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3ف(ع)1تصنٌف النبات س5ف(ع)1تصنٌف النبات س(ن)1تصنٌف النبات س4ف(ع)1تصنٌف النبات سالمدرج
شذى قاسم+علً عابدٌنشذى قاسم+مرعً.دمرعً. دشذى قاسم+علً عابدٌن+مرعً.د

2+5ف(ع)2أساسٌات البستنة س1+3+4ف(ع)2أساسٌات البستنة س(ن)انتاج4تصنٌع األعالف و تخزٌنها س(ن)2أساسٌات البستنة سالقاعة األولى
رنا الخطٌب+نضال المكسور+مرعً. دعلً عابدٌن+رنا الخطٌب+نضال المكسور+مرعً.دماجد موسى. دمرعً. د

2+1ف(ع)اقتصاد4إدارة مزارع اإلنتاج الحٌوانً س2ف(ع)3إنتاج المحاصٌل العلفٌة و الرعوٌة س2+1ف(ع)اقتصاد4تحلٌل وتقٌٌم المشارٌع الزراعٌة سالقاعة الثانٌة

رنٌم الحاٌك+ محمود عاشور حٌاة ٌاسٌن.م+لٌلى الضحاك. دعلً عابدٌن

1ف(ع)3إنتاج المحاصٌل العلفٌة و الرعوٌة س3ف(ع)3إنتاج المحاصٌل العلفٌة و الرعوٌة س(ن)2الحشرات و اآلفات الزراعٌة س(ن)3إنتاج المحاصٌل العلفٌة و الرعوٌة سالقاعة الثالثة

حٌاة ٌاسٌن.م+لٌلى الضحاك. دحٌاة ٌاسٌن.م+لٌلى الضحاك. دبشار الشٌخ. دحٌاة ٌاسٌن.م+لٌلى الضحاك. د

(ن)اقتصاد5الجدوى االقتصادٌة و البٌئٌة للمشارٌع س2+1(ع)اقتصاد5الجدوى االقتصادٌة و البٌئٌة للمشارٌع سالقاعة الرابعة

اٌهاب الضمان. دغنوة القهوجً

1ف(ع)2الحشرات و اآلفات الزراعٌة س5ف(ع)2الحشرات و اآلفات الزراعٌة س2+1ف(ع)انتاج 4صحة الحٌوانات الزراعٌة سالقاعة الخامسة

نجد أرسالن+بشار الشٌخ.دنجد أرسالن+بشار الشٌخ.دصادق المعمار+ٌاسٌن المحسن.د

مخبر الحاسوب

7ف(ع)1الكٌمٌاء العضوٌة س2ف(ع)1الكٌمٌاء العضوٌة س1ف(ع)1الكٌمٌاء العضوٌة سمخبر الكٌمٌاء
دٌمه كحٌل+لٌال محفوض+خلدون زٌدان+عادل.دحنٌن حمود+دٌمه كحٌل+لٌال محفوض+خلدون زٌدان+عادل.دحنٌن حمود+لٌال محفوض+خلدون زٌدان+عادل.د

1ف(ع)1علم الحٌوان س3ف(ع)1علم الحٌوان سمخبر الثانوٌة
مً الماغوط+عال شاكر+ماجد موسى.دمً الماغوط+عال شاكر+ماجد موسى.د

4ف(ع)2أساسٌات علوم التربة وتصنٌفها س1س2اللغة اإلنكلٌزٌة (ن)1الكٌمٌاء العضوٌة سالمدرج

رزان عواد+عصام الخوري.دسوزان صافٌةعادل علوش. د 

3+2ف(ع)2اإلدارة و المحاسبة س1ف(ع)2اإلدارة و المحاسبة س5ف(ع)2أساسٌات علوم التربة وتصنٌفها س2 س4اللغة اإلنكلٌزٌةالقاعة األولى
محمود عاشورمحمود عاشوررزان عواد+عصام الخوري.دسوزان صافٌة

2ف(ع) 3مجتمعات البادٌة و تنمٌتها س(ن) 3مجتمعات البادٌة و تنمٌتها س(ن)3الحشرات االقتصادٌة س(ن)3النباتات الطبٌة و العطرٌة سالقاعة الثانٌة

علً سفر+عال مدور.دعال مدور. دبشار الشٌخ. دمرعً . د

2+1ف(ع)انتاج5أمراض الحٌوانات الزراعٌة و الدواجن س2+1ف(ع)انتاج5تصنٌع اللحوم ومنتجات الدواجن س(ن)انتاج5تصنٌع اللحوم ومنتجات الدواجن سالقاعة الثالثة

أسعد الحرك.د+خالد حبو.دمٌسان خلوف+محمد نٌوف .دمحمد نٌوف. د 

2+1ف(ع)اقتصاد4التشرٌعات الزراعٌة س(ن)اقتصاد4التشرٌعات الزراعٌة س2+1ف(ع)انتاج4انتاج اإلبل س(ن) اقتصاد 5محاسبة التكالٌف سالقاعة الرابعة

أسامه تقال+ مرهج الدبٌات. دمنذر الحاج.دلٌدا حٌدر.د+ٌاسٌن المحسن .دحازم زودة

4ف(ع)2الحشرات و اآلفات الزراعٌة س3ف(ع)2الحشرات و اآلفات الزراعٌة س2ف(ع)2الحشرات و اآلفات الزراعٌة سالقاعة الخامسة

رٌجٌنا ملوك+بشار الشٌخ.درٌجٌنا ملوك+بشار الشٌخ.درٌجٌنا ملوك+بشار الشٌخ.د

1س2اللغة الفرنسٌة 2 س4اللغة الفرنسٌةمخبر الحاسوب
حنان عابدحنان عابد

6ف(ع)1الكٌمٌاء العضوٌة س5ف(ع)1الكٌمٌاء العضوٌة سمخبر الكٌمٌاء
لمى علٌا+لٌال محفوض+خلدون زٌدان+عادل.دلمى علٌا+لٌال محفوض+خلدون زٌدان+عادل.د

2+1ف(ع)اقتصاد5محاسبة التكالٌف سمخبر الثانوٌة

حازم وردة

4+5ف(ع)2اإلدارة و المحاسبة س2 س4اللغة اإلنكلٌزٌة1س2اللغة اإلنكلٌزٌة(ن) 1علم الحٌوان سالمدرج
محمود عاشورسوزان صافٌةسوزان صافٌةماجد موسى. د

1ف(ع)1تصنٌف النبات س7ف(ع)1تصنٌف النبات س(ن)2اإلدارة و المحاسبة س(ن)2اآلالت الزراعٌة سالقاعة األولى
شذى قاسم+علً عابدٌنشذى قاسم+علً عابدٌنهبه الماغوطباسل عٌشة. د 

2ف(ع)3النباتات الطبٌة و العطرٌة س1ف(ع)3النباتات الطبٌة و العطرٌة س3التصحر و مكافحته س3ف(ع)3النباتات الطبٌة و العطرٌة سالقاعة الثانٌة

مٌسان خلوفلٌلى الضحاك+مرعً غضنفر.دلٌلى الضحاك.دلٌلى الضحاك+مرعً غضنفر.د

(ن)انتاج5تحلٌل و تقٌٌم مشارٌع اإلنتاج الحٌوانً س(ن)اقتصاد4إدارة مزارع اإلنتاج الحٌوانً س(ن)اقتصاد4تحلٌل وتقٌٌم المشارٌع الزراعٌة سالقاعة الثالثة

اٌهاب الضمان.داٌهاب الضمان. داٌهاب الضمان. د

2+1ف(ع)اقتصاد4الطاقة المتجددة وتقاناتها س2+1ف(ع)انتاج4الطاقة المتجددة وتقاناتها س(ن)اقتصاد5تنمٌة الموارد البشرٌة س(ن)انتاج5سلوك الحٌوانات وإدارتها سالقاعة الرابعة

خضر الشعار+باسل عٌشه.دخضر الشعار+باسل عٌشه.دمنذر الحاج. دمحمد قباوي. د

تدرٌب عملً ومشروع التخرجتدرٌب عملً ومشروع التخرجتدرٌب عملً ومشروع التخرجتدرٌب عملً ومشروع التخرجالقاعة الخامسة
حياة ياسين+ ليلى الضحاك .دحياة ياسين+ ميسان خلوف حياة ياسين+ ليلى الضحاك .دحياة ياسين+ ليلى الضحاك .د

2 س4اللغة الفرنسٌة1س2اللغة الفرنسٌة مخبر الحاسوب

حنان عابدحنان عابد

4ف(ع)1الكٌمٌاء العضوٌة س3ف(ع)1الكٌمٌاء العضوٌة سمخبر الكٌمٌاء
شذى عدرة+لٌال محفوض+خلدون زٌدانشذى عدرة+لٌال محفوض+خلدون زٌدان

7ف(ع)1علم الحٌوان س5ف(ع)1علم الحٌوان س2+1ف(ع)انتاج5سلوك الحٌوانات وإدارتها سمخبر الثانوٌة
رشا كحٌل+عال شاكررشا كحٌل+عال شاكر+ماجد موسى.دطارق الجندي+محمد قباوي. د

6ف(ع)1تصنٌف النبات س(ن)1علم البٌئة س1التسوٌق الزراعً س3+4ف(ع) 1علم البٌئة سالمدرج
علً عابدٌن+شذى قاسم+حسام عبٌدوتوفٌق البوشً. دمرهج الدبٌات. دحسان عز الدٌن +توفٌق البوشً.د

2ف(ع)2أساسٌات علوم التربة وتصنٌفها س(ن)2أساسٌات علوم التربة وتصنٌفها س3+1ف(ع)2أساسٌات علوم التربة وتصنٌفها سالقاعة األولى

وفاء ابراهٌم+عصام الخوري.دعصام الخوري .دوفاء ابراهٌم+رزان عواد

(ن)انتاج4انتاج اإلبل س(ن)انتاج 4صحة الحٌوانات الزراعٌة س(ن)4الطاقة المتجددة وتقاناتها سالقاعة الثانٌة
ٌاسٌن المحسن. دٌاسٌن المحسن.دباسل عٌشه.د+عادل علوش. د

1+2ف(ع)3إدارة المراعً و تنمٌتها س3ف(ع)3إدارة المراعً و تنمٌتها س(ن)3إدارة المراعً و تنمٌتها سالقاعة الثالثة
حٌاة ٌاسٌن+عال مدور. دحٌاة ٌاسٌن+عال مدور. دعال مدور. د

2+1ف(ع)انتاج4الحظائر و المٌانً س1+2ف(ع)اقتصاد4التخطٌط والتنمٌة الزراعٌة س(ن)اقتصاد4التخطٌط والتنمٌة الزراعٌة س2+1(ع)اقتصاد5الدراسات السكانٌة سالقاعة الرابعة

عمر النجار+زٌاد المكسور. دمحمود عاشور+ ربٌع الحسن . دربٌع الحسن. دأسامه تقال+عبد الكرٌم مقداد. د

2ف(ع)3الحشرات االقتصادٌة س3ف(ع)3الحشرات االقتصادٌة س1ف(ع)3الحشرات االقتصادٌة س(ع)انتاج5تحلٌل و تقٌٌم مشارٌع اإلنتاج الحٌوانً سالقاعة الخامسة
أٌهم رزوق. د+بشار الشٌخ . دأٌهم رزوق. د+بشار الشٌخ . دأٌهم رزوق. د+بشار الشٌخ . دمحمود عاشور

2+1ف(ع)اقتصاد5تنمٌة الموارد البشرٌة سمخبر الحاسوب

محمود عاشور+ مرهج . د

5ف(ع)2الكٌمٌاء الحٌوٌة س3ف(ع)2الكٌمٌاء الحٌوٌة سمخبر الكٌمٌاء
رهف قاسم+شذى عدرة+ لمى علٌا+غازي.درهف قاسم+شذى عدرة+ لمى علٌا+غازي.د

2ف(ع)1تصنٌف النبات س2+1ف(ع)انتاج4تصنٌع األعالف و تخزٌنها سمخبر الثانوٌة
شذى قاسم+حسام عبٌدواٌمن رزوق+ ماجد موسى .د

الثقافة 7+6+1ف(ع)1علم البٌئة س5+2ف(ع) 1علم البٌئة سالمدرج
منذر الحاجنواره السامح+حسان عز الدٌن +توفٌق البوشً.دنواره السامح+توفٌق البوشً.د

2+1ف(ع)انتاج5التقانات الحٌوٌة الحٌوانٌة س(ن)انتاج5أمراض الحٌوانات الزراعٌة و الدواجن ساختصاصٌن (ن)4االستشعار عن بعد سالقاعة األولى

ندى محفوض. دخالد حبو. دزٌاد المكسور.د+غٌاث ضعون.د
3ف(ع)2اآلالت الزراعٌة س1+4ف(ع)2اآلالت الزراعٌة س(ن)2الكٌمٌاء الحٌوٌة س2+5ف(ع)2اآلالت الزراعٌة سالقاعة الثانٌة

خضر الشعارخضر الشعارغازي العبد هللا. دخضر الشعار+باسل عٌشه. د
(ن)انتاج4الحظائر و المٌانً س2+1ف(ع)اقتصاد5تسوٌق المنتجات الزراعٌة سالقاعة الثالثة

زٌاد المكسور. دمحمود عاشور+عبد الكرٌم مقداد . د

(ن)اقتصاد5تسوٌق المنتجات الزراعٌة س(ن)اقتصاد5الدراسات السكانٌة س(ن)انتاج5التقانات الحٌوٌة الحٌوانٌة سالقاعة الرابعة

عبد الكرٌم مقداد. دعبد الكرٌم مقداد. دندى محفوض. د

3ف(ع) 3مجتمعات البادٌة و تنمٌتها س1ف(ع) 3مجتمعات البادٌة و تنمٌتها سالقاعة الخامسة

علً سفرعلً سفر+عال مدور.د

2+1ف(ع)إنتاج4االستشعار عن بعد س2+1ف(ع)اقتصاد4االستشعار عن بعد سمخبر الحاسوب

لٌلى فطوم+غٌاث ضعون.دلٌلى فطوم+غٌاث ضعون.د

4ف(ع)2الكٌمٌاء الحٌوٌة س2ف(ع)2الكٌمٌاء الحٌوٌة س1ف(ع)2الكٌمٌاء الحٌوٌة سمخبر الكٌمٌاء
سوزان حمود+شذى عدرة+ لمى علٌا+غازي.دسوزان حمود+شذى عدرة+ لمى علٌا+غازي.درهف قاسم+سوزان حمود+غازي. د

4ف(ع)1علم الحٌوان س2ف(ع)1علم الحٌوان س6ف(ع)1علم الحٌوان سمخبر الثانوٌة
ميسان خلوف+عال شاكرميسان خلوف+عال شاكرميسان خلوف+عال شاكر

نائب العمٌد للشؤون العلمٌةرئٌس شعبة مراقبة الدوام

عادل علوش. د رقً جبر

جامعة حماه
كلٌة الزراعة

عمٌد كلٌة الزراعة
معد النجار. د 

األحد

األثنٌن

الثالثاء

األربعاء

الخمٌس


