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أحمد سليمان أحمد. د

طالب تعليم وال كلية لشئون ال يل ال مال وك قائم بتسيري أع كلية وال عميد ال

حممد هبي الدين حممد. د.أ

                      يعتمـــــــــــــــــــــد

ــــداد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إعـ

الوراثة الكمية

السمية الوراثية

الوراثة الكمية  عملي

إنتاج البيض والتفريخ 

09417

32405التقنية الحيوية 

إنتاج الروميإنتاج حيوان اللبن

6  م09419صحة الدواجن  

 عملي08445أساسيات إنتاج ورعاية األسماك  

فسيولوجيا النمو  

  عملي08425
إنتاج الرومي  عملي

5  عملي  م09419صحة الدواجن  

إنتاج األغنام واملاعز  

 عملي17  م 08416

إنتاج البيض والتفريخ 

  عملي09417

   عملي04410األسرة والبيئة  

  عملي18403تحليل املشاكل االجتماعية  

   04410األسرة والبيئة  

  18403تحليل املشاكل االجتماعية  

36499بحث 36499بحث 

أمراض نبات فيروسية 

07407

34499بحث 34499بحث 

موضوعات مختارة 

34498

تجهيز وتداول وتخزين 

 عملي12408

تجهيز وتداول وتخزين 

 عملي12408
5ألياف محفظ األخشاب عملي

اإلنتاج العضوي ملحاصيل 

الفاكهة  عملي

اإلنتاج العضوي ملحاصيل 

الفاكهة  عملي
آفات األشجار عملي

 2آفات املحاصيل  م

إرشاد

30410لغة إنجليزية 

02404حفظ األخشاب 16410اإلنتاج العضوي 16410اإلنتاج العضوي 
بيولوجيا الحشائش 

عملي

آفات املحاصيل عملي إدارة املشاتل   5تربية الزهور م 5تربية الزهور م

30410لغة إنجليزية 

7  م30410لغة إنجليزية 

 20403وراثة اإلنسان 

عملي

  35406الجينومات  

عملي

املناعة الوراثية عملي

20403وراثة اإلنسان  

35406الجينومات 

7 م35405التقنية الحيوية  

10413املناعة الوراثية 

التقنية الحيوية عملي

  03418دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية   

عملي

  03418دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية   

114م

30410لغة إنجليزية 30410لغة إنجليزية 

أمراض النبات غير 

 عملي07409الطفيلية 

أمراض نبات فطرية 

  عملي07402

تربية نحل العسل  

   عملي11405

املكافحة اإلحيائية 

  عملي11407

أمراض النبات غير 

13  م07409الطفيلية 

أمراض نبات فطرية 

07402

تربية نحل العسل  

105   م11405

املكافحة اإلحيائية 

11407

  30410لغة إنجليزية 

105م

  5  م30410لغة إنجليزية 

 إرشاد

إنتاج األغنام واملاعز  

13  م 08416

إنتاج الزيتون والنخيل 

عملي

إنتاج الزيتون والنخيل 

عملي
5بيولوجيا الحشائش  مإدارة املشاتل عملي

آفات األشجار

30410لغة إنجليزية 

تقنية حيوية عملي

إنتاج بذور محاصيل 

12404الخضر 

16  م13402تصميم وتنسيق الحدائق 

16   م31401فسيولوجيا املحاصيل الحقلية والبستانية  

إنتاج بذور محاصيل 

12404الخضر 

الخواص الطبيعية 

12401

إقتصاديات املوارد 

 عملي03404

الخواص الطبيعية 

  عملي12401
ألياف عملي

إقتصاديات املوارد 

03404

03401تاريخ الفكر  

اإلرشاد االقتصادي   

04408

04413الطهي التجريبي  

  03401تاريخ الفكر  

عملي

اإلرشاد االقتصادي   

  عملي 04408

 04413الطهي التجريبي  

عملي

إنتاج بذور محاصيل 

  عملي31401الخضر 

إنتاج بذور محاصيل 

  عملي31401الخضر 

08445أساسيات إنتاج ورعاية األسماك  

فسيولوجيا النمو 

08425
اإلضافات غير الغذائية 

6  م09403وتكوين األعالف 

فسيولوجيا املحاصيل 

  عملي31401

  عملي13402تصميم وتنسيق الحدائق 

 عملي31401فسيولوجيا املحاصيل الحقلية والبستانية  

السمية الوراثية عملي

 عملي32405التقنية الحيوية 

إنتاج حيوان اللبن  عملي
اإلضافات غير الغذائية وتكوين 

105األعالف  عملي   م

اليـــــــوم
جمال اإلنتاج احليواني والداجنيجمال وقاية النباتجمال العلوم اإلقتصادية واالجتماعية الزراعيةجمال إنتاج النباتيالزمـــــن

تصميم وتنسيق الحدائق 

 عملي13402

تربية ديدان الحرير  

عملي

أمراض نبات فيروسية 

عملي

موضوعات مختارة 

34498

تربية ديدان الحرير 

11412

التقنية الحيوية وتطبيقاتها في مجال وقاية النبات  

2  م34405

2   م30410لغة إنجليزية   

التقنية الحيوية وتطبيقاتها في مجال وقاية النبات   

عملي

تصميم وتنسيق 

16 م13402الحدائق 

فسيولوجيا املحاصيل 

16  م31401

16تقنية حيوية   م

إنتاج الزيتون والنخيل 

16304

30410لغة إنجليزية 

إنتاج الزيتون والنخيل 

16304

إقتصاديات اإلنتاج 

03404الحيواني 

العالقات األسرية 

114 عملي  م04411

العالقات األسرية 

114  م04411
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Weekly Schedule


