
                                                                                                                          

                                                                                                                             

  

  

                                                                                                                                                                                                                                          

  

- ٨٫٣٠  یوم/ ساعة
٩٫٣  

٩٫٣٠ -  
١٠٫٣  

١٠٫٣٠ -
١١٫٣٠  

١١٫٣٠ -
٢٫٣-  ١٫٣٠  ١٫٣٠- ١٢٫٣٠  ١٢٫٣٠  2.5 – 3.5 

  ریاضیات   االحد 
  م..طالل جابر

  (نظري) مبادئ علم التربة  
 أ.م.د. رزاق غازي 

  

   
  ساعة حرة 

  مساحة مستویة
  نظري  

  د طالب عكاب

  ساعة حرة 

  (نظري)  نبات عام     االثنین 
  د. سمیر كاظم   

 م. د. سمیر كاظم)  Aنبات عام (عملي 
  + م.م حیدر محمد 

      

  م.د . سمیر كاظم  ) Bنبات عام (عملي   
  + م.م حیدر محمد  

  

     (نظري)  كیمیاء عضویة  الثالثاء
      م.م. سارة عاشور 

 Aحاسبات / م.ساھر عبد العباس 
 Bكیمیاء عضویة عملي م.م أمنھ سالم 

  Bحاسبات /  م.ساھر عبد العباس   
  ) أمنھ سالم   A(عملي  كیمیاء عضویة

  

    مكائن وآالت زراعیة    األربعاء
  (نظري) م.طالل جابر

  

  )A(عملي  ممسلم كری مساحة مستویة
  م.طالل جابر   ) Bمكائن ( عملي 

   )Bمساحة مستویة (عملي 
  م.طالل جابر  ) Aمكائن ( عملي 

   
   

  

  لغة عربیة     الخمیس
   م.م رشا قاسم

  حقوق اإلنسان  
  م.م رنا ھویدي  

  م.م رحمة وداد Bتربة عملي  
  

  م.م رحمة وداد   Aتربة عملي   
   
    

  

 األولى / المرحلة ٢٠٢٠-٢٠١٩كلیة الزراعة / قسم البستنة / جدول الدروس / الخریفي 



  

  

  
 / المرحلة الثانیة ٢٠٢٠-٢٠١٩الخریفي كلیة الزراعة / قسم البستنة / جدول الدروس / 

               

  

  القسم رئیس
  د. احسان جالي ذبیبم.

  

  3.5- 2.5  ٢٫٣٠-  ١٫٣٠  ١٫٣٠-  ١٢٫٣٠  ١٢٫٣٠-  ١١٫٣٠  ١١٫٣٠-  ١٠٫٣٠  ١٠٫٣٠  - ٩٫٣٠  ٩٫٣- ٨٫٣٠  یوم/ ساعة 
  م . ساھر عبد العباس  A حاسبات عملي   األحد

ا.د سالم   ) B أحیاء مجھریة ( عملي 
   حسین  

  م . ساھر عبد العباس Bحاسبات عملي   أحیاء مجھریة نظري ا.د سالم حسین  
ا.د سالم حسین    )  Aأحیاء مجھریة ( عملي  

  ساعة حرة

   )ريظتصمیم حدائق ( ن     . فالح حسن.دما.  وراثة نبات (نظري)   االثنین
    م.د إحسان جالي  

   فسلجة نبات (نظري)  
  د رزاق عبد المحسن صكرا.  

  

  )ري ض(ن تشریح نبات    الثالثاء
 ا.م .د فالح حسن راضي  

  
  ساعة حرة

    ا.د رزاق عبد المحسن  )  A( فسلجة نبات 
          عبود خلف  م. )  Bحشرات ( عملي  

خلل م. )  bحشرات ( عملي        عبود 
   ا.د رزاق عبد المحسن   )  a( فسلجة نبات 

     

  

  حشرات (نظري)    األربعاء
     م.د محمد نعیثل راضي  

   م.م. احمد سالم )/  B(عملي  تشریح نبات
امجد حسین   )/ م.مA( عملي  تصمیم حدائقمبادئ 

  م.م. احمد سالم  ) A(عملي  تشریح نبات
   )B ( عملي  مبادئ تصمیم حدائق

  

      ا.م.د فالح حسن راضي     )Bوراثة (عملي       ا.م.د فالح حسن راضي     ) A (عملي   وراثة   الخمیس
  

  



  

                                                                             

  

 لثة/ المرحلة الثا ٢٠٢٠- ٢٠١٩ریفي كلیة الزراعة / قسم البستنة / جدول الدروس / الخ
  

  
  القسم رئیس

  جالي ذبیب إحساند. م.

-  ١٢٫٣٠  ١٢٫٣٠-  ١١٫٣٠  ١١٫٣٠-  ١٠٫٣٠  ١٠٫٣٠  - ٩٫٣٠  ٩٫٣- ٨٫٣٠یوم / ساعة
١٫٣٠  1.5 – 2.5 2.5   3.5 

   (نظري)١خضر  إنتاج         االحد
  بتول حنون فالح  ا.م.د.     

  

  اللغة االنكلیزیة 
     صبیح ناصر  م.م مطر 

  منظمات نمو نباتیة (نظري) 
 رزاق عبد المحسن صكر ا.د.   
 

  

   تصمیم وتحلیل تجارب (نظري)      االثنین
  إحسان جالي اذبیبم.د.          
  

  فالح حسن راضي م.د (نظري)١فاكھة نفضیة   
 
  

    

  ھدیھ عبد عطیة ) م.م.B( عملي  ري وبزل     م.م قاسم بدر ادریس   ري وبزل (نظري)   الثالثاء
  محمد قاسم  م.م  ) A(عملي ١فاكھة نفضیة

  ھدیھ عبد عطیة )/ م.م.A( عملي  ري وبزل
محمد قاسم م.م /  )B(عملي ١فاكھة نفضیة   
    

  

  م.م رحمة وداد   )B  عملي  (نباتات زینھ   م.د. احمد دینار     (نظري) ١نباتات زینة   األربعاء
   حسین علوان م.م  / )A (عملي ١خضر  إنتاج  
  

  ) م.م رحمة وداد A عملي   (نباتات زینھ 
  حسین علوانم.م /  )B(عملي ١خضر  إنتاج 

  

  

م.د أحسان جالي  )  B تصمیم وتحلیل تجارب (عملي   الخمیس
  احمد سالمم.م. ) A(عملي منظمات نمو نباتیة 

   م.د أحسان جالي   م.م  )A(عملي  تصمیم   ساعتین حرة 
  احمد سالم م.م.) / B(عملي منظمات نمو 

  

  



  

  

 رابعة/ المرحلة ال ٢٠٢٠- ٢٠١٩ریفي كلیة الزراعة / قسم البستنة / جدول الدروس / الخ

    

  

  القسم رئیس
  د. احسان جالي ذبیبم.

  
                 

  یوم / ساعة
٩٫٣-٨٫٣٠  

٩٫٣٠-  
١٠٫٣٠  

٢٫٣٠- ١٫٣٠  ١٫٣٠- ١٢٫٣٠  ١٢٫٣٠- ١١٫٣٠  ١١٫٣٠- ١٠٫٣٠  
2.5 – 3.5 

    ) م.م ھدیھ عبدbزراعة أنسجة  ( عملي      ) م.م ھدیھ عبدAزراعة أنسجة  ( عملي     م.د.احمد دینار ( نظري)أنسجةزراعة   االحد 
  زراعة محمیة ( نظري)   االثنین

  م.د.احمد دینار  

  م.م نبا عودة ) B(عملي فاكھة مستدیمة 

   

    نبأ عوده م.م  )A(عملي   فاكھة مستدیمة  

  ھندسة حدائق (نظري)  الثالثاء 
  م.م.احسان جالي 

  اللغة االنكلیزیة   حلقات التدریسیین 
  صبیح ناصر م. مطر 

  إدارة مزارع(نظري) أ.د. طارق عكلھ 

        
  

  إنتاج بذور الخضروات   األربعاء
  ا.م .د بتول حنون فالح  

   م.د احمد دینار خلف )Bزراعة محمیة (عملي  
 ا.م .د بتول حنون فالح   )   Aإنتاج بذور ( عملي 

   م.د احمد دینار خلف )Aزراعة محمیة (عملي 
ا.م .د بتول حنون فالح  )   B(عملي نتاج بذور الخضروات 

  

  فاكھة مستدیمة نظري   الخمیس
   رزاق عبد المحسن ا.د 

  م.م امجد حسین كامل  ) Aھندسة حدائق (عملي
  م.م إبراھیم جعفر  )Bإدارة مزارع ( عملي 

  امجد حسین كامل  م.م.  )  Bھندسة حدائق (عملي
  م.م.ابراھیم جعفر  )  Aإدارة مزارع ( عملي 
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