
المادةالمرحلةالقسمالوقتالتاريخاليومت
/ عملي 

نظري
الدراسةاسم التدريسي

نوع 

االمتحان
رابط

حضوريصباحيم يعلى عبد الستار.معمليمبادئ االحياء المجهريةالثانيةاالنتاج الحيواني1/25/202210:00:00الثالثاء1

عمليخصوبة التربة واالسمدةالثانيةالمحاصيل الحقلية1/25/202210:00:00الثالثاء2
محمد احمد . م. م

عبدهللا
حضوريصباحي

عمليحياتية ادغالالرابعةالمحاصيل الحقلية1/25/202210:00:00الثالثاء3
امينة ابراهيم . م. م

صالح
حضوريصباحي

حضوريصباحيم يعلى عبد الستار.منظريمبادئ االحياء المجهريةالثانيةاالنتاج الحيواني1/27/202210:00:00الخميس4

نظريحياتية ادغالالرابعةالمحاصيل الحقلية1/27/202210:00:00الخميس5
امينة ابراهيم . م. م

صالح
حضوريصباحي

ادارة وانتاج طيور داجنةالرابعةاالنتاج الحيواني1/27/202210:00:00الخميس6
/ عملي 

نظري
حضوريصباحيم احمد مازن علي.م
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نظريخصوبة التربة واالسمدةالثانيةالمحاصيل الحقلية1/30/202210:00:00االحد7
محمد احمد . م. م

عبدهللا
حضوريصباحي

صحة منتجات حيوانيةالثانيةاالنتاج الحيواني1/30/202210:00:00االحد8
نظري 

وعملي
حضوريصباحيم نوفل.م

ادارة مراعيالرابعةالمحاصيل الحقلية1/30/202210:00:00االحد9
نظري 

وعملي

عفاف شعيب . م. م

يوسف
حضوريصباحي

ادارة مراعيالرابعةاالنتاج الحيواني1/30/202210:00:00االحد10
نظري 

وعملي

عفاف شعيب . م. م

يوسف
حضوريصباحي

عملي2/تطبيقات في الحاسوب الثانيةالمحاصيل الحقلية1/31/202210:00:00االثنين11
ابراهيم  محمود . م.م

رشيد
https://meet.google.com/qxs-psti-mzgالكترونيصباحي

عملي2/تطبيقات في الحاسوب الثانيةاالنتاج الحيواني1/31/202210:00:00االثنين12
ابراهيم  محمود . م.م

رشيد
https://meet.google.com/kdw-ovxo-ypjالكترونيصباحي

حضوريصباحيزهراء. م.معمليتصنيف نباتالثانيةالمحاصيل الحقلية2/1/202210:00:00الثالثاء13

حضوريصباحيسنان عصام الدين. دنظريوراثة جزيئيةالرابعةالمحاصيل الحقلية2/1/202210:00:00الثالثاء14

الرابعةاالنتاج الحيواني2/1/202210:00:00الثالثاء15
تربية وتحسين طيور 

داجنة

نظري 

وعملي
حضوريصباحيسنان عصام الدين. د

مبادئ أسماكالثانيةاالنتاج الحيواني2/3/202210:00:00الخميس16
نظري 

عملي
حضوريصباحيم نوفل.م

صباحيزهراء. م.منظريتصنيف نباتالثانيةالمحاصيل الحقلية2/3/202210:00:00الخميس17

ادارة محاصيلالرابعةالمحاصيل الحقلية2/3/202210:00:00الخميس18
نظري 

عملي

سيف عبدهللا . د

مصطفى
حضوريصباحي

https://meet.google.com/qxs-psti-mzg
https://meet.google.com/kdw-ovxo-ypj


مكننة انتاج حيوانيالثانيةاالنتاج الحيواني2/6/202210:00:00االحد19
نظري 

عملي
حضوريصباحيسيف عبدهللا. د

الثانيةالمحاصيل الحقلية2/6/202210:00:00االحد20
مبادىء صناعات غذائية 

والبان

نظري 

عملي
حضوريصباحييعلى العدواني. م.م

فسلجة نباتالرابعةالمحاصيل الحقلية2/6/202210:00:00االحد21
نظري 

وعملي
حضوريصباحيمعن محمد صالح. د

تغذية طيور داجنةالرابعةاالنتاج الحيواني2/6/202210:00:00االحد22
نظري 

وعملي
حضوريصباحياحمد مازن.  م. م

مبادىء علم البستنةالثانيةاالنتاج الحيواني2/8/202210:00:00الثالثاء23
نظري 

وعملي
حضوريصباحيايهاب نزار. د

مبادىء علم البستنةالثانيةالمحاصيل الحقلية2/8/202210:00:00الثالثاء24
نظري 

وعملي
حضوريصباحيايهاب نزار. د

استزراع اراضيالرابعةالمحاصيل الحقلية2/8/202210:00:00الثالثاء25
نظري 

وعملي
حضوريصباحيمحمد احمد عبدهللا. م.م

إنتاج لحومالرابعةاالنتاج الحيواني2/8/202210:00:00الثالثاء26
نظري 

وعملي
حضوريصباحينوفل محمد امين. د

كيمياء حيويةالثانيةاالنتاج الحيواني2/10/202210:00:00الخميس27
نظري 

وعملي

عبدالعزيز علوان. د
حضوريصباحي

مكائن واالت زراعيةالثانيةالمحاصيل الحقلية2/10/202210:00:00الخميس28
نظري 

وعملي

ابراهيم  محمود . م.م

رشيد
حضوريصباحي

نبات عقاقيرالرابعةالمحاصيل الحقلية2/10/202210:00:00الخميس29
نظري 

وعملي
حضوريصباحيايهاب نزار.د

إنتاج اغنام وماعزالرابعةاالنتاج الحيواني2/10/202210:00:00الخميس30
نظري 

وعملي
حضوريصباحينوفل محمد امين. د



نظريمبادىء االرشاد الزراعيالثانيةاالنتاج الحيواني2/12/202210:00:00السبت31
عفاف شعيب . م.م

يوسف
https://meet.google.com/kdw-ovxo-ypjالكترونيصباحي

نظريمبادىء االرشاد الزراعيالثانيةالمحاصيل الحقلية2/12/202210:00:00السبت32
عفاف شعيب . م.م

يوسف
https://meet.google.com/qxs-psti-mzgالكترونيصباحي

https://meet.google.com/fts-hyre-qdxالكترونيصباحيفالح محمد ذياب. م.منظرياللغة االنكليزيةالرابعةالمحاصيل الحقلية2/12/202210:00:00السبت33

https://meet.google.com/xpf-afuj-ckqالكترونيصباحيفالح محمد ذياب. م.منظرياللغة االنكليزيةالرابعةاالنتاج الحيواني2/12/202210:00:00السبت34

https://meet.google.com/kdw-ovxo-ypj
https://meet.google.com/qxs-psti-mzg
https://meet.google.com/fts-hyre-qdx
https://meet.google.com/xpf-afuj-ckq

