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 0المرحلة الثجتنية / قجعة  

 

 3/ قجعة  المرحلة الثجلثة

 2.30 -12.30 12.30 - 10.30 10.30 -8.30 المجموعة اليوم

 االحد
A 

 فسلجة حيوان نظري

 د. رائد ابراهيم

 وعالئق نظرياعالف 

 د. ماجد حميد 

 

 اللغة االنكليزية 

 B د.علي شهاب

 االثنين
A  تصميم وتحليل تجارب نظري 

 د. خالد حامد

 تكنولوجيا منتجات دواجن نظري

د. مهدي صالح   

 امراض حيوان نظري

 B د. علي شهاب

 الثالثاء

A 
 اعالف وعالئق عملي

 د. ماجد حميد+احمد علي 

 تجارب عمليتصميم وتحليل 

 د. خالد حامد + د. زيد محمد

 

 امراض حيوان عملي

 ايسر حامد + د. علي شهاب

B 
 تصميم وتحليل تجارب عملي

 د. خالد حامد + د. زيد محمد

 امراض حيوان عملي

 ايسر حامد + د. علي شهاب

 اعالف وعالئق عملي

 د. ماجد حميد+احمد علي

 االربعاء

A 

 تكنولوجيا منتجات دواجن عملي 

 + د. مهدي صالح + م. اسامة احمد

 رقاد فيصل

 فسلجة حيوان عملي

 +ايسر حامد  د. رائد ابراهيم
 

B 
 فسلجة حيوان عملي

 +ايسر حامد د. رائد ابراهيم

 تكنولوجيا منتجات دواجن عملي 

 + د. مهدي صالح + م. اسامة احمد

 رقاد فيصل

 

 الخميس

A بيئة وسلوك حيوان 

 د. محمد احمد 

 

 اقتصاديات انتاج حيواني 

 م. عباس عبد احمد
 ساعة حرة+ارشاد تربوي

B 

 

 2.30 -12.30 12.30 - 10.30 10.30 -8.30 المجموعة اليوم

 االحد
A   صحة منتجات نظري 

 د. عمار طالب

 مبادئ اسماك نظري

 د. رائد سامي 

 حرية وديمقراطية 

 م. وجدان جاسم

 لغة عربية 

 B م. ميادة محمد

 االثنين

A 
  3حاسوب  

 م. م رشا عامر 

 كيمياء حيوية عملي

 د. ماجد حميد +ايمان رحمن

 مبادئ اسماك عملي

 د. رائد سامي+ م.م احمد ابراهيم

    + احمد عدنان

B 

 مبادئ اسماك عملي

 احمد ابراهيم د. رائد سامي+ م.م

   + احمد عدنان

  3حاسوب  

 م. م رشا عامر

 كيمياء حيوية عملي

 د. ماجد حميد +ايمان رحمن

 الثالثاء

A 
 مكننة انتاج حيواني عملي 

 أ. باسم عبود  

 صحة منتجات حيوانية عملي

+ م.صالح مهدي +  د. عمار طالب

 م.م احمد ابراهيم

 مبادئ احياء مجهرية عملي 

 +محمد محمودد. عباس فاضل 

B 
 مبادئ احياء مجهرية عملي 

 د. عباس فاضل +محمد محمود

 مكننة انتاج حيواني عملي

 أ. باسم عبود  

 صحة منتجات حيوانية عملي

م.م احمد + م.صالح مهدي +  د. عمار طالب

 ابراهيم

 االربعاء

A 
 مبادئ احياء مجهرية نظري 

 د. عباس فاضل

 ارشاد زراعي نظري

 احمدم. عباس عبد 

ساعة حرة+ارشاد تربوي    

 
B 

 الخميس
A 

 كيمياء حيوية نظري

 د. ماجد حميد

 مكننة انتاج حيواني نظري

 أ. باسم عبود

 

 
B 
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 4ق / المرحلة الرابعة

 2.30 -12.30 12.30 - 10.30 10.30 -8.30 المجموعة اليوم

 االحد

A 
 تربية وتحسين طيور داجنة نظري 

 د. خالد حامد 

 

 مشروع بحث

 د. مهدي صالح + م.اسامة احمد

حلقات دراسية 

د. صالح حسن 

+ د. محمد 

 احمد

 B 

C 

 االثنين

A 
 انتاج لحوم نظري

 د. احمد سنان

  

 انتاج اغنام وماعز نظري

 د. احمد علي

 انتاج جاموس

 د. محمد احمد
B 

C 

 الثالثاء

A 
 ادارة وانتاج طيور داجنة نظري

 د. عمار طالب

 تغذية طيور داجنة نظري

 أ.م. علي جواد
 B ساعة حرة+ارشاد تربوي

C 

 االربعاء

A 
 تغذية طيور داجنة عملي

 د.فرقد شوكت + أ.م. علي جواد

  

 

 انتاج اغنام وماعز عملي

 د. احمد علي +احمد علي 

B 
 وماعز عمليانتاج اغنام 

 احمد علي د. احمد علي +

 تغذية طيور داجنة عملي

 + د.فرقد شوكت أ.م. علي جواد
 

C  
 انتاج اغنام وماعز عملي

 د. احمد علي +احمد علي

 تغذية طيور داجنة عملي

 أ.م. علي جواد+علي حسين

 الخميس

A 
 تربية وتحسين طيور داجنة عملي 

 د. خالد حامد + د. زيد محمد 

 لحوم عمليانتاج 

 د. احمد سنان+محمد محمود

 ادارة وانتاج طيور داجنة عملي 

 د. عمار طالب+علي حسين 

B 
 انتاج لحوم عملي

 د. احمد سنان+محمد محمود 

 ادارة وانتاج طيور داجنة عملي 

 د. عمار طالب+علي حسين 

تربية وتحسين طيور داجنة عملي 

 د. خالد حامد + د. زيد محمد

C 
 ادارة وانتاج طيور داجنة عملي  

 د. عمار طالب+علي حسين

 تربية وتحسين طيور داجنة عملي 

 د. خالد حامد + د. زيد محمد

 انتاج لحوم عملي

 د. احمد سنان+محمد محمود

 


