
 

 

            

 المحاصيل الحقلية علوم  قسم/ كلية الزراعة /    جامعة ديالى

 

 ( )المرحلة االولى ( االولالفصل  ) 0201-0202االسبوعي للعام الدراسي  العملية جدول الدروس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 0022- 10032 10032- 12022 12022- 8032 الشعبة اليوم

 االحد

A 

 نظرينبات عام   مساحة مستوية نظري
                   1لغة انكليزية 

  
B 

 االثنين

A 

 مبادئ تربة نظري كيمياء عضوية نظري 
 

 
B 

 الثالثاء

A 

  اقتصاد زراعي نظري 
 

 
B 

 االربعاء

A مختبر فسلجة االدغال كيمياء عضوية عملي 
 مبادئ تربة ) قاعة التسجيل(

 اسماء حسيند. لؤي داوود + 

 )مختبر الحاسوب( 1تطبيقات حاسوب 

 م. م. عقيل ابراهيم

B 
 مبادئ تربة ) قاعة التسجيل(

 اسماء حسيند. لؤي داوود + 
  )مختبر فسلجة االدغال( كيمياء عضوية عملي

 الخميس

A 
 (قاعة التسجيل) نبات عام 

 غفران حسين د. احمد ياسين+
 مساحة مستوية عملي) مختبر فسلجة االدغال(

 ()مختبر الحاسوب1تطبيقات حاسوب 

 م. م. عقيل ابراهيم   

B )مساحة مستوية عملي ) مختبر فسلجة االدغال 
 (التسجيلقاعة )نبات عام 

 د. احمد ياسين + غفران حسين
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 المحاصيل الحقلية علوم رئيس قسم                                                                                                                                                                    
 



 

 

  

 المحاصيل الحقلية علوم  قسم/ كلية الزراعة /    جامعة ديالى

 

 ( الثانية( )المرحلة  االولالفصل  ) 0201 -0202االسبوعي للعام الدراسي   العملية جدول الدروس
 

 

 

 

 

 

 عدنان حسين عليا. د                                                                                                                                                                          

 المحاصيل الحقليةعلوم رئيس قسم                                                                                                                                                                    

  0022- 10032 10032 - 12022   12022 - 8032 الشعبة اليوم

 االحد

A 
 ) قاعة الداخلية(صناعات غذائية 

 م . ظالل مهدي

 )مختبر فسلجة االدغال(تصنيف نبات   

 غفران عليد.مروان سامي +         

 ) القاعة الداخلية(محاصيل زيتية وسكرية عملي 

 حسين+  م.م نبيل ابراهيم د. عدنان  

  

B 
 ()مختبر فسلجة االدغالتصنيف نبات  

 علي غفران د. مروان سامي +

 ) قاعة الداخلية(صناعات غذائية 

 م . ظالل مهدي 

 ( مختبر الحاسوب3تطبيقات حاسوب )  

 م.م. عقيل ابراهيم

 االثنين

A 
 )مختبر فسلجة االدغال(خصوبة تربة وتسميد 

 اسماء حسين د.  لؤي داوود + 

 (القاعة العليا) علم البستنة   اساسيات

  د. منعم فاضل 

 ( مختبر الحاسوب3تطبيقات حاسوب )

 م.م. عقيل ابراهيم

B 
 (القاعة العليا) علم البستنة   اساسيات

 د. منعم فاضل

  )مختبر فسلجة االدغال(خصوبة تربة وتسميد 

 اسماء حسين+ داوود لؤي  د.

 ) القاعة الداخلية(محاصيل زيتية وسكرية عملي  

 حسين + م.م نبيل ابراهيم د. عدنان

 الثاءالث

A 

 صناعات غذائية نظري

 

 اساسيات علم البستنة نظري

   

 

  

B 

 االربعاء

A 

  خصوبة تربة و تسميد محاصيل زيتية وسكرية نظري

B 

 الخميس
A 

 3لغة انكليزية  اساسيات ارشاد زراعي  تصنيف نبات
B 



 

 

 

  

 المحاصيل الحقلية علوم  قسم/ كلية الزراعة /    جامعة ديالى

 ( الثالثة( )المرحلة  االولالفصل ) 0201-0202االسبوعي للعام الدراسي  العملية جدول الدروس
 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                 

    عدنان حسين علي .د .ا                                                                                                                                          

 ةيالمحاصيل الحقلعلوم رئيس قسم                                                                                                                                                                    

 0022 - 10032 10032 - 12022 12022 - 8032 الشعبة اليوم

 االحد

A 

  محاصيل الياف نظري تصميم و تحليل تجارب نظري

B 

 االثنين

A 

  مكننة محاصيل حقلية نظري محاصيل علف نظري

B 

 الثالثاء

A 
 محاصيل علف  ) القاعة العليا(

 د. مروان سامي + ايناس عبد الرحيم

 ) مختبر المحاصيل الصناعية( مكننة محاصيل حقلية

 د. نصر سالم          

 (القاعة العليا محاصيل الياف  ) 

    نصيف عثمان د. رجاء مجيد+

B 
 ) مختبر المحاصيل الصناعية(ننة محاصيل حقلية  مك

 د. نصر سالم  

 ) القاعة العليا(محاصيل علف  

 د. مروان سامي + ايناس عبد الرحيم

مختبر المحاصيل امراض نبات ) 

 (الصناعية

 م. محمد نديم

 االربعاء

A 
 ) مختبر المحاصيل الصناعية(ملوحة واستصالح اراضي 

 الرحيم د  اسود حمود + ايناس عبد

 ) القاعة العليا(تصميم وتحليل تجارب 

 ن عبديعلي حسا.م.  د.عماد خلف +

) مختبر المحاصيل امراض نبات 

 الصناعية(

 م. محمد نديم

B 
 تصميم وتحليل تجارب ) القاعة العليا(

 د.عماد خلف +ا.م. علي حسين عبد

 ) مختبر المحاصيل الصناعية(ملوحة واستصالح اراضي 

 ايناس عبد الرحيمد + اسود حمو  .د

 (القاعة العليا ) محاصيل الياف 

 د. رجاء مجيد + عثمان نصيف

 الخميس
A 

  ملوحة و استصالح اراضي نظري امراض نبات نظري

B 



 

 

 

 المحاصيل الحقلية علوم  قسم/ كلية الزراعة /    جامعة ديالى

 

 ( الرابعة( )المرحلة  االولالفصل )  0201 -0202االسبوعي للعام الدراسي العملية جدول الدروس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 0022- 10032 10032-12022 12022- 8032 المكان  اليوم

 االحد

القاعة 

 الخارجية

 استزراع اراضي 

 د. عدنان حسين+ ايناس عبد الرحيم

 (B)شعبة 

 استزراع اراضي 

 د. عدنان حسين+ ايناس عبد الرحيم

 (C)شعبة 

 عقاقير نباتات 

 د. احمد ياسين + عثمان نصيف 

 (C)شعبة 

مختبر 

محاصيل 

 صناعية

 حياتية ادغال  

 د. نادر فليح + م.م. نبيل ابراهيم 

 (Aشعبة )

 حياتية ادغال  

 د. نادر فليح +م.م نبيل ابراهيم

 (B)شعبة  

 استزراع اراضي 

 د. عدنان حسين+ ايناس عبد الرحيم

 (A) شعبة  

 االثنين

القاعة 

 لخارجيةا

 فسلجه نبات 

 د. رجاء مجيد + عثمان نصيف

 (   C)شعبة  

 وراثة جزيئة 

 د. نزار سليمان+ غفران علي  

 (B) شعبة 

 فسلجه نبات 

 د. رجاء مجيد + عثمان نصيف 

 (B)شعبة 

مختبر 

محاصيل 

 صناعية

 حياتية ادغال  

 د. نادر فليح + م.م. نبيل ابراهيم 

 (C)شعبة 

 فسلجه نبات 

 ء مجيد + عثمان نصيف د. رجا

 (A)شعبة   

 وراثة جزيئة 

 د. نزار سليمان+ غفران علي

 (C) شعبة 

 حياتية ادغال نظري فسلجة نبات نظري  ادارة محاصيل نظري  الثالثاء

  عقاقير طبية نظري وراثة جزئية نظري استزراع اراضي نظري  االربعاء

 الخميس

القاعة 

 الخارجية

 ادارة محاصيل 

 عبد اللطيف + م.م. نبيل ابراهيمد. عباس 

 (B) شعبة 

 ادارة محاصيل 

 د. عباس عبد اللطيف + م.م. نبيل ابراهيم

 (C)شعبة 

ادارة محاصيل د. عباس عبد اللطيف + م.م. نبيل 

 ابراهيم

 (A)شعبة 

مختبر 
فسلجة 
 االدغال

 وراثة جزيئة 

 د. نزار سليمان+ غفران علي

 (A)شعبة  

 نباتات عقاقير 

 + عثمان نصيف  د ياسيند. احم

 (A) شعبة 

 نباتات عقاقير 

 د. احمد ياسين + عثمان نصيف  

 (B)شعبة 

 

 

 

 عدنان حسين علي .د .ا                                                                                                                                                                           

 رئيس قسم علوم المحاصيل الحقلية                                                                                                                                                                    


