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 بستنة و هندسة الحدائق علوم االغذية االقتصاد و االرشاد الزراعي التاريخ و اليوم

 دبلوم عالي دبلوم عالي  دبلوم عالي 

 انتاج خضر متقدم  كيمياء حيوية نظرية اقتصادية 2/0الخميس 

 حاسبات  احياء مجهرية تقييم مشاريغ 01/0االثنين 

  طرق بحث تنمية ريفية 01/0األربعاء 

 بيئة نبات متقدم   احصاء 02/0االحد 

  تحميل اغذية  90/0الثالثاء 

 نباتات زينة متقدم  المغة االنكميزية طرق بحث 91/0الخميس 

 انتاج فاكهة متقدم  تصنيع اغذية  92/0االثنين 

 قسم االقتصاد و االرشاد الزراعي قسم وقاية النبات قسم التربة و الموارد المائية الحدائق هندسة و البستنة قسم الحقلية المحاصيل قسم االغذية علوم قسم قسم االنتاج الحيواني و اليومالتأريخ 

 ارشاد ماجستير اقتصاد ماجستير ماجستير ماجستير ماجستير الماجستير ماجستير الماجستير

 إدارة إرشادية إدارة مزارع كيمياء حيوية 0فيزياء التربة المتقدم  فسلجة نبات متقدم  كيمياء حيوية متقدم كيمياء حيوية كيمياء حيوية 2/0الخميس 

 لغة إنكليزية لغة إنكليزية IPM لغة إنكليزية لغة إنكليزية لغة إنكليزية تحميل الي لغة إنكليزية 01/0االثنين 

 نقل تقنيات        01/0األربعاء 

  نظرية جزئية تصميم تجارب تصميم وتحليل تجارب اكثار نبات متقدم تصميم وتحليل تجارب كيمياء اغذية تصميم وتحليل تجارب 02/0االحد 

 طرائق بحث طرائق بحث طرائق بحث طرائق بحث  طرائق بحث طرائق بحث طرائق بحث 90/0الثالثاء 
     كيمياء حياتية     91/0الخميس 

 تربية وتحسين حيوان 92/0االثنين 
 تربية وتحسين دواجن

 تخطيط برامج إحصاء مبيدات متقدم 0كيمياء التربة المتقدم  تصميم وتحليل تجارب  تصنيع اغذية

 احصاء اقتصاد كلي المغة االنكميزية  ق بحث ائطر فسلجة محاصيل متقدم المغة االنكميزية  92/0األربعاء 
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 قسم االقتصاد و االرشاد الزراعي قسم وقاية النبات قسم التربة و الموارد المائية الحدائق هندسة و البستنة قسم الحقلية المحاصيل قسم االغذية علوم قسم قسم االنتاج الحيواني التأريخ و اليوم

 دكتوراه دكتوراه دكتوراه دكتوراه دكتوراه دكتوراه دكتوراه

 اقتصاد جزئي وبائية +أمراض حشرات  تغذية نبات تحليل انحدار كاربوهيدرات غدد صم 2/0الخميس 

 لغة إنكليزية لغة إنكميزية لغة إنكميزية لغة إنكميزية لغة إنكميزية لغة إنكميزية لغة إنكليزية 01/0االثنين 

     تصميم وراثي   01/0الخميس 

 وراثة جزيئية 02/0االحد 
 مجتراتايض بروتين 

 فسلجة بيئة
 ايض طاقة دواجن

 دهون 
منظمات نمو + تصنيف 
نباتات ادغال + حياتية 

 ادغال متقدم
 اقتصاد رياضي فسمجة نبات متقدم 9فيزياء التربة المتقدم  نمو و ايض متقدم

     وراثة عشائر   91/0االثنين 
 91/0الخميس 

 نمو وتطور جنيني
 نمو وتطور حيوانات

 وحدات عمل
 طبية متقدم + عقاقير

اعالف متقدم + مبيدات 
ادغال متقدم +فسلجة اجهاد 

 +فسلجة ادغال

انتاج نباتات طبية و عطرية 
+انتاج فاكهة متقدم + وراث  
كمية + زراعة انسجة متقدم 

      +تشجير مدن متقدم + 
 انتاج خضر متقدم تكنلوجيا

 9 كيمياء التربة المتقدم

 حشرات اقتصادية
 مقاومة حيوية
 أمراض بذور

 اقتصاد قياسي

 92/0االثنين 
 تربية وتحسين دواجن

 إدارة مزارع
 وراثة متقدم

  

احيائية +  تتقاناخضر شتوي + 
متنوعة + فاكهة  نفضيهفاكهة 

مستديمة + انتاج نباتات زينة 
 تحت البيئة المكيفة 

 غرويات التربة
 حرارة التربة

االحياء المجهرية المرتبطة 
 بالنبات

 عضوية متقدممادة 

  

 ايض بروتين 92/0األربعاء 
 إدارة فروج لحم

 فسلجة خلية
 فسلجة هضم مجترات

  فسلجة محاصيل متقدم بروتينات

 كيمياء تحليلية
 التحوالت الحيوية للعناصر الغذائية

 فسلجة نبات متقدم
 معدات تسميد

 بيئة حشرات
 فسمجة أمراض نبات

 اقتصاد كلي


