٌمقراطٌة عامر فاضل 12.30

1.30      

2.30      
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ب     -  الثانًالصف             ً   ـــــل الخرٌفــــــالفص                                    -أ  – الثانًالصف 

- 

 المادة المدرس  المادة المدرس الوقت اليوم

الح
ا

ــــ
ــــ

ــــ
 د

 انتاج تقاوي / نظري حسٌن عبد الزهرة  ريــــانتاج تقاوي / نظ حسٌن عبد الزهرة 8.30

9.30    

 تربٌة وتحسٌن نبات نظري علً سمٌر معٌن  تربٌة وتحسٌن نبات نظري علً سمٌر معٌن 10.30

11.30    

   عبدالحسينرواء  12.30
 حسام محسن علوان

 تربٌة وتحسٌن نبات عملً نجالء حسون محمد  انتاج تقاوي / عملً

1.30   

 رواء عبدالحسين  تربٌة وتحسٌن نبات عملً نجالء حسون محمد 2.30

 حسام محسن علوان

 انتاج تقاوي / عملً

3.30   

ثني
األ

ــــ
ـــ

 ن

زراعة االنسجة وخالٌا  د.شذر عبد الحمزة 8.30

 النبات

زراعة االنسجة وخالٌا  د.شذر عبد الحمزة 

 النبات

 أمراض نبات / نظري عبد العزٌز ابراهٌم  أمراض نبات / نظري عبد العزٌز ابراهٌم 9.30

10.30    

زراعة االنسجة وخالٌا  نجالء حسون محمد  أمراض نبات / عملً رواء عبدالحسين 11.30

 حسن حميد كاظم  احمد جواد كاظم 12.30 النبات عملً

زراعة االنسجة وخالٌا  حسن حمٌد كاظم 1.30

 النبات عملً

  

 أمراض نبات / عملً رواء عبدالحسين  نجالء حسون محمد 2.30

 احمد جواد كاظم   3.30

الث
 اءـــالثــــ

 زراعة محمٌة / نظري عبدالجواد عبد الزهرة  زراعة محمٌة / نظري عبدالجواد عبد الزهرة 8.30

9.30    

 حاسبات / نظري سلٌم محمد امٌن  حاسبات / نظري سلٌم محمد امٌن 10.30

 زراعة محمٌة / عملً حسام محسن علوان  حاسبات / عملً سلٌم محمد امٌن 11.30

 رواء عبدالحسٌن صكبان   12.30

 

 حاسبات / عملً سلٌم محمد امٌن  زراعة محمٌة / عملً حسام محسن علوان 1.30

 رواء عبدالحسٌن صكبان 2.30

3.30    
ربع

اال
ــــ

ــــ
ــ

 اء
 ري وملوحة تربة / نظري د. عبد االمٌر سلٌمان  ري وملوحة تربة / نظري د. عبد االمٌر سلٌمان 8.30

 ري وملوحة تربة / عملً مثنى ابراهٌم فضالة  مشروع بحث تخرج مجموعة تدرٌسٌٌن 9.30

 احمد جواد كاظم   10.30

11.30    

 مشروع بحث تخرج مجموعة تدرٌسٌٌن  وملوحة تربة / عملًري  مثنى ابراهٌم فضالة 12.30

   احمد جواد كاظم 1.30

2.30    

3.30      

ـال
مي

خ
ــــ

 س

 لغة انكلٌزٌة عذراء احمد غنً  لغة انكلٌزٌة عذراء احمد غنً 8.30

فاكهة متساقطة / انتاج  حٌدر علً عبدالحسٌن  انتاج فاكهة متساقطة / نظري حٌدر علً عبدالحسٌن 9.30
    10.30 نظري

 انتاج فاكهة متساقطة / عملً حسام محسن علوان  انتاج فاكهة متساقطة / عملً حسام محسن علوان 11.30

 احمد جواد كاظم  احمد جواد كاظم 12.30

1.30    

2.30      



 


