
 

 

            

 الحقلية المحاصيلعلوم  قسم /الزراعة  / كلية ديالىجامعة 

 

 االولى()المرحلة  (االول الفصل) 2023-2022جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 2:30- 1:30 1:30- 12:30 12:30- 11:30 11:30- 10:30 10:30- 9:30 9:30- 8:30  اليوم

 A االحد
 مساحة مستوية نظري 

 م.م. احمد منفي

 نبات عام عملي 

 د. عمر علي+ م.م. غفران علي
 

 A االثنين
 ( 1اللغة االنكليزية )

 د. نصر سالم
 حقوق انسان 

 أ.م. وجدان جاسم
 عملي كيمياء عضوية

 أ.م. ظالل مهدي + أ.م. محمد نديم 
 

 A الثالثاء
 نبات عام نظري  

 د. عمر علي

 1تطبيقات حاسوب 

 م.م عقيل ابراهيم

 

 

 A االربعاء
 اساسيات االقتصاد الزراعي 

 د. علي غيدان

  رياضيات

 د. عامر خالد
 

 A الخميس
 مستوية عمليمساحة 

 م. م. احمد منفي

 كيمياء عضوية نظري 

 أ.م. محمد نديم
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  حسين علي.د. عدنان أ                                                                                                                                                                            

 المحاصيل الحقلية علوم ئيس قسم ر                                                                                                                                                                   
 

 



 

 

 

 

 الحقلية المحاصيلعلوم  قسم /الزراعة  / كلية ديالىجامعة 

 

 (الثانية)المرحلة  (االول الفصل) 2023-2022الدراسي جدول الدروس االسبوعي للعام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .د. عدنان حسين عليأ                                                                                                                                                                                

 المحاصيل الحقلية علوم ئيس قسم ر                                                                                                                                                                   
 

 

 

 2:30 - 1:30  1:30- 12:30 12:30 - 11:30  11:30- 10:30   10:30 - 9:30 9:30 - 8:30 الشعبة اليوم

 A االحد 
 محاصيل زيتية وسكرية نظري   

  د. نادر فليح   

 خصوبة تربة وتسميد نظري

 لؤي داوود  د.

 خصوبة تربة وتسميد عملي 

   لؤي داوود  د.

 A االثنين
 زراعي نظري  ارشاداساسيات    

 مهنه عبد هللا م. 

 تصنيف نبات عملي 

 د. مروان سامي + م.م غفران علي

 ( 3تطبيقات حاسوب )

   م.م عقيل ابراهيم

 A الثالثاء
 اساسيات صناعات غذائية نظري 

  م. ظالل مهدي    أ.

 اساسيات علم البستنة نظري   

 م. زينة هزبر      
  

 A االربعاء
 تصنيف نبات نظري 

   د. مروان سامي    

 صناعات غذائية عملياساسيات 

 ظالل مهدي م.أ.       

 ( 2اللغة االنكليزية )

   د. نصر سالم 
 

 A الخميس
 عملي محاصيل زيتية وسكرية    

 حسن علي م. + نادر فليحد. 

 اساسيات علم البستنة عملي 

 م. زينة هزبر + م.م. محمد عباس  
  



 

 

 

 

 

 

 الحقلية المحاصيلعلوم  قسم /الزراعة  / كلية ديالىجامعة 

 (الثالثة)المرحلة  (االولالفصل ) 2023-2022جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2:30 - 1:30 1:30- 12:30 12:30 - 11:30 11:30- 10:30 10:30 - 9:30 9:30 - 8:30 الشعبة اليوم

 االحد

A نظري  محاصيل الياف 

 

 د. رجاء مجيد 

  ملوحة واستصالح اراضي عملي

 ايناس عبد الرحيم م.م. د. اسود حمود +

 محاصيل الياف عملي 

 عثمان نصيفم.م. + د. رجاء مجيد 

B 
  محاصيل الياف عملي

 عثمان نصيفم.م. + د. رجاء مجيد 

 ملوحة واستصالح اراضي عملي

 د. اسود حمود + م.م. ايناس عبد الرحيم

 ثنيناال

A 
 علف نظريمحاصيل 

 د. مروان سامي 

 مكننة محاصيل حقلية عملي 

 د. نصر سالم + م.م. احمد منفي

 امراض نبات عملي 

 + أ.م.د. حسين مطني أ.م. محمد نديم

B 
 امراض نبات عملي

 + أ.م.د. حسين مطني أ.م. محمد نديم

 مكننة محاصيل حقلية عملي

 د. نصر سالم + م.م. احمد منفي

 الثاءالث

A 
 نظري تصميم وتحليل تجارب 

 حسن علي م. 

 تصميم وتحليل تجارب عملي 

 م. حسن علي
 

B  
 تصميم وتحليل تجارب عملي

 م. حسن علي

 االربعاء

A 
 مكننة محاصيل حقلية نظري 

 د. نصر سالم 

 محاصيل علف عملي 

 د. مروان سامي + م.م. ايناس عبد الرحيم
 

B  
 محاصيل علف عملي

 وان سامي + م.م. ايناس عبد الرحيمد. مر

 الخميس
A  امراض نبات نظري 

 أ.م. محمد نديم

 ملوحة واستصالح اراضي نظري

 د. اسود حمود
 

B 

 

 

 

  .د. عدنان حسين عليأ                                                                                                                                                                           

 ةالمحاصيل الحقليعلوم ئيس قسم ر                                                                                                                                                                   

 



 

 

 

 الحقلية المحاصيلعلوم  قسم /الزراعة  / كلية ديالىجامعة 

 

 (الرابعة)المرحلة  (االولالفصل ) 2023-2022جدول الدروس االسبوعي للعام الدراسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 2:30- 1:30 1:30- 12:30 12:30- 11:30 11:30- 10:30 10:30- 9:30 9:30- 8:30 الشعبة اليوم

 A االحد
 حياتية ادغال نظري 

 عدنان حسين د.  

 استزراع اراضي نظري 

 احمد ياسين د. 

 ادارة محاصيل حقلية عملي 

 نبيل ابراهيم + م. م. د. نادر فليح

 A االثنين
 نظريوراثة جزيئية 

 د نزار سليمان 
   بحث تخرج 

 A الثالثاء
 ادارة محاصيل حقلية نظري 

 د. نادر فليح

 وراثة جزيئة عملي

 د. نزار سليمان+ م.م غفران علي

 استزراع اراضي عملي 

  ايناس عبد الرحيم .م.م + احمد ياسيند. 

 A االربعاء
 فسلجة نبات نظري 

 . رجاء مجيدد

 حياتية ادغال عملي 

 د. عدنان حسين + م.م. نبيل ابراهيم

 نباتات عقاقير عملي 

 د. احمد ياسين + م.م. عثمان نصيف

 A الخميس
 نباتات عقاقير نظري  

 د. احمد ياسين 

 فسلجه نبات عملي 

 د. رجاء مجيد + م.م. عثمان نصيف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عدنان حسين عليد.  .أ                                                                                                                                                                             

 ئيس قسم علوم المحاصيل الحقلية ر                                                                                                                                                                   

 


