
                                                  المرحلة : األولى                          الفصل الثاني      2015- 2014جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي               جامعة المثنى                                     

 قسم وقاية النبات                                                                                                 

 

 43.2 – 3.2. 3.30 – 03.2 2.30 – 1.30 1.30 – 12.30 12.30- 11.30 11.30 -10.30 10.30 – 9.30 9.30 – 8.30 المجموعة اليوم

 االحد
A   0ق مبادى تربة نظري 

 م.م . حنون
 م.م علي عبد الجبار 0رياضيات ق

  
 

B 

 االثنين
A 

 0كيمياء عضوية نظري ق 
 م.م. احمد ازهر

  كيمياء عضوية عملي م. الكيمياء م.م احمد ازهر

B 
 نبات عام عملي م . الحشرات

 م.م. امان حميد
 كيمياء عضوية عملي م. الكيمياء م.م احمد ازهر

 الثالثاء
A  0رياضيات ق 

 م.م سعد كاظم

 1نظري ق   0حشرات عامة 
 م.م. افراح عبد الزهرة

 

 5لغة إنكليزية ق 
 م.م. محمد المهداوي

 
 

B 

 األربعاء
A 

 0نبات عام نظري ق 
 م.م. عماد عبد الكريم

 عملي م. الحشرات 0حشرات عامة 
 

 

B 
 
 

 عملي م. الحشرات 0حشرات عامة 

 الخميس
A 

 عملي م. فيزياء التربةمبادى تربة 
 م.م . حنون

 نبات عام عملي م . الحشرات
 5لغة عربية ق  م.م. امان حميد

 م.م. ميثم حياوي

 

B  
 مبادى تربة عملي م. فيزياء التربة

 م.م . حنون

 

 

 

 



                                                ثانيةالمرحلة : ال                          الفصل الثاني      2015- 2014جامعة المثنى                                                   جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي 

 قسم وقاية النبات                                                                                                 

 3.30 – 03.2 2.30 – 1.30 1.30 – 12.30 12.30- 11.30 11.30 – 10.30 10.30 – 9.30 9.30 – 8.30 الكروب اليوم

 االحد

A  كيمياء تحليلية نظريG2 1 ق 
 م.م احمد ازهر 

 

 1ق  G1انتاج حيواني نظري 
  كيمياء تحليلة عملي م. الكيمياء م.م احمد ازهر

B   

c   
 تصنيف حشرات عملي م. الحشرات

 م.م. نبيل عبد الله
 

 االثنين

A 
 مبادى محاصيل حقلية  عملي م. المحاصيل

 م.م. عماد عبد الكريم
 حاسبات  م. الحاسبات

 م.م. سمير سعود
  

B 
 IPMتصنيف نبات عملي م. 
 م.م. خالد جميل

 IPMمبادى محاصيل حقلية  عملي م. 
 م.م. عماد عبد الكريم

 حاسبات  م. الحاسبات
 م.م. سمير سعود

 

c 
 حاسبات م. الحاسبات

 م.م. سمير سعود
 تصنيف نبات عملي م.النبات م.م. خالد جميل

 
  

 الثالثاء

A 
 

 IPMانتاج حيواني عملي م.
 الحشراتتصنيف حشرات عملي م. 
 م.م. نبيل عبد الله

  

B  .انتاج حيواني عملي م IPM كيمياء تحليلية عملي م. الكيمياء م.م احمد  

c 
 مبادى محاصيل حقلية  عملي م. المحاصيل

 م.م. عماد عبد الكريم
  IPMانتاج حيواني عملي م.  

 األربعاء

A 
 تصنيف نبات عملي م. النبات

 م.م. خالد جميل
 0ق  G1تصنيف نبات نظري 

 م.م. خالد جميل
 1ق G1حرية وديمقراطية 

 م.م. ميثم حياوي
  

B 
 تصنيف حشرات عملي م. الحشرات

 م.م. نبيل عبد الله
 1ق G2حرية وديمقراطية 

 م.م. ميثم حياوي
 

 0ق  G2تصنيف نبات نظري 
 م.م. خالد جميل

 

c كيمياء تحليلية عملي م. الكيمياء م.م احمد    

 الخميس

A  كيمياء تحليلية نظريG1 0ق 
 0ق G1تصنيف حشرات نظري 
 م.م. خالد جابر

 1ق  G1مبادى محاصيل حقلية  
 م.م علي رحيم

 

B  انتاج حيواني نظريG2  1ق 
 1ق  G2مبادى محاصيل حقلية  
 م.م علي رحيم

 0ق  G2تصنيف حشرات نظري 
 م.م. خالد جابر

 

C     

 



                                                 ثالثةالمرحلة : ال                          الفصل الثاني      2015- 2014جامعة المثنى                                                   جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي 

 قسم وقاية النبات                                                                                                 

 3.30 – 03.2 2.30 – 1.30 1.30 – 12.30 12.30- 11.30 11.30 – 10.30 10.30 – 9.30 9.30 – 8.30 الكروب اليوم

 االحد

A 

 مكافحة ادغال نظري  ق العمادة
 فيصل الطاهر د.

 عملي م. االمراض 0فطريات 
 م.م. سعد مانع

 IPMتربية نحل  عملي م .
 م.م. محمد خليل

 

B 
 IPMتربية نحل  عملي م .
 م.م. محمد خليل

م.م صالح  مكافحة ادغال عملي م. االدغال
 شهاب

 

C 
م.م صالح  مكافحة ادغال عملي م. االدغال

 شهاب
 امراض نبات عملي م.  االمراض

 م.م . علي فرج
 

 االثنين

A 
 تربية وتحسين نبات عملي م. 

 م.م. صالح شهاب
 

 العمادةتربية نحل نظري ق 
 م.م. محمد خليل

 امراض نبات عملي م.  االمراض
 م.م . علي فرج

 

B 
 عملي م. االمراض 0فطريات 

 م.م. سعد مانع
 IPMتربية وتحسين نبات عملي م. 

 م.م. صالح شهاب
 

C 
 عملي م .الحشرات تربية نحل 

 م.م. محمد خليل
  

 الثالثاء

A 
 

 العمادةتقانات احيائية نظري ق 
 د. فالح حسن

 العمادةامراض نبات نظري ق 
 م. عبد الزهرة جبار

  

B 
 امراض نبات عملي م.  االمراض

 م.م . علي فرج
 

C نيماتودا عملي م. الحشرات م.م حيدر منشد  

 األربعاء

A 

 م.م حيدر منشد العمادة نظري ق نيماتودا
 العمادةنظري ق  0فطريات 

 م. عبد الزهرة جبار
 العمادةتربية وتحسين نبات نظري ق 

 م.م. صالح شهاب
 B 

C 

 الخميس

A 
 نيماتودا عملي م. الحشرات

 
  مكافحة ادغال عملي م. االدغال

 م.م صالح شهاب
 االمراضتقانات احيائية عملي م. 

 صوفيا جبار م.م 
 

B 
 تقانات احيائية عملي م. االمراض

 م.م. صوفيا جبار
 

  م.م حيدر منشد الحشراتنيماتودا عملي م.  

C  عملي م.  0فطرياتIPM م.م. سعد مانع 
 عملي م. االمراض تقانات احيائية
 صوفيا جبارم.م. 

 IPMتربية وتحسين نبات عملي م. 
 م.م. صالح شهاب

 



 

                                                 رابعةالمرحلة : ال                          الفصل الثاني      2015- 2014جامعة المثنى                                                   جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي 

 قسم وقاية النبات                                                                                                 

 11.30 – 10.30 10.30 – 9.30 9.30 – 8.30 المجموعة اليوم
11.30 -

12.30 
12.30 – 
1.30 

1.30 – 2.30 03.2 – 3.30 .3.2 – 03.2 

 A االحد
 
 ) م. االمراض (حلم زراعي عملي  

 د. علي عاجل

 0امراض فاكهة نظري ق 
 د. علي عاجل

 

 A االثنين
 1حلم زراعي نظري ق

 د. علي عاجل

 1حشرات بساتين نظري ق 
 م.م. افراح عبد الزهرة

 

 (الحشرات حشرات بساتين عملي  )م.
 م.م. افراح عبد الزهرة

 

 
 
 

 

 الثالثاء
A 
 

 1فايروسات نظري ق
 د. عبد الزهرة جبار

 

 امراض فاكهة عملي م. االمراض
 د. علي عاجل

 
 

 A األربعاء
 1حشرات محاصيل نظري ق

 م. ميري كاظم
 (IPMحشرات محاصيل عملي )م. 

 م. ميري كاظم 
 فايروسات عملي )م. االمراض (

 م.م سعد مانع

  A الخميس
 ( IPMإدارة متكاملة عملي )م. م. 
 م.م. عالء حسين

 6ادارة متكاملة نظري ق 
 عالء حسينم.م. 

 
 

 


