
 

 االنتاج احليوانيجدول الدروس االسبوعي / قسم                                        

 2018 - 2017/ للعام الدراسي  اخلريفيالفصل                                    

 األحــــــــديـــــــــــــوم 

 الوقت       
 3:30 - 2:30 2:30 - 1:30  1:30 - 12:30  12:30 - 11:30  11:30 - 10:30 10:30 - 9:30  9:30 - 8:30 املرحلة    

 (نظري) مبادئ علم الرتبة  االوىل 
 (مرحلة اوىل  )قاعــــة 

 مساحة )عملي(    
 (مرحلة اوىل  قاعــــة )

 
 

 حيوية )نظري(كيمياء  الثانية  
 (مرحلة ثانية  قاعــــة )

 )نظري( مبادئ احياء جمهرية
 (مرحلة ثانية  )قاعــــة 

 )عملي( صحة منتجات
(مرحلة ثانية  قاعــــة )  

 )نظري(فسلجة حيوان  الثالثة
 (مرحلة ثالثة  قاعــــة )

 فسلجة حيوان )عملي(
   (خمترب الفسلجة  )

 )نظري(تغذية طيور داجنة  الرابعة
 (مرحلة رابعة  )قاعــــة 

 (عملي) تغذية طيور داجنة
 ) خمترب التغذية ( 

 ادارة مراعي )نظري(
(مرحلة رابعة  قاعــــة )  

 

 

 



 

 االنتاج احليوانيجدول الدروس االسبوعي / قسم                                        

 2018 - 2017/ للعام الدراسي  اخلريفيالفصل                                    

 االثننييـــــــــــــوم 

 الوقت       
 3:30 - 2:30 2:30 - 1:30  1:30 - 12:30  12:30 - 11:30  11:30 - 10:30 10:30 - 9:30  9:30 - 8:30 املرحلة    

 كيمياء حتليلية )نظري( االوىل 
 (مرحلة اوىل  )قاعــــة 

 )نظري(مساحة   
 (اوىل مرحلةقاعـة )

 1حاسبات 
 خمترب احلاسبات

 

 )نظري( مكننة انتاج حيواني الثانية  
 (مرحلة ثانية  قاعــــة )

 مبادئ امساك )نظري( 
 (مرحلة ثانية  قاعــــة )

 مبادئ امساك )عملي(
 (مرحلة ثانية  قاعــــة )

 )نظري( تصميم وحتليل جتارب الثالثة
 (مرحلة ثالثة  قاعــــة )

 (عملي)تصميم وحتليل جتارب 
 (مرحلة ثالثة  قاعــــة )

 بيئة وسلوك حيوان
 (مرحلة ثالثة  )قاعــــة 

 (نظري) ادارة دواجن الرابعة
 (مرحلة رابعة  )قاعــــة 

 (عملي) ادارة دواجن
 (مرحلة رابعة  )قاعــــة 

 ادارة مراعي )عملي(
(مرحلة رابعة  قاعــــة )  

 

 

 



 

 االنتاج احليوانيجدول الدروس االسبوعي / قسم                                        

 2018 - 2017/ للعام الدراسي  اخلريفيالفصل                                    

 الثالثاءيـــــــــــــوم 

 الوقت       
 3:30 - 2:30 2:30 - 1:30  1:30 - 12:30  12:30 - 11:30  11:30 - 10:30 10:30 - 9:30  9:30 - 8:30 املرحلة    

 (عملي) مبادئ علم تربة االوىل 
    ) خمترب الرتبة (

 حقوق انسان 
البناية قاعــــة 

 اجلديدة

 )عملي( كيمياء حتليلية
  (الكيمياءخمترب  )

 مبادئ بستنة )نظري( الثانية  
 (مرحلة ثانية  قاعــــة )

 مبادئ بستنة )عملي( 
  (مرحلة ثانية  )قاعــــة 

 )نظري( حشرات طبية وبيطرية الثالثة
 (مرحلة ثالثة  قاعــــة )

 اقتصاديات انتاج حيواني  

 (مرحلة ثالثة  قاعــــة )
 (عملي) تغذية حيوان 

 ) خمترب التغذية ( 

 (نظري) انتاج اغنام وماعز الرابعة
 (مرحلة رابعة  قاعــــة )

 )عملي( انتاج اغنام وماعز
 (مرحلة رابعة  قاعــــة )

 

 

 

 



 

 االنتاج احليوانيجدول الدروس االسبوعي / قسم                                        

 2018 - 2017/ للعام الدراسي  اخلريفيالفصل                                    

 االربعاءيـــــــــــــوم 

 الوقت       
 3:30 - 2:30 2:30 - 1:30  1:30 - 12:30  12:30 - 11:30  11:30 - 10:30 10:30 - 9:30  9:30 - 8:30 املرحلة    

 مبادئ انتاج حيواني االوىل 
 (مرحلة اوىل  )قاعــــة 

 مبادئ وقاية )نظري( 
 (مرحلة اوىل  قاعــــة )

 مبادئ انتاج حيواني )عملي(
  (مرحلة اوىل  )قاعــــة 

 انتاج حيواني )عملي(مكننة  الثانية  
 (مرحلة ثانية  )قاعــــة 

 ارشاد زراعي مبادئ 
 (  4)  قاعــــة

 (نظري) صحة منتجات
 (مرحلة ثانية  )قاعــــة 

 )نظري( تغذية حيوان الثالثة
 (مرحلة ثالثة  )قاعــــة 

 (عملي) تفقيس وادارة مفاقس
       (مرحلة ثالثة  )قاعــــة 

 )نظري( انتاج حلوم الرابعة
 (مرحلة رابعة  قاعــــة )

 )عملي( انتاج حلوم 
 (مرحلة رابعة  قاعــــة )

 

 

 

 



 

 االنتاج احليوانيجدول الدروس االسبوعي / قسم                                         

 2018 - 2017/ للعام الدراسي  اخلريفيالفصل                                    

 

 

 اخلميسيـــــــــــــوم 

 الوقت       
 3:30 - 2:30 2:30 - 1:30  1:30 - 12:30  12:30 - 11:30  11:30 - 10:30 10:30 - 9:30  9:30 - 8:30 املرحلة    

 االوىل 
 لغة انكليزية  

البناية قاعــــة 
 اجلديدة

 (عملي)مبادئ وقاية  
   (مرحلة اوىل  قاعــــة )

 )عملي( احياء جمهريةمبادئ  الثانية  
 ) خمترب االحياء اجملهرية ( 

 كيمياء حيوية )عملي(
  ) خمترب الكيمياء (

 )نظري(تفقيس وادارة مفاقس  الثالثة
 (مرحلة ثالثة  )قاعــــة 

 )عملي( حشرات طبية وبيطرية
 (مرحلة ثالثة  قاعــــة )

 
  

 (نظري) تربية وحتسني دواجن الرابعة
 (رابعة  مرحلة قاعــــة )

 تربية وحتسني دواجن )عملي(
(مرحلة رابعة  قاعــــة )   


