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 الدرس الساعة ليوما
برنامج العلوم االقتصادية 

 واالجتماعية الزراعية
 برنامج االنتاج النباتي التكنولوجيا الحيويةبرنامج  برنامج وقاية النبات برنامج االراضى والمياة الدرس الساعة برنامج االنتاج الحيواني برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

 االحد

 اقتصاد زراعي )قسم االقتصاد( نظرى .. -51.9
 نمنتجات االلباأساسيات تصنيع 

 )قسم االلبان(

 تصميم وانشاء مزارع الدواجن
 )قسم الدواجن(

 نظرى .. -51.9
ادارة االراضي والمياه )قسم 

 االراضي(
مدرج الدور أسس أمراض النبات )

 (الثالث
 (الوراثةوراثة عامة  )قسم 

)قسم  .فسيولوجي نبات
 النبات(

  عملى . -1.9..
 . نأساسيات تصنيع منتجات االلبا

 )قسم االلبان(
 عملى . -1.9.. (الوراثةوراثة عامة )قسم 

ولوجي نبات )قسم يفس
 النبات(

  أسس أمراض النبات )قسم النبات(

  أنتاج محاصيل حقلية
 نظري

 ( مدرج الدور الثالث)

 ( )مدرج الدور الثالث(2لغــــة إنجليــــــــــــــــــــــــزيــــــة ) نظرى 0103 -5.03 ( )مدرج الدور الثالث(2لغــــة إنجليــــــــــــــــــــــــزيــــــة ) نظرى 51.9 -1.9.

 ولوجي نبات )قسم النبات(يفس عملى 5103-0103
 5ن أساسيات تصنيع منتجات االلبا

 )قسم االلبان(
 )قسم النبات(فسيولوجي نبات  (ت)قسم وقاية  النبا أسس حشرات (الوراثةوراثة عامة  )قسم  ملىع 0109-9103 

 .أنتاج محاصيل حقلية
 ()قسم المحاصيل 

 االثنين

51.9- .. 
 

 / نظري
 عملي

ة في مراقبة الجود– (نظري) بيئة نباتية - (الصناعاتصالة التصنيع مبني تصميم وانشاء المزارع السمكية )  -  ()عملي تقسيم نباتات زهرية    - مدرج الدور الثالث( -اصيل الحبوب والبقول )نظري حانتاج م
 (المحاضرات والسكاشن باألقسام العلمية)انتاج وتسويق االنتاج الحيواني  اقتصاديات–مصانع االغذية وااللبان 

..1.9- . 
 / نظري
 عملي

 
 نظري - أساسيات الصناعات الغذائية

 )قسم الصناعات الغذائية(
  (الوراثة)قسم   .وراثة عامة  عملى . -1.9.. )قسم النبات( .فسيولوجي نبات

 5أنتاج محاصيل حقلية
 ()قسم المحاصيل 

.1.9- 0 
 / نظري
 عملي

مراقبة –)عملي معمل النبات( بيئة نباتية - (الصناعاتصالة التصنيع مبني تصميم وانشاء المزارع السمكية )   -( اصيل الحبوب والبقول )عمليحانتاج م - (أ.د. علي الباسلمدرج  -تقسيم نباتات زهرية )نظري 
 (المحاضرات والسكاشن باألقسام العلمية)انتاج وتسويق االنتاج الحيواني  اقتصاديات–الجودة في مصانع االغذية وااللبان 

01.9-9 
 / نظري
 عملي

 
 .أساسيات الصناعات الغذائية 
 )قسم الصناعات الغذائية(

   (الوراثة)قسم   5وراثة عامة  عملي 9 -01.9 )قسم النبات( 5فسيولوجي نبات

 الثالثاء

  (تسم وقاية  النباق) أسس حشرات  نظري .. -51.9 فسيولوجـــــــــي نبات  )مدرج الدور الثالث( نظرى .. -51.9

)قسم  5وراثة عامة 
  (الوراثة
 عملي

..1.9- . 
 / نظري
 عملي

 مشروعات زراعية صغيرة
 نظرى

 )قسم االقتصاد(

 عملي - 5أساسيات الصناعات الغذائية 
 الغذائية()قسم الصناعات 

 نظرى تجهيزات مزارع االنتاج الحيواني
 )قسم االنتاج الحيواني(

 (الثالث الدور مدرج)  نبات فسيولوجـــــــــي نظرى . -1.9..

 عملي 0 -1.9.
مشروعات زراعية صغيرة 

 )قسم االقتصاد (
 (الوراثةوراثة عامة  )قسم 

)قسم  تجهيزات مزارع االنتاج الحيواني
 االنتاج الحيواني(

  )قسم النبات(5فسولوجي نبات   عملي 0 -1.9.
 .انتاج خضر وفاكهة 
 )قسم البساتين(

 االربعاء

 نظري .. -51.9 ادارة مزارع وتسويق زراعـــــــــــي )مدرج الدور الثالث نظرى .. -51.9
تحليل التربية والمياة )قسم 

 االراضى
 علم الخلية )قسم الوراثة( اسس مبيدات )قسم وقاية  النبات(

انتاج خضر وفاكهة )قسم 
 البساتين(

 عملي . -1.9.. ادارة مزارع وتسويق زراعـــــــــــي )مدرج الدور الثالث عملي . -1.9..
تحليل التربية والمياة )قسم 

 االراضى
 علم الخلية )قسم الوراثة( فسيولوجي نبات )قسم النبات(

 5انتاج خضر وفاكهة 
 )قسم البساتين(

 (الوراثةوراثة عامة  )قسم  اقتصاد زراعي )قسم االقتصاد( عملى 0 -1.9.
 أسس تغذية حيوان ودواجن )نظري(
 قسم اإلنتاج الحيواني وقسم الدواجن

 ادارة مزارع وتسويق زراعـــــــــــي )مدرج الدور الثالث نظرى 0 -1.9.

   عملي 9 -01.9
 أسس تغذية حيوان ودواجن

 الدواجنقسم اإلنتاج الحيواني وقسم 
 ادارة مزارع وتسويق زراعـــــــــــي )مدرج الدور الثالث عملي 9 -01.9

 الخميس

 عملي .. -51.9 وراثــــــة عامــــــــة )مدرج الدور الثالث( نظري .. -51.9
 والمياه  االراضي ادارة
 (االراضي قسم)

 اسس مبيدات )قسم وقاية  النبات(
بكتريا مرضية )قسم 

 ميكروبيولوجي(

)قسم  5فسيولوجي نبات
 النبات(

 (النبات قسم) . نبات فسولوجي (الوراثةوراثة عامة  )قسم  عملى . -1.9..
)قسم .تصميم وانشاء مزارع الدواجن

 الدواجن(
 (الثالث الدور مدرج) عامــــــــة وراثــــــة نظري . -1.9..

 )قسم النبات( 5 فسولوجي نبات  عملي 0 -1.9.
)قسم 5مزارع الدواجنتصميم وانشاء 

 الدواجن(
   عملي 0 -1.9.

بكتريا مرضية )قسم 
 ميكروبيولوجي(

)قسم  .وراثة عامة 
 (الوراثة

 

 


