
 مدرس المقرر المواد السنة
التاريخ 
 المقترح

عدد 
 الطالب

 التوقيت المكان

 األولى

 02/20/0222 د. مرعً غضنفر علم النبات

272 

  54,9 المدرج

 20-22 + القاعة الثالثة المدرج 02/20/0222 د. غازي العبد هللا الكٌمٌاء التحلٌلٌة

 20.22-22.22 +المدرج القاعة الثالثة 02/20/0222 الحسند. حٌدر  األرصاد الجوٌة والمناخ الزراعً

 2.22-22422 المدرج 07/20/0222 د. مرهج الدبٌات علم الحاسوب

 الثانية

 02/20/0222 د. ندى محفوض علم األحٌاء الدقٌقة

222 

 5-2 المدرج

 9,.22- 54,9 المدرج 20/0222/,0 د. مرعً غضنفر فٌزٌولوجٌا النبات

 9,.22- 54,9 + القاعة الثالثة المدرج 02/20/0222 د. إٌمان مسعود والبٌولوجٌا الجزٌئٌةالوراثة 

أساسٌات المحاصٌل الحقلٌة 
 وإنتاجها

 22-22 القاعة الثانٌة 22/20/0222 د. إٌمان مسعود

 9,.22- 54,9 المدرج 22/20/0222 د. ماجد موسى أساسٌات اإلنتاج الحٌوانً

 الثالثة

 02/20/0222 د. سامر طعمة الزراعً ونقل التقانةاإلرشاد 

22 

 9,.22- 54,9 القاعة األولى

 9,.22- 54,9 المدرج 2/2/0222 د. بشار الشٌخ أمراض النبات ومكافحتها

 20.22- 22.22 القاعة الثانٌة 02/20/0222 د. عال مدور مراعً وغابات المناطق الجافة

 9,.22-54,9 القاعة األولى 07/20/0222 زٌاد مكسور د. الري وإدارة الموارد المائٌة

 20.22-22422 المدرج 22/20/0222 د. مرهج الدبٌات اإلحصاء وتصمٌم التجارب

الرابعة 
)إنتاج 
 حيواني(

 02/20/0222 ماجد موسىد.  فٌزٌولوجٌا الحٌوانات الزراعٌة

 

 5422 – 2422 القاعة الثالثة

 تغذٌة الحٌوان والدواجن
 –نزار سلٌمان د. 

 د. ٌاسٌن العرٌفً
 22 - 22 القاعة الثالثة 02/20/0222

 5422 – 2422 القاعة الثانٌة 02/20/0222 خالد حبو د. والماعز األغنام إنتاج

 22422 – 5422 القاعة الثالثة 07/20/0222 د. عال مدور إدارة الحٌاة البرٌة

 5422 – 2422 القاعة األولى 22/20/0222 خالد حبود.  والحبش النعام إنتاج

 22  – 22 القاعة الثالثة 2/2/0222 نزار سلٌماند.  تربٌة الحٌوان والدواجن

الرابعة 
)اقتصاد 
 زراعي(

 02/20/0222 د. سامر طعمة التموٌل الزراعً

 

 2 - 20 القاعة الثالثة

 5422 – 2422 األولىالقاعة  20/0222/,0 منذر الحاجد.  السٌاسات الزراعٌة

 22 -22 القاعة األولى 02/20/0222 إٌهاب الضماند.  اقتصادٌات اإلنتاج الحٌوانً



 5422 – 2422 القاعة الثالثة 07/20/0222 عال مدورد.  إدارة الحٌاة البرٌة

 5422 – 2422 القاعة األولى 22/20/0222 منذر الحاجد.  النظرٌة االقتصادٌة

 5422 – 2422 القاعة األولى 0/2/0222 د. منذر الحاج الموارداقتصادٌات 

الخامسة 
)إنتاج 
 حيواني(

التحسٌن الوراثً للحٌوانات 
 الزراعٌة

 02/20/0222 عامر دباغد. 

 

 22 - 22 القاعة الثانٌة

 5422 – 2422 القاعة الثانٌة 20/0222/,0 نزار سلٌماند.  رعاٌة الحٌوانات الكبٌرة

 فٌزٌولوجٌا التناسل واإلدرار
 –. ماجد موسى د

 د. ٌاسٌن العرٌفً
 5422 – 2422 القاعة الثالثة 02/20/0222

 5422 – 2422 القاعة الثانٌة 22/20/0222 محمد نٌوفد.  علم وتكنولوجٌا األلبان

 البحث والمنهجٌات العلمٌة
د.  –خالد قاسم د. 

 مرهج الدبٌات
 22 - 22 الثانٌةالقاعة  0/2/0222

الخامسة 
)اقتصاد 
 زراعي(

 02/20/0222 د. سامر طعمة تخطٌط وتقوٌم البرامج اإلرشادٌة

 

 22 - 22 القاعة الثالثة

 5422 – 2422 القاعة الثالثة 02/20/0222 د. إٌهاب الضمان االقتصاد القٌاسً التطبٌقً

 5422 – 2422 القاعة األولى 02/20/0222 د. محمد نٌوف إدارة الشركات الزراعٌة

تحلٌل وتقٌٌم مشارٌع اإلنتاج 
 الحٌوانً

 5422 – 2422 القاعة الثالثة 22/20/0222 د. إٌهاب الضمان

 البحث والمنهجٌات العلمٌة
د.  –د. خالد قاسم 

 مرهج الدبٌات
 22 - 22 القاعة األولى 0/2/0222
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