
 

 االنتاج احليوانيجدول الدروس االسبوعي / قسن                                        

 7102 - 7102الفصل الربيعي / للعام الدراسي                                

 األحــــــــديـــــــــــــوم 

 الوقج       
  00:31 – 01:31 01:31 – 9:31  9:31 – 2:31 ادلرحلت    

00:31 – 

07:31  
07:31 – 0:31  

0:31 – 

7:31 
7:31 – 3:31 

 )ًظري( هببدئ دواجي االوىل 
 (هرحلت اوىل  )قبعــــت 

 (ًظري) كيويبء عضويت
 (هرحلت اوىل  )قبعــــت 

 (عولي) كيويبء عضويت
 (هرحلت اوىل  )قبعــــت 

 (ًظريحمبصيل علف وهراعي ) الثبًيت  
 (هرحلت ثبًيت  قبعــــت )

  3لغت اًكليسيت 
  قبعــــت

 (هرحلت ثبًيت)

 هببدئ اقخصبد زراعي
  (هرحلت ثبًيت  قبعــــت )

 اعالف وعالئق )ًظري( الثبلثت
 (هرحلت ثبلثت  قبعــــت )

 فطلجت حٌبضل )ًظري(
 (هرحلت ثبلثت  قبعــــت )

 (عولي)اهراض حيواى  
 (هرحلت ثبلثت  قبعــــت )

 (ًظري) اًخبج جبهوش الرابعت
 (هرحلت رابعت  )قبعــــت 

 )عولي( اًخبج جبهوش
 (هرحلت رابعت  )قبعــــت 

 
 

 

 

 



 

 االنتاج احليوانيجدول الدروس االسبوعي / قسن                                        

 7102 - 7102الفصل الربيعي / للعام الدراسي                                

 االثٌنييـــــــــــــوم 

 الوقج       
  00:31 – 01:31 01:31 – 9:31  9:31 – 2:31 ادلرحلت    

00:31 – 

07:31  
07:31 – 0:31  0:31 – 7:31 7:31 – 3:31 

 )ًظري( احصبءهببدئ   االوىل 
 (هرحلت اوىل  )قبعــــت 

 (عولي)هببدئ احصبء  
 (هرحلت اوىل  )قبعــــت 

 
 

 حربيت واًخبج امسبك )ًظري( الثبًيت  
 (هرحلت ثبًيت  قبعــــت )

 حربيت واًخبج امسبك )عولي( 
  (هرحلت ثبًيت  قبعــــت )

 )ًظري( فطلجت دواجي الثبلثت
 (هرحلت ثبلثت  قبعــــت )

 (عولي) دواجيفطلجت  
 (هرحلت ثبلثت  قبعــــت )

 (3حبضببث )
 خمخرب احلبضببث

 )ًظري( اًخبج ابقبر احلليب الرابعت
 (هرحلت رابعت  )قبعــــت 

 (عولي) اًخبج ابقبر احلليب
(هرحلت رابعت  )قبعــــت   

 

 

 

 



 

 االنتاج احليوانيجدول الدروس االسبوعي / قسن                                        

 7102 - 7102الفصل الربيعي / للعام الدراسي                                

 الثالثبءيـــــــــــــوم 

 الوقج       
  00:31 – 01:31 01:31 – 9:31  9:31 – 2:31 ادلرحلت    

00:31 – 

07:31  
07:31 – 0:31  0:31 – 7:31 7:31 – 3:31 

 (ًظري) هببدئ حمبصيل حقليت االوىل 
 (هرحلت اوىل  )قبعــــت 

 2لغت اًكليسيت 
قبعــــت البٌبيت 

 اجلديدة

 (عولي) هببدئ دواجي
 (هرحلت اوىل  )قبعــــت 

 
 

 وراثت )ًظري( الثبًيت  
 (هرحلت ثبًيت  قبعــــت )

 وراثت )عولي(
  (هرحلت ثبًيت  قبعــــت )

 )ًظري( حكٌولوجيب دواجي الثبلثت
 (هرحلت ثبلثت  قبعــــت )

 )ًظري(اهراض حيواى  
 (هرحلت ثبلثت  قبعــــت )

 (عولي)دواجي  حكٌولوجيب
 (هرحلت ثبلثت  قبعــــت )

 (ًظري) علن احليبة اجلسيئي الرابعت
 (هرحلت رابعت  )قبعــــت 

 (عولي) علن احليبة اجلسيئي
 (هرحلت رابعت  )قبعــــت 

  حلقبث دراضيت
(هرحلت رابعت  )قبعــــت   

 

 

 



 

 االنتاج احليوانيجدول الدروس االسبوعي / قسن                                        

 7102 - 7102الفصل الربيعي / للعام الدراسي                               

 االربعبءيـــــــــــــوم 

 الوقج       
  07:31 – 00:31  00:31 – 01:31 01:31 – 9:31  9:31 – 2:31 ادلرحلت    

07:31 – 

0:31 
0:31 – 7:31 7:31 – 3:31 

 حيواى عبم )عولي( االوىل 
 (هرحلت اوىل  )قبعــــت 

 (عولي) هببدئ حمبصيل حقليت
  (هرحلت اوىل  )قبعــــت 

 ( عوليهببدئ علن االلببى ) الثبًيت  
  (هرحلت ثبًيت  قبعــــت )

حريت ودميقراطيت 
قبعـت البٌبيت 

 اجلديدة

 ( 2حبضببث)
 خمخرب احلبضببث

 (عولي) فطلجت حٌبضل الثبلثت
 (هرحلت ثبلثت  قبعــــت )

 (عولي) حربيت وحتطني حيواى
 (هرحلت ثبلثت  قبعــــت )

 
 

 )ًظري(علن اللحوم  الرابعت
 (هرحلت رابعت  )قبعــــت 

 (عولي)علن اللحوم 
 (هرحلت رابعت  )قبعــــت 

 
 

 

 

 



 

 االنتاج احليوانيجدول الدروس االسبوعي / قسن                                        ر

 7102 - 7102الفصل الربيعي / للعام الدراسي                                

 اخلويصيـــــــــــــوم 

 الوقج       
  00:31 – 01:31 01:31 – 9:31  9:31 – 2:31 ادلرحلت    

00:31 – 

07:31  
07:31 – 0:31  0:31 – 7:31 7:31 – 3:31 

 حيواى عبم )ًظري( االوىل 
 (هرحلت اوىل  )قبعــــت 

 ريبضيبث
 ادلكخبت قبعــــت 

 
 

 )ًظري( هببدئ علن االلببى  الثبًيت  
 (هرحلت ثبًيت  قبعــــت )

 )عولي( حمبصيل علف وهراعي
  (هرحلت ثبًيت  قبعــــت )

 )ًظري( وحتطني حيواىحربيت  الثبلثت
(هرحلت ثبلثت  قبعــــت )  

 (عولي)اعالف وعالئق   
 (هرحلت ثبلثت  قبعــــت )

 
 

 (ًظري) اهراض دواجي الرابعت
 (هرحلت رابعت  )قبعــــت 

(عولي)اهراض دواجي   
(هرحلت رابعت  )قبعــــت   

 

 

 

 


