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 اهًرخوة االوهى 

 2.30 – 1.30 1.30- 12.30 12.30- 11.30 11.30 – 10.30 10.30- 9.30 9.30- 8.30 اهًجًوغة  اهٌوم 

 االخد 
 )خضوري(

A  م.م. اشاية  2خشرات غاية
 غازي  م. اهدشرات 

د.غًاد  اشاشٌات بصجَة ٍظري

 22غبد اهمرًى ق 
 

B   م.م. اشاية  2خشرات غاية
 غازي  م. اهدشرات

 االثٌٌَ 
 )اهمجروٍي(

A  اقجصاد زراغي 
 د. صادق هادي 

 خقوق اٍصان 
م.م. يدًود 

 صالح

   

B    
 اهثالثاء 

 )اهمجروٍي(
A  ثطبٌقات في اهداشوب  هغة اٍموٌزًة د. غوي شػود 

 د. لرار خًٌد
  

B   
 االربػاء

 )خضوري(
A  خٌوان غام غًوي م. غباس

 شَشول م. االيراض
اشاشٌات بصجَة غًوي م.م. 

 شالية ثدصٌٌ م. اهدشرات
 

B  .اشاشٌات بصجَة غًوي م.م
 شالية ثدصٌٌ م. اهدشرات 

خٌوان غام غًوي م. غباس 
 شَشول م. االيراض

 

 اهخًٌس 
 )خضوري( 

A  خٌوان غام ٍظري م. غباس

 9شَشول  ق 
خشرات غاية ٍظري د. خاهد جابر 

 9ق 
 

B 
 

 

 

 اهًرخوة اهثاٌٍة 

 – 10.30 10.30- 9.30 9.30- 8.30 اهًجًوغة  اهٌوم 
11.30 

11.30 -
12.30 

12.30 -1.30 1.30 – 2.30 

 اهصبت
 )اهمجروٍي(

A  خشرات طبٌة ٍظري م. يدًد
 خوٌن 

  ارشاد زراغي د. صادق هادي 

B 
 االخد 

 )خضوري(
A  اخٌاء يجهرًة ٍظري د. صوفٌا

 22جبار ق 
فصوجة ٍبات ٍظري د. يدًود 

 9ثاير ق 
اشاشٌات اخصاء ٍظري  د. 

 9خٌدر خًٌد ق 
B 

 االثٌٌَ 
 )خضوري(

A  اخٌاء يجهرًة غًوي م.م. ٍور
 داخن م. االيراض

فصوجة ٍبات غًوي د. يدًود 
 ثاير م. اهدشرات

 

B  فصوجة ٍبات غًوي د. يدًود
 . اهدشراتثاير م

اخٌاء يجهرًة غًوي م.م. ٍور 
 داخن م. االيراض

 

 اهثالثاء 
 )خضوري(

A  ثغذًة ٍبات ٍظري د. باقر جالب

 9ق 
اشاشٌات اخصاء غًوي م.م. 

  9خازم خصٌٌ ق 
ثغذًة ٍبات غًوي د. يدًود 

 IPMثاير م. 

B  ثغذًة ٍبات غًوي د. يدًود

 IPMثاير م. 
اشاشٌات اخصاء غًوي م.م. 

 9خصٌٌ ق خازم 
 االربػاء

 )اهمجروٍي(
A  ثطبٌقات في اهداشوب د. لرار

 خًٌد
يمائٌ ويػدات يمافدة غًوي 

 د. فوٌح خايد
 

B 
 اهخًٌس  

 )اهمجروٍي(
A  يمائٌ ويػدات يمافدة ٍظري

 د. فوٌح خايد 
خشرات طبٌة غًوي م. يدًد  هغة اٍموٌزًة د. غوي شػود 

 خوٌن
B 

 

 



 اهًرخوة اهثاهثة 

اهًجًوغ اهٌوم 
 ة 

8.30 -9.30 9.30 -10.30 10.30 – 
11.30 

11.30 -
12.30 

12.30 -1.30 1.30 – 
2.30 

 اهصبت
 )اهمجروٍي(

A  .لًٌٌاء خٌوًة ٍظري م.م
 خٌدر غبد االيٌر 

  
B 

 االخد 
 )اهمجروٍي(

 

A  وراثة ٍبات غًوي د. ضفاف
 جبار 

غوى اهبٌئة غًوي  م.م. غوٌاء 
 يؤًد

 
B 

 االثٌٌَ 
 )اهمجروٍي(

A  وراثة ٍبات ٍظري د. ضفاف
 جبار

غوى اهبٌئة ٍظري  م.م. غوٌاء 
 يؤًد

 

B 
 اهثالثاء 

 )خضوري(
A  .ثصًٌى وثدوٌن ثجارب ٍظري د

  22غوي غاجن ق 
ًوي د.  ثصًٌى وثدوٌن ثجارب غ

 22غوي غاجن ق 
 

B   ثصًٌى وثدوٌن ثجارب ٍظري

 22د. غوي غاجن ق 
 االربػاء

 خضوري()
A  فصوجة خشرات ٍظري د. خاهد

 9جابر ق
ٍظري د. شػد ياٍع  2فطرًات 

 9ق
 

B  
 اهخًٌس  
 )خضوري(

A  .لًٌٌاء خٌوًة غًوي م.م
 خٌدر غبد االيٌر م. االيراض 

غًوي د. شػد ياٍع  2فطرًات 
 م. االيراض

فصوجة خشرات غًوي د. خاهد 
 جابر م. اهدشرات

B فصوجة خشرات غًوي د. خاهد 
 جابر م. اهدشرات

لًٌٌاء خٌوًة غًوي م.م. خٌدر 
 غبد االيٌر م. اهدشرات

غًوي د. شػد  2فطرًات 
 ياٍع م. االيراض

 

 

 

 اهًرخوة اهرابػة 

اهًجًوغ اهٌوم 
 ة 

8.30 -9.30 9.30 -10.30 10.30 – 
11.30 

11.30 -
12.30 

12.30 -1.30 1.30 – 
2.30 

 االخد 
 )خضوري(

A ايراض يداصٌن ٍظري د. غوي 

  9فرج ق 
يبٌدات لًٌٌائٌة غًوي م. 

 ياهك خصٌ م. االيراض
ايراض خضر غًوي م.م. 

 IPMاخًد اًاد م. 

B  ايراض خضر غًوي م.م. اخًد
 اًاد م. اهدشرات

يبٌدات لًٌٌائٌة غًوي م. 
 ياهك خصٌ م. االيراض

 االثٌٌَ 
 )خضوري(

A  يقاوية خٌوًة ٍظري د. غالء

 9خصٌٌ ق 
غوي غاجن ايراض خضر ٍظري د. 

  9ق 
يبٌدات لًٌٌائٌة ٍظري م. 

 B  9ياهك خصٌ ق 
 اهثالثاء 

 )خضوري(
A  يقاوية خٌوًة غًوي د. غالء

 م. اهدشرات 
ايراض يداصٌن غًوي م.م. 

 اشاية غازي م. االيراض
 
 

B  .ايراض يداصٌن غًوي م.م
 اشاية غازي م. االيراض

يقاوية خٌوًة غًوي د. غالء 
 م. اهدشرات

 االربػاء
 )اهمجروٍي(

A  .خشرات يداصٌن ٍظري م
 اخًد شًخي

خشرات يداصٌن غًوي م. 
 اخًد شًخي

 

B 
 اهخًٌس  

 )اهمجروٍي(
A  افات يخازن ٍظري د. غالء

 خصٌٌ
افات يخازن غًوي م. يدًد 

 خوٌن  
 

B 

 

 


