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 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية

 المكان الدرس المقرر الساعة اليوم

 األحـــد 

 قسم االقتصاد نظري تجارة دولية وتكتالت 11:9

 قسم االقتصاد عملي تجارة دولية وتكتالت 1:    11.11

 اإلنتاج الحيواني+ الدواجنقسم  نظري أسس إنتاج حيواني 3:   1.11

 االثنين 

11:9 

 اقتصاديات إدارة مصانع األغذية واأللبان 

 قسم االقتصاد نظري

 اقتصاديات أراضي ومياه

11.11    :1 

 اقتصاديات إدارة مصانع األغذية واأللبان 

 قسم االقتصاد عملي

 ومياهاقتصاديات أراضي 

 اإلنتاج الحيواني+ الدواجنقسم  عملي أسس إنتاج حيواني 3:  1.11

 الثالثاء

 مدرج أ.د.على الباسل نظري إرشاد زراعي وطرق اتصال 11:9

 البساتينقسم  ظرين بل وبعد الحصاد لثمار الحاصالت البستانيةق معامالت ما 1:    11.11

 البساتينقسم  عملي بل وبعد الحصاد لثمار الحاصالت البستانيةق معامالت ما 3:   1.11

 األربعاء

 قسم االقتصاد عملي الجدوى االقتصادية للمشروعات الزراعيةدراسة  11:9

 قسم االقتصاد نظري دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات الزراعية 1:    11.11

 قسم االقتصاد نظري إحصاء اقتصادي واجتماعي 3:   1.11

 الخمـيـــس

 الدواجن+  حيوانى .قسم ا نظري إنتاج اللحوم والدواجن واألسماك 11:9

  الدواجن+  حيوانى. قسم ا عملي إنتاج اللحوم والدواجن واألسماك 1:    11.11

 قسم االقتصاد عملي إحصاء اقتصادي واجتماعي 3:  1.11
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 برنامج اإلنتاج النباتي 

 المكان الدرس المقرر الساعة اليوم

 
 نظري حشائش ومكافحتها  11:9

 مدرج أ.د. علي الباسل
 السبت

 نظري محاصيل علف ومراعي 1:    11.11

 نظري دورة زراعية ومشاكل إنتاج 3:   1.11

 االحــــــد

 نظري امراض النبات الفسيولوجية 1:    11.11
مبني زراعة  النبات  معمل

 االنسجة
 عملى امراض النبات الفسيولوجية 3:   1.11

 االثنين 

 قسم المحاصيل عملى ومشاكل إنتاجدورة زراعية  1:    11.11

 قسم المحاصيل عملى حشائش ومكافحتها  3:   1.11

 الثالثاء 

 قسم المحاصيل عملى محاصيل علف ومراعي 1:    11.11

 مدرج أ.د.على الباسل نظري إرشاد زراعي وطرق اتصال 3:   1.11

 األربعاء

 قسم النبات  نظرى  منظمات النمو النباتية  11:9

 قسم النبات  عملي منظمات النمو النباتية 1:    11.11

 قسم البساتين عملى  نباتات طبية وعطرية 3:   1.11

 الخميس

 قسم البساتين نظري (1إنتاج خضر ) 11:9

 قسم البساتين نظري نباتات طبية وعطرية 1:    11.11

 قسم البساتين عملى (1إنتاج خضر ) 3:   1.11
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 برنامج وقاية النبات 

 المكــــــان الدرس المقرر الساعة اليوم

 السبت

 مدرج الدور الثالث نظري حشائش ومكافحتها  11:9

 مدرج أ.د. علي الباسل نظري دورة زراعية ومشاكل إنتاج 3:   1.11

 األحـــد

 قسم المحاصيل نظرى إنتاج محاصيل خاص 11:9

 نظري امراض النبات الفسيولوجية 1:    11.11
مبني زراعة  النبات  معمل

 االنسجة
 عملى امراض النبات الفسيولوجية 3:   1.11

 االثنين 

 عملى (1)حشائش ومكافحتها  1:    11.11

 قسم المحاصيل

 عملى (2)حشائش ومكافحتها  3:   1.11

 الثالثاء

 مدرج أ.د.على الباسل نظري إرشاد زراعي وطرق اتصال 11:9

 قسم النبات عملي أمراض النباتتشخيص  1:    11.11

 قسم النبات نظري تشخيص أمراض النبات 3:   1.11

 األربعاء

 قسم وقاية النبات نظري فسيولوجي حشرات 11:9

 قسم وقاية النبات عملى فسيولوجي حشرات 1:    11.11

 قسم المحاصيل عملى إنتاج محاصيل خاص 3:   1.11

 الخميس

 قسم النبات عملي فطرفسيولوجي  1:    11.11

 مدرج أ.د. علي الباسل نظري فسيولوجي فطر 3:   1.11
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 برنامج األراضي والمياه 

 المكان الدرس المقرر  الساعة اليوم

 االحـــد

 قسم األراضي و المياه نظرى كيمياء األراضي 11:9

 قسم األراضي و المياه نظرى نظم معلومات جغرافية  1:    11.11

 قسم األراضي و المياه عملي كيمياء األراضي 3:   1.11

 االثنين  

 قسم االقتصاد نظرى اقتصاديات أراضي ومياه 11:9

 قسم االقتصاد عملي اقتصاديات أراضي ومياه 1:    11.11

 الثالثاء

 مدرج أ.د.على الباسل نظري إرشاد زراعي وطرق اتصال 11:9

 قسم األراضي و المياه نظرى مورفولوجي وتقسيم أراضي 1:    11.11

 قسم األراضي و المياه عملى مورفولوجي وتقسيم أراضي 3:   1.11

 االربعاء

 قسم الميكروبيولوجيا نظري ميكروبيولوجيا األراضي 11:9

 قسم الميكروبيولوجيا عملى ميكروبيولوجيا األراضي 1:    11.11

 الخميس

 المياهقسم األراضي و  نظري خصوبة أراضي 11:9

 قسم األراضي و المياه عملي نظم معلومات جغرافية  1:    11.11

 قسم األراضي و المياه عملي خصوبة أراضي 3:   1.11
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 برنامج اإلنتاج الحيواني

 المكان الدرس المقرر الساعة اليوم

 األحد

 قسم اإلنتاج الحيواني نظري ثروة سمكية 11:1

 قسم اإلنتاج الحيواني عملي ثروة سمكية 1.11:11.11

 قسم اإلنتاج الحيواني نظري تغذية أسماك 3.11:1.11

 قسم إنتاج الدواجن نظري صحة وأمراض دواجن 3.11:1.11

 األثنين

 قسم إنتاج الدواجن نظري تغذية دواجن 11:1

 قسم إنتاج الدواجن عملي تغذية دواجن 1.11:11.11

 اإلنتاج الحيوانيقسم  عملي تغذية أسماك 3.11:1.11

 قسم إنتاج الدواجن عملي صحة وأمراض دواجن 3.11:1.11

 الثالثاء

 قسم اإلنتاج الحيواني والدواجن نظري تحسين حيوان ودواجن 11:1

 قسم اإلنتاج الحيواني والدواجن عملي تحسين حيوان ودواجن 1.11:11.11

 علي الباسلمدرج أ.د/  نظري إرشاد زراعي وطرق اتصال 3.11:1.11

 األربعاء

 مدرج االدارة نظري إدارة مزارع اإلنتاج الحيواني 11:1

 قسم اإلقتصاد عملي إدارة مزارع اإلنتاج الحيواني 1.11:11.11

 قسم اإلنتاج الحيواني نظري صحة وأمراض أسماك 3.11:1.11

 قسم اإلنتاج الحيواني عملي صحة وأمراض أسماك 1.11:3.11

 الخميس

 

11:1 

 إنتاج محاصيل الحبوب والبقول

 نظري
 قسم المحاصيل

 محاصيل العلف والمراعي 

 قسم الوراثة تكنولوجيا الجينات

1.11:11.11 

 إنتاج محاصيل الحبوب والبقول

 عملي
 قسم المحاصيل

 محاصيل العلف والمراعي 

 قسم الوراثة تكنولوجيا الجينات
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 برنامج علوم وتكنولوجيا األغذية 

 المكان الدرس المقرر الساعة اليوم

 االحد

 قسم االلبان نظري هندسة تصنيع األلبان 11:9

 قسم الصناعات +قسم االلبان نظري الشروط الصحية في مصانع األغذية واأللبان 1:    11.11

 قسم الصناعات + قسم االلبان عملى الشروط الصحية في مصانع األغذية واأللبان  3:   1.11

 االثنين

 قسم الصناعات نظري هندسة تصنيع غذائي 11:9

 قسم الصناعات عملى هندسة تصنيع غذائي 1:    11.11

 قسم االلبان عملي هندسة تصنيع األلبان 3:   1.11

 الثالثاء

 قسم الصناعات نظرى ميكروبيولوجيا تصنيع األغذية 11:9

 قسم الصناعات عملى ميكروبيولوجيا تصنيع األغذية 1:    11.11

 مدرج أ.د.على الباسل نظرى إرشاد زراعي وطرق اتصال 3:   1.11

 االربعاء

11:9 

 تكنولوجيا المنتجات اللبنية الثانوية 

 نظرى

 -قسم االلبان 

 قسم الصناعات تكنولوجيا الزيوت ومنتجاتها

11.11    :1 

 تكنولوجيا المنتجات اللبنية الثانوية 

 عملي

 -قسم االلبان 

 قسم الصناعات تكنولوجيا الزيوت ومنتجاتها

 الخميس 

 الحيوانى 1قسم أ نظري إنتاج اللحوم والدواجن واألسماك 11:9

 الحيوانى 1قسم أ عملي إنتاج اللحوم والدواجن واألسماك 1:    11.11
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 التكنولوجيا الحيويةبرنامج 

 المكان الدرس المقرر الساعة اليوم

 االحد

 قسم الكيمياء نظري كيمياء البروتينات واإلنزيمات 11:9

 قسم الميكروبيولوجي نظري تخمرات ميكروبية 1:    11.11

 قسم الميكروبيولوجي عملي تخمرات ميكروبية 3:   1.11

 االثنين

 قسم الوراثة نظري تكنيك وراثي وسيتولوجي 10:9

 قسم الوراثة عملي تكنيك وراثي وسيتولوجي 2:    11.11

 قسم الكيمياء عملي كيمياء البروتينات واإلنزيمات 4:   2.11

 الثالثاء

 مدرج أ.د.على الباسل نظرى إرشاد زراعي وطرق اتصال 11:9

 قسم الصناعات نظرى تغذية اإلنسان والغذاء اآلمن  1:    11.11

 قسم الميكروبيولوجي عملي ميكروتكنيك ميكروبات   3:   1.11

 قسم الصناعات عملي تغذية اإلنسان والغذاء اآلمن  1:   3.11

 االربعاء

 قسم االقتصاد عملي دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات الزراعية 11:9

 االقتصاد قسم نظري دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات الزراعية 1:    11.11

 قسم الميكروبيولوجي نظري ميكروتكنيك ميكروبات 3:   1.11

 الخميس 

 قسم الوراثة نظري الوراثة السيتولوجية 11:9

 قسم الوراثة عملى الوراثة السيتولوجية 1:    11.11

 


