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مخبر الثانوٌة

2ف(ع)إنتاج 4إنتاج األغنام و الماعز س

منذر الحاج. د

عال مصطفى+مارٌن أبو اسماعٌل

 فرنس2ً س 3اللغة األجنبٌة 

4ف  (ع) 2فٌزٌولوجٌا النبات س 

شٌم المٌر سلٌم

محمد عواد+أسامه تقال+محمود عاشور

طارق الجندي+خزامى عٌسى

2ف(ع)اقتصاد 5تحلٌل و تقٌٌم مشارٌع اإلنتاج الحٌوانً س

(ن)2الوراثة و البٌولوجٌا الجزٌئٌة س

مرهج الدبٌات. د

ٌاسٌن المحسن.د

(ن) 1الكٌمٌاء التحلٌلٌة س 

(ن)اقتصاد5التجارة الدولٌة الزراعٌة س

 فرنس1ً س1اللغة األجنبٌة 

4ف  (ع) 2أساسٌات اإلنتاج الحٌوانً س

(ن)إنتاج5علم و تكنولوجٌا األلبان س

(ن)اقتصاد4السٌاسات الزراعٌة س

ٌاسمٌن الجرف+نٌرمٌن الحصريمنذر الحاج. د

1ف(ع)إنتاج5علم و تكنولوجٌا األلبان س

4ف(ع)2الوراثة و البٌولوجٌا الجزٌئٌة س

ساره نداف

توفٌق البوشً. د 

ماهر فخور+مرهج الدبٌات. د

خالد حبو.د+محمود الراشد.د

انتاج (ن) 4إدارة الحٌاة البرٌة س

توفٌق البوشً. د 

عامر دباغ. د

األثنٌن

األحد
فاتن باشا+بسام سعٌد+خالد حبو.د

1ف(ع)اقتصاد4التموٌل الزراعً س

اٌهاب الضمان. د

غازي العبد هللا.د+عادل علوش. د 

1ف  (ع) 3اإلرشاد الزراعً و نقل التقانة س

(ن)اقتصاد4اقتصادٌات اإلنتاج الحٌوانً س

ماجد موسى. د 
(ن) 2أساسٌات اإلنتاج الحٌوانً س

سالم سلٌمان+أٌمن رزوق+ٌاسٌن المحسن.د

لبنى عبٌدو+حافظ السلمان+نٌرمٌن الحصري 

صادق المعمار+بسام سعٌد

أٌمن رزوق+رشا كحٌلعلً أسعد

لبنى عبٌدو

لبنى عبٌدو+نٌرمٌن الحصري+عروة عفارة

سعاد الحواط+جمان الدبٌات 

1ف  (ع) 2فٌزٌولوجٌا النبات س 

7ف (ع) 1علم الحاسوب س 1ف (ع) 1علم الحاسوب س

6ف (ع) 1الكٌمٌاء التحلٌلٌة س 

7ف (ع) 1علم النبات س 

2ف (ع) 1علم الحاسوب س

1ف (ع ) 3اإلحصاء و تصمٌم التجارب س

هبه الماغوط+علً أسعد

5ف  (ع) 2علم األحٌاء الدقٌقة س 

سوزان صافٌة
 إنكلٌزي2 س 3اللغة األجنبٌة 

2ف(ع)إنتاج4فٌزٌولوجٌا الحٌوانات الزراعٌة س

(ن)3الري وإدارة الموارد المائٌة س

سوزان صافٌة

زٌاد المكسور. د

أسامه تقال+محمود عاشور+محمد عواد

فاتن باشا+مً الماغوط+ماجد موسى. د

مٌسان خلوف+صادق المعمار+سالم سلٌمان+ماجد.د

2ف (ع) 2أساسٌات المحاصٌل الحقلٌة و انتاجها س

أحمد كٌروان+حسام عبٌدو+عال مدور. د 

ضحى قاسم+هناء حمود+نجوى منً+توفٌق البوشً. د 

سوزان حمود+خزامى عٌسى

أٌمن رزوق+رشا كحٌل+محمود الراشد.د

ربا أبو اسماعٌل+لمى علٌا+دٌمه كحٌل

ٌاسمٌن طاهر+عامر حورٌة+محمد نٌوف.د

هٌفاء حدٌد+طارق الجندي+عبد الكرٌم الكرٌم.د

آالء العفلوك+هبه الماغوط

3ف (ع) 1علم الحاسوب س
رغد عبد الرزاق+مارٌن أبو اسماعٌل

اٌفلٌن عجمٌة+نضال مجر 

ضحى قاسم+نجوى منً+توفٌق البوشً. د 

2ف(ع)3الري وإدارة الموارد المائٌة س

رٌجٌنا ملوك

2ف (ع) 3مراعً و غابات المناطق الجافة س

محمد عواد+أسامه تقال

5+3+1ف (ع) 1األرصاد الجوٌة و المناخ الزراعً س

علً سفر+نواره السامح+رزان عواد

(ن)قسمٌن5البحث و المنهجٌات العلمٌة س

ربا أبو اسماعٌل+لمى علٌا+دٌمه كحٌل

1ف(ع)إنتاج 4إنتاج األغنام و الماعز س

7ف (ع) 1الكٌمٌاء التحلٌلٌة س 

سوزان حمود+ شذى قاسم

مارٌٌت فاضل+هال الخطٌب+ أٌهم رزوق

مرام طاهر+رغد عبد الرزاق+ محمود عاشور

1ف(ع)اقتصاد4السٌاسات الزراعٌة س

مرام طاهر+رغد عبد الرزاق+ محمود عاشور

1ف(ع)إنتاج5رعاٌة الحٌوانات الكبٌرة س

2ف  (ع) 2علم األحٌاء الدقٌقة س 

هٌفاء حدٌد+طارق الجندي+عبد الكرٌم الكرٌم.د

4ف(ع) 1علم النبات س 

2ف  (ع) 2فٌزٌولوجٌا النبات س 

6ف(ع) 1علم النبات س 

4ف (ع) 2أساسٌات المحاصٌل الحقلٌة و انتاجها س

2ف (ع) 2أساسٌات اإلنتاج الحٌوانً س

لٌلى فطوم+مارٌن أبو اسماعٌل

شذى عدره+لمى علٌا+دٌمه كحٌل

3ف(ع)2الوراثة و البٌولوجٌا الجزٌئٌة س

سوزان حمود+خزامى عٌسى

خزامى عٌسى

سالم سلٌمان+مً الماغوط

أحمد كٌروان+حسام عبٌدو+عال مدور. د 

3ف (ع) 3مراعً و غابات المناطق الجافة س

1ف(ع)إنتاج5التحسٌن الوراثً للحٌوانات الزراعٌة س

نور حماده+علً الجرعتلً+عامر دباغ.د

مرح رمضان+هبه الماغوط 

3ف(ع)2أساسٌات اإلنتاج الحٌوانً س

1ف(ع)اقتصاد4النظرٌة االقتصادٌة س

رغدة سلٌم+ علً أسعد

(ن)اقتصاد4اقتصادٌات الموارد س

2ف(ع)اقتصاد4النظرٌة االقتصادٌة س

1ف(ع)3أمراض النبات و مكافحتها س

مارٌٌت فاضل+هال الخطٌب+ أٌهم رزوق

1ف(ع)اقتصاد5إدارة الشركات الزراعٌة س

3ف (ع) 1الكٌمٌاء التحلٌلٌة س 

2ف(ع)3أمراض النبات و مكافحتها س

مارٌٌت فاضل+هال الخطٌب+ أٌهم رزوق

(ن) 2أساسٌات المحاصٌل الحقلٌة و انتاجها س

بشار الشٌخ. د

منذر الحاج. د

(ن)3أمراض النبات و مكافحتها س

هبه الماغوط+علً أسعد

1ف(ع)إنتاج5فٌزٌولوجٌا التناسل و اإلدرار س

(ن) 3اإلرشاد الزراعً و نقل التقانة س

لٌلى فطوم+مارٌن أبو اسماعٌل

شذى عدره+لمى علٌا+دٌمه كحٌل

1ف  (ع) 2أساسٌات اإلنتاج الحٌوانً س

مرعً غضنفر. د

5ف (ع) 1علم النبات س 

 فرنس1ً س 1اللغة األجنبٌة 

3ف  (ع) 3اإلرشاد الزراعً و نقل التقانة س

1ف(ع) إنتاج4تربٌة الحٌوان و الدواجن س

لٌالس الشعرانً+مٌس مومنً

1ف (ع) 1علم النبات س 

2ف(ع)اقتصاد4اقتصادٌات الموارد س

خلدون زٌدان+شذى عدره+دٌمه كحٌل

هبه الماغوط+محمود عاشور

محمد عواد

(ن) 1علم النبات س 

محمد عواد+لبنى عبٌدو

ساره نداف

3ف  (ع) 2فٌزٌولوجٌا النبات س 

1ف(ع)اقتصاد5تخطٌط وتقوٌم البرامج اإلرشادٌة س

5ف  (ع) 2فٌزٌولوجٌا النبات س 

صادق المعمار+بسام سعٌد

شذى عدره+لمى علٌا+دٌمه كحٌل

2ف(ع)اقتصاد5إدارة الشركات الزراعٌة س(ن)اقتصاد5تحلٌل و تقٌٌم مشارٌع اإلنتاج الحٌوانً س

رغدة سلٌم+ علً أسعد

لٌلى فطوم+مارٌن أبو اسماعٌل

3ف (ع) 1علم النبات س 

صادق المعمار+بسام سعٌد

2ف (ع) 1الكٌمٌاء التحلٌلٌة س 
خلدون زٌدان+شذى عدره+دٌمه كحٌل

الثالثاء

(ن) إنتاج4فٌزٌولوجٌا الحٌوانات الزراعٌة س

آالء العفلوك+هبه الماغوط
1ف(ع)اقتصاد4اقتصادٌات اإلنتاج الحٌوانً س

ماجد موسى. د

هبه الماغوط+محمود عاشور

اٌهاب الضمان. د

نٌرمٌن الحصري+عروة عفارة

2ف  (ع) 3اإلرشاد الزراعً و نقل التقانة س

لبنى عبٌدو+نٌرمٌن الحصري+عروة عفارة

سعاد الحواط+جمان الدبٌات 

2+1ف(ع)اقتصاد5تحلٌل و تقٌٌم مشارٌع اإلنتاج الحٌوانً س

رٌجٌنا ملوك 

2ف(ع)2الوراثة و البٌولوجٌا الجزٌئٌة س

 (ن) 1األرصاد الجوٌة و المناخ الزراعً س

2ف(ع)إنتاج5علم و تكنولوجٌا األلبان س

(ن)إنتاج 4تغذٌة الحٌوان و الدواجن س

طارق الجندي+خزامى عٌسى+ندى. د

 إنكلٌزي2 س 3اللغة األجنبٌة 

األربعاء

4ف (ع) 1علم الحاسوب س

(ن)اقتصاد5تخطٌط وتقوٌم البرامج اإلرشادٌة س

(ن)اقتصاد5إدارة الشركات الزراعٌة س

لٌالس الشعرانً+مٌس مومنً

(ن) 2فٌزٌولوجٌا النبات س 

2ف(ع)إنتاج 4إنتاج النعام و الحبش س

2ف(ع) إنتاج4تربٌة الحٌوان و الدواجن س

ٌاسمٌن طاهر+عامر حورٌة+محمد نٌوف.د

2ف(ع)إنتاج5فٌزٌولوجٌا التناسل و اإلدرار س

ساره نداف

ندى محفوض. د

(ن)إنتاج5رعاٌة الحٌوانات الكبٌرة س
خالد حبو. د 

سالم سلٌمان+أٌمن رزوق+ٌاسٌن المحسن.د

(ن) 3اإلحصاء و تصمٌم التجارب س
ندى محفوض. د

محمود عاشور+نور نصر

ساره نداف

(ن)اقتصاد4النظرٌة االقتصادٌة س

رقـــــــً جبــــــر
رئٌس شعبة مراقبة الدوام

2ف  (ع)اقتصاد 4إدارة الحٌاة البرٌة س

الخمٌس

(ن ) 3مراعً و غابات المناطق الجافة س

1ف(ع)3الري وإدارة الموارد المائٌة س (ن)إنتاج 4انتاج األغنام و الماعز س

2ف (ع ) 3اإلحصاء و تصمٌم التجارب س

عمٌد كلٌة الزراعة 
معد النجار.  د 

1ف  (ع)2علم األحٌاء الدقٌقة س 

(ن)إنتاج5فٌزٌولوجٌا التناسل و اإلدرار س

1ف (ع) 2أساسٌات المحاصٌل الحقلٌة و انتاجها س

رزان فطوم+شذى قاسم+خزامى عٌسى+ندى.دهناء حمود+ضحى قاسم+توفٌق البوشً. د 

محمد عواد+ أسامه تقال

1ف  (ع)اقتصاد 4إدارة الحٌاة البرٌة س

رزان فطوم+شذى قاسم+خزامى عٌسى

اٌفلٌن عجمٌة+نضال مجر 

1ف(ع)إنتاج 4إنتاج النعام و الحبش س

ٌاسمٌن الجرف+نٌرمٌن الحصري

5ف  (ع) 2أساسٌات اإلنتاج الحٌوانً س

2ف(ع) 1علم النبات س 

5ف (ع) 1علم الحاسوب س

اٌهاب الضمان. د

فاتن باشا+بسام سعٌد+خالد حبو.د

لبنى عبٌدو+حافظ السلمان+رنا الخطٌب نٌرمٌن+حافظ السلمان+رنا الخطٌب 

 فرنس2ً س 3اللغة األجنبٌة 

عبد الكرٌم الكرٌم. د+خالد حبو.د
1انتاج ف (ع) 4إدارة الحٌاة البرٌة س

5ف (ع) 2أساسٌات المحاصٌل الحقلٌة و انتاجها س

5ف (ع) 1الكٌمٌاء التحلٌلٌة س 

2ف(ع)إقتصاد5البحث و المنهجٌات العلمٌة س

1ف(ع) إنتاج4فٌزٌولوجٌا الحٌوانات الزراعٌة س

3ف(ع)3أمراض النبات و مكافحتها س

1ف(ع)2الوراثة و البٌولوجٌا الجزٌئٌة س

سوزان صاقٌة

شٌم سلٌم+رٌجٌنا ملوك

2ف(ع)إنتاج5البحث و المنهجٌات العلمٌة س

(ن)اقتصاد5اإلقتصاد القٌاسً التطبٌقً س

(ن) 1االقتصاد الزراعً س 

(ن)اقتصاد4التموٌل الزراعً س

2ف(ع)اقتصاد4التموٌل الزراعً س

مرام طاهر+رغد عبد الرزاق+ محمود عاشور

3ف(ع)3الري وإدارة الموارد المائٌة س

رٌجٌنا ملوك

عال مصطفى+مارٌن أبو اسماعٌلعال مصطفى+مارٌن أبو اسماعٌل

أحمد كٌروان+حسام عبٌدو+عال مدور. د 

5ف(ع)2الوراثة و البٌولوجٌا الجزٌئٌة س

شٌم سلٌم+رٌجٌنا ملوك 

1ف(ع)إقتصاد5البحث و المنهجٌات العلمٌة س

2ف(ع)اقتصاد5اإلقتصاد القٌاسً التطبٌقً س

مرح رمضان+هبه الماغوط +منذر .د

صادق المعمار+بسام سعٌد

رنا الخطٌب

(ن)3التنوع الحٌوي و صٌانته س
مٌسان خلوف+صادق المعمار+سالم سلٌمان

مرهج الدبٌات. د

2ف(ع)إنتاج5التحسٌن الوراثً للحٌوانات الزراعٌة س

(ن)إنتاج 4إنتاج النعام و الحبش س

رزان فطوم+شذى قاسم+خزامى عٌسى

3ف (ع) 2أساسٌات المحاصٌل الحقلٌة و انتاجها س

3ف  (ع)2علم األحٌاء الدقٌقة س 

2+1ف(ع)إنتاج5البحث و المنهجٌات العلمٌة س

محمود الراشد.د
(ن) إنتاج5بٌئة الحٌوانات الزراعٌة س

(ن)إنتاج5التحسين الوراثي للحيوانات الزراعية س

4ف  (ع)2علم األحٌاء الدقٌقة س 

7+6 +4+2ف (ع) 1األرصاد الجوٌة و المناخ الزراعً س

2ف(ع)إنتاج5رعاٌة الحٌوانات الكبٌرة س

(ن) 1علم الحاسوب س 

2انتاج ف(ع) 4إدارة الحٌاة البرٌة س

1ف (ع) 1الكٌمٌاء التحلٌلٌة س 

محمد نٌوف.د

(ن) إنتاج4تربٌة الحٌوان و الدواجن س

1اللغة العربٌة س
لٌال شقره. د 

سوزان حمود+ شذى قاسم

اٌفلٌن عجمٌة+نضال مجر  محمود الراشد.د

مٌسان خلوف+صادق المعمار+سالم سلٌمان

نائب العمٌد للشؤون العلمٌة
عادل علوش. د 

علً أسعد

مٌسان خلوف+صادق المعمار+سالم السلٌمان

 إنكلٌزي1 س1اللغة األجنبٌة 

6ف (ع) 1علم الحاسوب س

نور حماده+علً الجرعتلً+ عامر دباغ.د

2ف(ع)إنتاج 4تغذٌة الحٌوان و الدواجن س

حٌاة ٌاسٌن+لٌلى الضحاك .د

عال مدور. د

اٌهاب الضمان. د

محمود عاشور+نور نصر

سعاد الحواط+جمان الدبٌات 

عبد الكرٌم الكرٌم. د

اقتصاد (ن) 4إدارة الحٌاة البرٌة س

1ف(ع)اقتصاد4اقتصادٌات الموارد س

أسماء العباس+شٌم المٌر سلٌم

علً سفر+نواره السامح+رزان عواد

1ف (ع) 3مراعً و غابات المناطق الجافة س

(ن)2علم األحٌاء الدقٌقة س 

عادل علوش. د

ضحى قاسم+هناء حمود+نجوى منً+توفٌق البوشً. د 
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1ف(ع)اقتصاد5اإلقتصاد القٌاسً التطبٌقً س

2ف(ع)اقتصاد4اقتصادٌات اإلنتاج الحٌوانً س

سوزان صافٌة
1ف(ع)إنتاج 4تغذٌة الحٌوان و الدواجن س

كلٌة الهندسة الزراعٌة

3ف (ع ) 3اإلحصاء و تصمٌم التجارب س  إنكلٌزي1 س 1اللغة األجنبٌة 
مرهج الدبٌات. د

مٌسان خلوف+صادق المعمار+سالم سلٌمان

4ف (ع) 1الكٌمٌاء التحلٌلٌة س 

مرعً غضنفر. د

2ف(ع)اقتصاد5تخطٌط وتقوٌم البرامج اإلرشادٌة س

محمد عواد+لبنى عبٌدو

نضال المكسور+نٌرمٌن الحصرينضال المكسور+نٌرمٌن الحصري

ٌاسمٌن الجرف+نضال المكسور 

2ف(ع)اقتصاد4السٌاسات الزراعٌة س


