جذول دروس قسن علوم األغذية للفصل الخزيفي 6102-6102
االيام

الوقت

ش1

المرحلة الرابعة A2
ش2

االحد
االثنين
الثالثاء
االربعاء

0338
0338
18338
تصنيـــــــــــــع اغذيــــة1
11338
12338
عناية وخزن
تحليل أغذيــة
1338
2338
0338
تحليـــــــــل أغذيــــة
0338
18338
تصنيع اغذيــة
تصنيع لحوم
11338
12338
1338
2338
0338
تقنيــــــــة حيويـــــــــة
0338
18338
تصنيـــــــــــــــــــــع لحوم
11338
12338
مشـــــــــــــروع بحـــــــث تخرج
1338
2338
0338
عنايــــــة وخزن
0338
18338
تصنيع لــحوم
عناية وخزن
11338

ش2

ش1

تصنيــــــــــــــع البــــان1

12338
1338
2338
0338
تقنيــة حيويــة
0338
تصنيـــع البان

الخميس

18338
11338
12338
1338
2338

تصنيــع أغذية

تقنية حيويـــة
تصنيع البــــان

المرحلة الثانية A1

المرحلة الثالثة D7

تصنيع حبوب
كيمياء اغذية

تصنيع تمور

ش3

ش4

كيمياء اغذية

علم الحياة
الجزيئي

احياء اغذية

ش2

ش1

كيميـــــــــــــاء عضوية

تسويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق زراعي

تصنيع حبوب

احياء اغذية

علم الحياة الجزيئي
تصنيع تمور

تصنيع تمور وسكريات
احياء اغذية

تصنيع تمور

تصنيع حبوب

كيمياء اغذية

علم الحياة
الجزيئي

تصنيع حبوب

مبادىء تغذية انسان

تصنيع تمور

كيمياء اغذية

احياء اغذية

تصميم وتحليل
تجارب
حاسوب

احياء اغذية

تصنيع حبوب

كيمياء اغذية

علم الحياة
تحليل اغذيــــــة
الجزيئي

تصنيع حبوب

رسم هندسي

كيمياء عضوية

مبادئ احياء
مجهرية
كيمياء عضوية

مبادىء البان

ش2
حاسوب

مبادىء تغذية انسان

مبادئ بستنة

كيمياء عامة
رسم هندسي

كيمياء عامة

حاسوب

رياضيـــــات  /قاعــــة A1
مبادىء بستنـــــــة  /قاعة A2
مبادئ بستنة

مبادئ احياء
مجهرية

محاصيل
صناعية

محاصيل
صناعية

مبـــــــادئ البان

اللغة األنكليزية (المكتبة المركزية في جامعة بغداد)
رسم هندسي

تصميـم وتحليل تجارب
كيمياء عامة

حاسوب

مبـــــــــــــــــادئ ارشاد زراعي
مبادئ البان

مبادئ احياء
مجهرية

حاسوب

كيمياء عامــــــــــة  /قاعة A1

كيمياء عضوية

لغة انكليزيــــــــــــــــــــــــــــــــة
كيمياء اغذية

مبادئ بستنة

ش3

ش4

األلعاب الرياضية

كيميـــــــاء عضوية

تصميم وتحليل
تجارب
محاصيــــــــــــــــــــل صناعية

تصنيع تمور وسكريات
علم الحياة
الجزيئي

تصميم وتحليل
تجارب
مبادىء البان

تصميم وتحليل
تجارب
مبادىء احياء
مجهرية
مبادئ البان

مبــــــــــــــــــــــادئ البان

علم الحياة الجزيئي
احياء اغذية

ش3

ش4

ش1

تصميــــم وتحليل تجارب
حاسوب

المرحلة األولى  A1وA2

مبــادئ احياء مجهرية
كيمياء عضوية

محاصيل
صناعية

حقوق انــــسان  /قاعة A2
محاصيل
صناعية

مبـــــــــادئ البان

مبادىء االقتصاد الزراعي /قاعة A2
كيمياء عامة

مبادئ بستنة
التربيـــــــــــــــــة الفنيـــــــــــــــــــــــة

