
 0200- 0202جدول الدروس االسبوعية قسم وقاية النبات الفصل الدراسي االول 

ملرحلة االوىل   ا

 2.30 – 1.30 1.30- 12.30 12.30- 11.30 11.30 – 10.30 10.30- 9.30 9.30- 8.30 اهًجًوغة  اهيوم 

 االخد 
 )خضوري(

A  م.م. اشاية غازي   2خشرات غاية
 م. اهدشرات 

. خاهد جابر ق خشرات غاية ٍظري د

22 
 

B   م.م. اشاية  2خشرات غاية
 غازي  م. اهدشرات

 االثَيٌ 
 )اهمجروٍي(

A  اقجصاد زراغي 
 د. صادق هادي 

 خقوق اٍصان 
م.م. يدًود 

 صالح

   

B    
 اهثالثاء 

 )اهمجروٍي(
A  ثطبيقات في اهداشوب  هغة اٍمويزية د. غوي شػود 

 د. لرار خًيد
  

B   
 االربػاء

 )خضوري(
A  خيوان غام غًوي م. غباس

 شَشول م. االيراض
اشاشيات بصجَة غًوي م.م. 

 شالية ثدصيٌ م. اهدشرات
 

B  .اشاشيات بصجَة غًوي م.م
 شالية ثدصيٌ م. اهدشرات 

خيوان غام غًوي م. غباس 
 شَشول م. االيراض

 

 اهخًيس 
 )خضوري( 

A  خيوان غام ٍظري م. غباس

 9شَشول  ق 
اشاشيات بصجَة ٍظري د.غًاد 

 9غبد اهمريى ق 
 

B 
 

ملرحلة الثانية   ا

 – 10.30 10.30- 9.30 9.30- 8.30 اهًجًوغة  اهيوم 
11.30 

11.30 -
12.30 

12.30 -1.30 1.30 – 2.30 

 اهصبت
 )اهمجروٍي(

A  خشرات طبية ٍظري م. يدًد
 خوين 

  ارشاد زراغي د. صادق هادي 

B 
 االخد 

 خضوري()
A  اخياء يجهرية ٍظري د. صوفيا

 22جبار ق 
فصوجة ٍبات ٍظري د. يدًود 

 9ثاير ق 
اشاشيات اخصاء ٍظري  د. 

 B 9خيدر خًيد ق 
 االثَيٌ 

 )خضوري(
A  اخياء يجهرية غًوي م.م. ٍور

 داخن م. االيراض
فصوجة ٍبات غًوي د. يدًود 

 ثاير م. اهدشرات
 

B  .يدًود فصوجة ٍبات غًوي د
 ثاير م. اهدشرات

اخياء يجهرية غًوي م.م. ٍور 
 داخن م. االيراض

 

 اهثالثاء 
 )خضوري(

A  ثغذية ٍبات ٍظري د. باقر جالب

 9ق 
اشاشيات اخصاء غًوي م.م. 

  9خازم خصيٌ ق 
ثغذية ٍبات غًوي د. يدًود 

 IPMثاير م. 

B  ثغذية ٍبات غًوي د. يدًود

 IPMثاير م. 
م.م.  اشاشيات اخصاء غًوي

 9خازم خصيٌ ق 
 االربػاء

 )اهمجروٍي(
A  ثطبيقات في اهداشوب د. لرار

 خًيد
يمائٌ ويػدات يمافدة غًوي 

 د. فويح خايد
 

B 
 اهخًيس  

 )اهمجروٍي(
A  يمائٌ ويػدات يمافدة ٍظري

 د. فويح خايد 
خشرات طبية غًوي م. يدًد  هغة اٍمويزية د. غوي شػود 

 خوين
B 

 

 

 

 



 

ملرحلة الثالثة   ا

اهًجًوغ اهيوم 
 ة 

8.30 -9.30 9.30 -10.30 10.30 – 
11.30 

11.30 -
12.30 

12.30 -1.30 1.30 – 2.30 

 اهصبت
 )اهمجروٍي(

A  ليًياء خيوية ٍظري م.م. خيدر
 غبد االيير 

  
B 

 االخد 
 )اهمجروٍي(

 

A  وراثة ٍبات غًوي د. ضفاف
 جبار 

  جباروراثة ٍبات غًوي د. ضفاف 
B 

 االثَيٌ 
 )اهمجروٍي(

A غوى اهبيئة ٍظري  م.م. غوياء  وراثة ٍبات ٍظري د. ضفاف جبار
 يؤيد

 

B 
 اهثالثاء 

 )خضوري(
A  .ثصًيى وثدوين ثجارب ٍظري د

  22غوي غاجن ق 
ًوي د.  ثصًيى وثدوين ثجارب غ

 22غوي غاجن ق 
 

B   ثصًيى وثدوين ثجارب ٍظري

 22 د. غوي غاجن ق
 االربػاء

 )خضوري(
A  فصوجة خشرات ٍظري د. خاهد

 9جابر ق
ٍظري د. شػد ياٍع  2فطريات 

 9ق
 

B  
 اهخًيس  
 )خضوري(

A  .ليًياء خيوية غًوي م.م
 خيدر غبد االيير م. االيراض 

غًوي د. شػد ياٍع  2فطريات 
 م. االيراض

فصوجة خشرات غًوي د. خاهد 
 جابر م. اهدشرات

B  خشرات غًوي د. خاهد فصوجة
 جابر م. اهدشرات

ليًياء خيوية غًوي م.م. خيدر 
 غبد االيير م. اهدشرات

غًوي د. شػد  2فطريات 
 ياٍع م. االيراض

 

ملرحلة الرابعة   ا

 – 10.30 10.30- 9.30 9.30- 8.30 اهًجًوغة  اهيوم 
11.30 

11.30 -12.30 12.30 -1.30 1.30 – 
2.30 

 االخد 
 )خضوري(

A  يداصين ٍظري د. غوي ايراض

  9فرج ق 
يبيدات ليًيائية غًوي م. ياهك 

 خصٌ م. االيراض
ايراض خضر غًوي م.م. اخًد 

 IPMاياد م. 

B  ايراض خضر غًوي م.م. اخًد
 اياد م. اهدشرات

يبيدات ليًيائية غًوي م. 
 ياهك خصٌ م. االيراض

 االثَيٌ 
 )خضوري(

A  يقاوية خيوية ٍظري د. غالء

 9خصيٌ ق 
ايراض خضر ٍظري د. غوي غاجن 

  9ق 
يبيدات ليًيائية ٍظري م. 

  9ياهك خصٌ ق 
B 

 اهثالثاء 
 )خضوري(

A  يقاوية خيوية غًوي د. غالء
 م. اهدشرات 

ايراض يداصين غًوي م.م. 
 اشاية غازي م. االيراض

 
 

B  .ايراض يداصين غًوي م.م
 اشاية غازي م. االيراض

غالء م. يقاوية خيوية غًوي د. 
 اهدشرات

 االربػاء
 )اهمجروٍي(

A  خشرات يداصين ٍظري م. اخًد
 شًخي

خشرات يداصين غًوي م. اخًد 
 شًخي

 

B 
 اهخًيس  

 )اهمجروٍي(
A  افات يخازن ٍظري د. غالء

 خصيٌ
افات يخازن غًوي م. يدًد 

 خوين  
 

B 

 


