
 

 االولىكلٌة الزراعة                            جدول الدروس االسبوعً                               المرحلة :  –جامعة االنبار 
 الموقع : الرمادي                2018 – 2017قسم المحاصٌل الحقلٌة                          الفصل الخرٌفً للعام الدراسً 

 

 الساعة
 الٌوم

8.30– 10.30 10.30 – 11.30 11.30– 12.30 12.30 – 2.30 

حقوق انسان /              االحد
 السٌد محمد كرٌم

 لغة انكلٌزٌة
 1تخصصٌة /

 د. محمد حمدان

 رٌاضٌات /   سمٌره عدنان       ارشاد تربوي

نبات عام نظري /              االثنٌن
 د. احمد رجب

 اسراء محمود ة عملً /كٌمٌاء عضوٌ                

 مساحة مستوٌة عملً   / د. خلٌل جمٌل رسم هندسً  /     د. بسام الخطٌب الثالثاء

 مساحة نظري   / االربعاء
 د. خلٌل جمٌل

 د.مصطفى رٌاض/ 1تطبٌقات فً الحاسوب  نشاط ال صفً

 كٌمٌاء عضوٌة نظري  الخمٌس
 د.حسٌن جاسم

 نبات عام عملً / د. ولٌد عبد الستار              

                                    
                                                     

 د. نهاد محمد عبود                                                                                          
 رئٌس قسم المحاصٌل الحقلٌة                                                                                                           

 



 الثانٌةكلٌة الزراعة                            جدول الدروس االسبوعً                               المرحلة :  –جامعة االنبار 

 الموقع : الرمادي                2018 – 2017قسم المحاصٌل الحقلٌة                          الفصل الخرٌفً للعام الدراسً 

 

 الساعة
 مالٌو

8.30 – 10.30 10.30 – 11.30 11.30 – 12.30 12.30 – 2.30 

 مبادىء صناعات غذائٌة نظري االحد
 السٌده فدوى

االرشاد الزراعً  /     
 السٌده امل عفتان

 دوىفمبادىء صناعات غذائٌة عملً / السٌده 
 

 لغة انكلٌزٌة االثنٌن
 3تخصصٌة 

 اٌوب عبٌدد. 

 / بستنة نظري ءمبادى
 خاناحمد فتد. 

 

 
 ارشاد تربوي

              احمد فتخان/ د.  عملًبستنة  ءمبادى
 

 مكائن واالت نظري الثالثاء
 د.عبداللطٌف محمود

 3تطبٌقات فً الحاسوب 
 د.مصطفى رٌاض

السٌد فاضل حسٌن   مكائن واالت عملً /  
 

         /  اسمدة وخصوبة نظري االربعاء
  د. وقاص

 / د. وقاص عملًاسمدة وخصوبة  نشاط الصفً

               /نظري  تصنٌف نبات الخمٌس
 د. عبدالصمد هاشم

 سنان عبدهللاد.       /عملً  تصنٌف نبات           

                                    
                                                     

 د. نهاد محمد عبود                                                                                          
 رئٌس قسم المحاصٌل الحقلٌة                                                                                           



 الثالثةكلٌة الزراعة                            جدول الدروس االسبوعً                               المرحلة :  –جامعة االنبار 
 الموقع : الرمادي                2018 – 2017قسم المحاصٌل الحقلٌة                          الفصل الخرٌفً للعام الدراسً 

 

 الساعة
 الٌوم

8.30 – 10.30 10.30 – 11.30 11.30 – 12.30 12.30 – 1.30 1.30 – 2.30 

 مكننة محاصٌل حقلٌة نظري االحد
 د.عبداللطٌف محمود

 وعملً / السٌد وعد حمودي حشرات محاصٌل نظري      نشاط ال صفً

+ السٌد  د. حمدي جاسموراثة نبات نظري وعملً /   االثنٌن
 احمد شهاب

 السٌد فاضل حسٌن/  ل حقلٌة عملًمكننة محاصٌ     

استصالح اراضً نظري           الثالثاء
 د. ٌاس خضٌر

 استصالح اراضً عملً /  السٌد نوري حمد   مكتبٌه

 تصمٌم تجارب نظري االربعاء
  د. زٌاد عبد الجبار

 5/ تخصصٌة غة انكلٌزٌةل
 د. مصطفى رٌاض

 السيد احمد شهاب/ عملً تصمٌم وتحلٌل تجارب
 

 

             /محاصٌل علف نظري  الخمٌس
 د. نهاد محمد عبود  

 السٌد حامد عبدالقادر  / محاصٌل علف عملً        

                                                                                       
                                                                                         

 د. نهاد محمد عبود                                                                                         
 رئٌس قسم المحاصٌل الحقلٌة                                                                                           



 
  

 الرابعةكلٌة الزراعة                            جدول الدروس االسبوعً                               المرحلة :  –جامعة االنبار 
 : الرمادي  الموقع                 2018 – 2017قسم المحاصٌل الحقلٌة                          الفصل الخرٌفً للعام الدراسً 

 

 الساعة
 لٌوما

8.30 – 10.30 10.30 – 11.30 11.30 – 12.30 12.30 – 2.30 

 نباتات عقاقٌر طبٌة نظري االحد
 د. اسامة حسٌن

 نباتات عقاقٌر طبٌة عملً /  السٌدة هدٌل صبار مشروع بحث تخرج

+            استزراع اراضً نظري وعملً / د. مؤٌد هادي االثنٌن

 د. ولٌد عبدالستار
 د. ٌاس امٌنال عملً / حٌاتٌة ادغ    

 
 

 د. ٌاس امٌن /حٌاتٌة ادغال نظري  الثالثاء
 

 السٌد ٌاسٌن عبدعبود +  د. نهاد محمدوعملً/  ادارة محاصٌل حقلٌة نظري
 

 بشرى شاكرد. /  عملًفسلجة نبات       مشروع بحث تخرج د. بشٌر حمد / فسلجة نبات نظري  االربعاء

د. اٌوب عبٌد/  وراثة جزٌئٌة نظري الخمٌس مشروع بحث تخرج         

                                                                                  
 د. نهاد محمد عبود                                                                                          

 رئٌس قسم المحاصٌل الحقلٌة                                                                                                             


