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التأريخ 
 و اليوم

 قسم التربة و الموارد المائية  قسم البستنة و هندسة الحدائق  قسم المحاصيل الحقلية  االغذية علوم قسم قسم علوم الثروة الحيوانية

 الثالثة  الثانية  االولى 
 

  الثالثة الثانية االولى الثالثة الثانية  االولى  الثالثة الثانية االولى  الثالثة  الثانية  االولى 

األربعاء 
 وراثة --- 6/88

تصميم و تحليل 
 تجارب

 إحصاء
تصميم و تحليل 

 تجارب
 تغذية انسان
 حليب سائل

 رياضيات محاصيل الياف تصنيف نبات ---
 بيئة نبات +
 كيمياء حياتية

 تجارب تصميم و تحليل
 منضمات نمو

 8خضر 
--- 

كيمياء 
 حيوية

--- --- 

الخميس 
7/88 

 --- فسلجة تناسل --- ---
 هندسة معامل

 األغذية
م. صناعات   --- كيمياء أغذية

 +احياء مجهرية
 --- --- E --- 0خضر E نبات عام امراض محاصيل

االحد 
82/88 --- 

تربية و 
 انتاج اسماك

 كيمياء فيزياوية --- تربية و تحسين حيوان
 علم الحياة الجزيئي 

مسارات ايضية 
 الهندسة الوراثية

 --- --- زراعة عضوية إحصاء --- --- ---
وقاية 
 نبات

--- --- 

االثنين 
88/88 

تسوية و  --- --- --- --- --- --- --- كيمياء البان م. احياء مجهرية --- فسلجة دواجن --- ---
 تعديل

--- --- 

الثالثاء 
80/88 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- تصنيع سكر و تمور م. البان كيمياء كمية --- --- ---

األربعاء 
81/88 --- --- --- --- 

محاصيل صناعية 
كيمياء حيوية 
 كيمياء عضوية

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 التاريخ واليوم

 االرشاد الزراعي االقتصاد و وقاية النبات

 الثانية االولى الرابعة الثالثة الثانية االولى
الثالثة 
 )ارشاد(

 6/88األربعاء 
E  

 تربة
 

احياء مجهرية 
 فسلجة نبات

 حشرات اقتصادية انتاج خضر --- مراض خضرا حيائيةاتقانات 

 7/88الخميس 

حشرات 
8 

حشرات 
0 

 نبات

 تغذية نبات 
 كيمياء تحليلية 

 حشرات صنيفت

امراض  راثة و
 نبات

امراض محاصيل 
 حقلية

 --- م. إحصاء ---

 82/88االحد 
 رياضيات

 
E إحصاء +

 +محاصيل
--- 

اإلدارة المتكاملة 
 لآلفات

 م. محاصيل حقلية
علم النفس 
 االجتماعي

 --- نتاج دواجنا

 --- --- --- --- --- 88/88االثنين 
أسس وقاية 

 نبات
--- 

 --- --- --- --- --- --- --- 80/88الثالثاء


