
   
 جامعة سوهــــــــــــــــــاج
 كلية الزراعـــــــــــــــــــة

 ادارة شئون الطالب  

 

 

Sohag University 
Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  

 جــــــــــدول

 ) برنامج االراضي والمياه( م0202/0200من العام الجامعي    االولللفصل الدراسي   الثانيالمستوي    محاضرات

ال يو   0022-0022 0022-2022 2022-22022 22022-0022 م

حد
اال

 

 1طبيعة اراضي س
 عملي معمل )أ( االراضي والمياه

 برنامج االراضي والمياه
 قبليعلوي الدور الخامس 

 2طبيعة اراضي س
 عملي معمل )أ( االراضي والمياه

 برنامج االراضي والمياه
 قبلي علوي الدور الخامس

 طبيعة اراضي 
 محاضرة مدرج )أ( االراضي والمياه

 برنامج االراضي والمياه
 قبلي علوي الدور الخامس

 أنشطة طالبية  
 3الزراعات المحمية والعضوية س

 عملي معمل )أ( البساتين
 برنامج االراضي والمياه

 قبليعلوي الدور الرابع 

 1الزراعات المحمية والعضوية س
 عملي معمل )أ( البساتين
 برنامج االراضي والمياه

 قبليعلوي الدور الرابع 

نين
االث

 

 كيمياء تحليلية 
 مدرج )أ( االراضي والمياهمحاضرة 

 برنامج االراضي والمياه
 قبليعلوي الدور الخامس 

 الزراعات المحمية والعضوية 
 محاضرة مدرج )أ( البساتين

 برنامج االراضي والمياه
 قبليعلوي الدور الرابع 

 3كيمياء تحليلية س
 عملي معمل )أ( االراضي والمياه

 برنامج االراضي والمياه
 قبليعلوي الدور الخامس 

 1كيمياء تحليلية س
 عملي معمل )أ( االراضي والمياه

 برنامج االراضي والمياه
 قبلي علوي الدور الخامس

 2الزراعات المحمية والعضوية س
 عملي معمل )أ( البساتين
 برنامج االراضي والمياه

 قبليعلوي الدور الرابع 

ثاء
لثال

ا
 

 1تحليل االراضي والمياه والنبات س
 معمل )أ( االراضي والمياهعملي 

 برنامج االراضي والمياه
 قبلي علوي الدور الخامس

 انتاج محاصيل 
 محاضرة مدرج )أ( المحاصيل

 برنامج االراضي والمياه
 بحريعلوي  الدور الرابع 

 2انتاج محاصيل س
 عملي معمل )ب( المحاصيل

 برنامج االراضي والمياه
 بحريعلوي  الدور الرابع 

 1سانتاج محاصيل 
 عملي معمل )ب( المحاصيل

 برنامج االراضي والمياه
 بحريعلوي الدور الرابع 

 3انتاج محاصيل س
 عملي معمل )ب( المحاصيل

 برنامج االراضي والمياه
 بحري علوي الدور الرابع

 3طبيعة اراضي س
 ( االراضي والمياهبعملي معمل )

 برنامج االراضي والمياه
 قبليعلوي الدور الخامس 

 2كيمياء تحليلية س
 عملي معمل )أ( االراضي والمياه

 برنامج االراضي والمياه
 قبليعلوي الدور الخامس 

عاء
الرب

ا
 

 تحليل االراضي والمياه والنبات
 محاضرة مدرج )أ( االراضي والمياه

 برنامج االراضي والمياه
 قبلي علوي الدور الخامس

 2تحليل االراضي والمياه والنبات س
 )أ( االراضي والمياهعملي معمل 

 برنامج االراضي والمياه
 قبلي علوي الدور الخامس

 3تحليل االراضي والمياه والنبات س
 عملي معمل )أ( االراضي والمياه

 برنامج االراضي والمياه
 قبلي علوي الدور الخامس

 أنشطة طالبية  
س

خمي
ال

 

 قضايا مجتمعية أنشطة طالبية  
 محاضرة مدرج )ب( حقوق

 اخالقيات واداب المهنة 
 محاضرة مدرج )ب( حقوق

 أنشطة طالبية  
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 أنشطة طالبية  

 خصوبة االراضي
 االراضي والمياه محاضرة مدرج )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 قبلي علوي الدور الخامس

 1خصوبة االراضي س
 االراضي والمياه عملي مدرج )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 1مبني  علوي الرابعالدور 

 2سخصوبة االراضي 
 االراضي والمياه عملي مدرج )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 1مبني  علوي الرابعالدور 

نين
االث

 

 2مورفولوجيا وتقسيم االراضي  س
 االراضي والمياه عملي معمل )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 الخامس علوي قبليالدور 

 1مورفولوجيا وتقسيم االراضي  س
 االراضي والمياه عملي معمل )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 الخامس قبليالدور 

 وتقسيم االراضيمورفولوجيا 
 االراضي والمياه محاضرة مدرج )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 الدور الخامس قبلي

 أنشطة طالبية  
 2ادارة اعمال مزرعية  س

 االقتصاد الزراعي عملي فصل )أ(
 برنامج االراضي والمياه

 1الثاني علوي  مبنيالدور 

ثاء
لثال

ا
 

 ري وصرف مزرعي
 االراضي والمياه محاضرة مدرج )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 قبلي علوي الدور الخامس

 1ري وصرف مزرعي س
 االراضي والمياه عملي معمل )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 قبليعلوي  الدور الخامس 

 2ري وصرف مزرعي س
 االراضي والمياه عملي معمل )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 واالنسان البيئة قبلي علوي الدور الخامس

 محاضرة مدرج كلية االداب
 

 2تلوث االرض والمياه ومعالجتها س
 االراضي والمياه عملي معمل )ب(

 برنامج االراضي والمياه
 قبلي علوي الدور الخامس

 1ادارة اعمال مزرعية  س
 االقتصاد الزراعي عملي فصل )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 1الثاني علوي  مبنيالدور 

عاء
الرب

ا
 

 ادارة اعمال مزرعية  
 االقتصاد الزراعي محاضرة مدرج )أ(
+ برنامج وقاية وامراض  برنامج االراضي والمياه

 1الثاني علوي  مبنيالدور  النبات

 تلوث االرض والمياه ومعالجتها 
 االراضي والمياه محاضرة مدرج )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 قبلي علوي الدور الخامس

 2االرض والمياه ومعالجتها ستلوث 
 االراضي والمياه عملي معمل )ب(

 برنامج االراضي والمياه
 قبلي علوي الدور الخامس

 أنشطة طالبية  
س

خمي
ال

 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية أنشطة طالبية   أنشطة طالبية
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 استخدام استشعار عن بعد في الزراعة
  محاضرة معمل الحاسب االلي )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 1الثالث علوي مبنيالدور 

 استخدام استشعار عن بعد في الزراعة
 1س عملي معمل الحاسب االلي )أ(
 برنامج االراضي والمياه

 1الثالث علوي مبنيالدور 

 استخدام استشعار عن بعد في الزراعة
 2س عملي معمل الحاسب االلي )أ(
 برنامج االراضي والمياه

 1الثالث علوي مبنيالدور 

 البحث 
 مدرج )أ( االراضي والمياه
 برنامج االراضي والمياه 

 علوي قبلي الدور الخامس

نين
االث

 

 زراعة االراضي المستصلحة
 المحاصيل محاضرة مدرج )أ(

برنامج االراضي والمياه وبرنامج االنتاج النباتي 
 شعبة محاصيل

 الرابع علوي بحريالدور 

 تقييم االراضي
  محاضرة مدرج )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 1الرابع علوي مبني الدور 

 1الزراعات الالارضية س
 االراضي والمياه معمل )ب( عملي

 برنامج االراضي والمياه
 الخامس علوي بحريالدور 

 2الزراعات الالارضية س
 االراضي والمياه عملي معمل )ب(

 برنامج االراضي والمياه
 الخامس علوي بحريالدور 

ثاء
لثال

ا
 

 1تقييم االراضي س
 االراضي والمياه عملي معمل )ب(

 برنامج االراضي والمياه
 الخامس علوي بحريالدور 

 الزراعات الالارضية
 االراضي والمياه محاضرة مدرج )ج(

 برنامج االراضي والمياه
 الخامس علوي بحريالدور 

 اسمدة وتكنولوجيا التسميد
 االراضي والمياه محاضرة مدرج )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 الخامس علوي بحريالدور 

 2اسمدة وتكنولوجيا التسميد س
 االراضي والمياه )ب(عملي معمل 

 برنامج االراضي والمياه
 الخامس علوي بحريالدور 

 2زراعة االراضي المستصلحة س
 المحاصيل محاضرة مدرج )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 الرابع علوي بحريالدور 

عاء
الرب

ا
 

 1اسمدة وتكنولوجيا التسميد س
 االراضي والمياه عملي معمل )أ(

 والمياهبرنامج االراضي 
 الخامس علوي بحريالدور 

 2التصحر س
 االراضي والمياه عملي معمل )ب(

 برنامج االراضي والمياه
 الخامس علوي قبليالدور 

 التصحر 
 االراضي والمياه مدرج )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 الخامس علوي قبليالدور 

 1التصحر س
 االراضي والمياه عملي معمل )ب(

 والمياهبرنامج االراضي 
 الخامس علوي قبليالدور 

 2تقييم االراضي س
 االراضي والمياه عملي معمل )ب(

 برنامج االراضي والمياه
 الخامس علوي قبليالدور 

 1زراعة االراضي المستصلحة س
 المحاصيل عملي معمل )أ(

 برنامج االراضي والمياه
 الرابع علوي بحريالدور 

س
خمي

ال
 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية   طالبيةأنشطة  أنشطة طالبية
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 انتاج محاصيل
 مدرج )أ( المحاصيل محاضرة

برنامج االنتاج النباتي + برنامج العلوم االقتصادية 
 واالجتماعية

 الدور الرابع علوي بحري

 احصاء تطبيقي
 محاضرة مدرج )أ( المحاصيل

 برنامج االنتاج النباتي
 الدور الرابع علوي بحري

 1انتاج محاصيل س
 عملي معمل )ب( المحاصيل

 برنامج االنتاج النباتي
 الرابع علوي بحريالدور 

 أنشطة طالبية  

نين
االث

 

 2تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها س
 عملي معمل )أ( االغذية
 برنامج االنتاج النباتي

 الدور الثالث علوي قبلي
 اساسيات الوراثة

 محاضرة مدرج )أ( الوراثة
 برنامج االنتاج النباتي

 الدور الثاني علوي بحري

 3انتاج محاصيل س
 المحاصيلعملي معمل )ب( 

 برنامج االنتاج النباتي
 الدور الرابع علوي بحري

 أنشطة طالبية  
 1اساسيات الوراثة س

 عملي معمل )ب( الوراثة
 برنامج االنتاج النباتي

 الدور الثاني علوي بحري

 2اساسيات الوراثة س
 عملي معمل )ب( الوراثة
 برنامج االنتاج النباتي

 الدور الثاني علوي بحري

ثاء
لثال

ا
 

 تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها 
 محاضرة مدرج )أ( االغذية

برنامج االنتاج النباتي + برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية ) 
 المستوي الرابع(

 الدور الثالث علوي قبلي

 2انتاج محاصيل س
 عملي معمل )ب( المحاصيل

 برنامج االنتاج النباتي
 الدور الرابع علوي بحري

 3الوراثة ساساسيات 
 عملي معمل )ب( الوراثة
 برنامج االنتاج النباتي

 الدور الثاني علوي بحري
 أنشطة طالبية  

 3تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها س
 عملي معمل )أ( االغذية
 برنامج االنتاج النباتي

 الدور الثالث علوي قبلي

 1تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها س
 عملي معمل )أ( االغذية

 االنتاج النباتيبرنامج 
 الدور الثالث علوي قبلي

عاء
الرب

ا
 

 انتاج بساتين
 محاضرة مدرج )أ( البساتين

 برنامج االنتاج النباتي
 الدور الرابع علوي قبلي

 1انتاج بساتين س
 عملي معمل )أ( البساتين

 برنامج االنتاج النباتي
 الدور الرابع علوي قبلي

 2انتاج بساتين س
 البساتينعملي معمل )أ( 

 برنامج االنتاج النباتي
 الدور الرابع علوي قبلي

 3انتاج بساتين س
 عملي معمل )أ( البساتين

 برنامج االنتاج النباتي
 الدور الرابع علوي قبلي

 2احصاء تطبيقي س
 عملي معمل )ب( المحاصيل

 برنامج االنتاج النباتي
 الدور الرابع علوي بحري

 3احصاء تطبيقي س
 )ب( المحاصيلعملي معمل 

 برنامج االنتاج النباتي
 الدور الرابع علوي بحري

 1احصاء تطبيقي س
 عملي معمل )ب( المحاصيل

 برنامج االنتاج النباتي
 الدور الرابع علوي بحري

س
خمي

ال
 

 أنشطة طالبية  
 قضايا مجتمعية

 محاضرة مدرج )ب( حقوق

 اخالقيات واداب المهنة 
 محاضرة مدرج )ب( حقوق

 أنشطة طالبية  
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 1تغذية نبات س
 عملي  معمل )ب( االراضي والمياه

 االنتاج النباتيبرنامج 
 قبليعلوي  الخامسالدور 

 انتاج فاكهة
 محاضرة مدرج )أ( البساتين

 االنتاج النباتيبرنامج 
 قبليعلوي  الرابعالدور 

 2انتاج فاكهة س
 عملي معمل )أ( البساتين

 االنتاج النباتيبرنامج 
 قبليعلوي  الرابعالدور 

 1انتاج فاكهة س
 عملي معمل )أ( البساتين

 االنتاج النباتيبرنامج 
 قبليعلوي  الرابعالدور 

نين
االث

 

 1تقاوي وفحص البذور س
 عملي معمل )أ( المحاصيل

 االنتاج النباتيبرنامج 
 بحريعلوي  الرابعالدور 

 تقاوي وفحص البذور 
 محاضرة مدرج )أ( المحاصيل

 االنتاج النباتيبرنامج 
 بحريعلوي  الرابعالدور 

 2تقاوي وفحص البذور س
 عملي معمل )أ( المحاصيل

 االنتاج النباتيبرنامج 
 بحريعلوي  الرابعالدور 

 أنشطة طالبية  

ثاء
لثال

ا
 

 انتاج محاصيل االلياف
 محاضرة مدرج )أ( المحاصيل

 االنتاج النباتيبرنامج 
 بحريعلوي  الرابعالدور 

 تغذية نبات 
 محاضرة مدرج)أ( االراضي والمياه

 االنتاج النباتيبرنامج 
 قبليعلوي  الخامسالدور 

 1انتاج محاصيل االلياف س
 عملي معمل )أ( المحاصيل

 االنتاج النباتيبرنامج 
 بحريعلوي  الرابعالدور 

 البيئة واالنسان
 محاضرة مدرج كلية االداب

 

عاء
الرب

ا
 

 االرشاد الزراعي
 محاضرة مدرج)أ( االرشاد الزراعي

 االنتاج النباتيبرنامج 
 1مبني علوي  الثالثالدور 

 2االرشاد الزراعي س
 الزراعيعملي فصل)أ( االرشاد 

 االنتاج النباتيبرنامج 
 مبنيعلوي  الثالثالدور 

 1االرشاد الزراعي س
 عملي فصل)أ( االرشاد الزراعي

 االنتاج النباتيبرنامج 
 مبنيعلوي  الثالثالدور 

 2تغذية نبات س
 ( االراضي والمياهأعملي معمل )
 االنتاج النباتيبرنامج 

 قبليعلوي  الخامسالدور 
 2االلياف سانتاج محاصيل 

 عملي معمل )أ( المحاصيل
 االنتاج النباتيبرنامج 

 بحريعلوي  الرابعالدور 

س
خمي

ال
 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية أنشطة طالبية   أنشطة طالبية
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 جــــــــــدول

 (محاصيل -االنتاج النباتي  ) برنامج   م0202/0200من العام الجامعي    االولللفصل الدراسي   الرابعالمستوي    محاضرات

ال يو   0022-0022 0022-2022 2022-22022 22022-0022 م

حد
اال

 

 1تربية  محاصيل  س
 عملي  معمل )أ( المحاصيل

 االنتاج النباتيبرنامج 
 بحريعلوي  الرابعالدور 

 1محاصيل العلف والمراعي س
 عملي معمل )أ( المحاصيل 

شعبة محاصيل + االنتاج  –االنتاج النباتي برنامج 
 الحيواني والدواجن

 بحريعلوي  الرابعالدور  

 محاصيل العلف والمراعي 
 محاضرة مدرج )أ( المحاصيل

شعبة محاصيل + المستوي  –االنتاج النباتي برنامج 
 الثالث برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

 بحريعلوي  الرابعالدور 

 1العلف والمراعي سمحاصيل 
 عملي معمل )أ( المحاصيل

شعبة محاصيل  –االنتاج النباتي برنامج 
 بحريعلوي  الرابعالدور 

نين
االث

 

 زراعة االراضي المستصلحة
 المحاصيل محاضرة مدرج )أ(

برنامج االراضي والمياه وبرنامج االنتاج النباتي 
 شعبة محاصيل

 الرابع علوي بحريالدور 

 2ستربية  محاصيل  
 عملي  معمل )أ( المحاصيل

 االنتاج النباتيبرنامج 
 بحريعلوي  الرابعالدور 

تربية المحاصيل الحقلية المقاومة للحشرات 
 واالمراض

 محاضرة مدرج )أ( المحاصيل
 شعبة محاصيل –االنتاج النباتي برنامج 

 بحريعلوي  الرابعالدور 

تربية المحاصيل الحقلية المقاومة 
 1سللحشرات واالمراض 

 عملي معمل )أ( المحاصيل
شعبة محاصيل  –االنتاج النباتي برنامج 

+ وقاية وامراض النبات المستوي الثالث 
 1س

 بحريعلوي  الرابعالدور 

ثاء
لثال

ا
 

 تكنولوجيا زراعة الفاكهة في االراضي الصحراوية
 محاضرة مدرج )أ( البساتين

 االنتاج النباتي برنامج 
 قبليعلوي  الرابعالدور 

 تكنولوجيا زراعة الفاكهة في االراضي الصحراوية
 1عملي معمل )أ( البساتين س

 االنتاج النباتي برنامج 
 قبليعلوي  الرابعالدور 

 تكنولوجيا زراعة الفاكهة في االراضي الصحراوية
 2عملي معمل )أ( البساتين س

 االنتاج النباتي برنامج 
 قبليعلوي  الرابعالدور 

 البحث 
 المحاصيلمدرج )أ( 

 برنامج االنتاج النباتي 
 الدور الرابع علوي بحري

 2زراعة االنسجة النباتية س
 عملي معمل )أ( الوراثة 

 االنتاج النباتي برنامج 
 بحريعلوي  الثالثالدور 

 1زراعة االنسجة النباتية س
 عملي معمل )أ( الوراثة 

 االنتاج النباتي برنامج 
 بحريعلوي  الثالثالدور 

عاء
الرب

ا
 

 تربية  محاصيل  
 محاضرة مدرج )أ( المحاصيل

 االنتاج النباتيبرنامج 
 بحريعلوي  الرابعالدور 

 1زراعة االراضي المستصلحة س
 المحاصيل  عملي معمل )أ(

برنامج االراضي والمياه وبرنامج االنتاج 
 1النباتي شعبة محاصيل س

 الرابع علوي بحريالدور 

 زراعة االنسجة النباتية 
 محاضرة مدرج )أ( الوراثة 

 االنتاج النباتي برنامج 
 بحريعلوي  الثالثالدور 

 انشطة طالبية
س

خمي
ال

 

 انشطة طالبية انشطة طالبية انشطة طالبية انشطة طالبية
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Management of student Affairs  

 (بساتين -االنتاج النباتي  ) برنامج   م0202/0200من العام الجامعي    االولللفصل الدراسي   الرابعالمستوي    محاضرات

ال يو   0022-0022 0022-2022 2022-22022 22022-0022 م

حد
اال

 

 1تربية  محاصيل  س
 عملي  معمل )أ( المحاصيل

 االنتاج النباتيبرنامج 
 بحريعلوي  الرابعالدور 

 1النباتات الطبية والعطرية س
 عملي  معمل )ب( البساتين

 شعبة بساتين –االنتاج النباتي برنامج 
 قبليعلوي  الرابعالدور 

 الزىور ونباتات الظل والتنسيق الداخلي 
 محاضرة مدرج )أ( البساتين

 شعبة بساتين –االنتاج النباتي برنامج 
 قبليعلوي  الرابعالدور 

الزىور ونباتات الظل والتنسيق الداخلي 
 1س

 عملي معمل )ب( البساتين
 شعبة بساتين –االنتاج النباتي برنامج 

 قبليعلوي  الرابعالدور 

 2الطبية والعطرية س النباتات
 عملي  معمل )ب( البساتين

 شعبة بساتين –االنتاج النباتي برنامج 
 قبليعلوي  الرابعالدور 

نين
االث

 

 انتاج الخضر الثانوية
 محاضرة مدرج )أ( البساتين

 شعبة بساتين –االنتاج النباتي برنامج 
 قبليعلوي  الرابعالدور 

 2تربية  محاصيل  س
 المحاصيلعملي معمل )أ( 

 االنتاج النباتيبرنامج 
 بحريعلوي  الرابعالدور 

 النباتات الطبية والعطرية 
 محاضرة مدرج )أ( البساتين

 شعبة بساتين –االنتاج النباتي برنامج 
 قبليعلوي  الرابعالدور 

الزىور ونباتات الظل والتنسيق الداخلي 
 2س

 عملي معمل )أ( البساتين
 بة بساتينشع –االنتاج النباتي برنامج 

 قبليعلوي  الرابعالدور 

 1انتاج الخضر الثانوية س
 عملي معمل )ب( البساتين

 شعبة بساتين –االنتاج النباتي برنامج 
 قبليعلوي  الرابعالدور 

ثاء
لثال

ا
 

 تكنولوجيا زراعة الفاكهة في االراضي الصحراوية
 محاضرة مدرج )أ( البساتين

 االنتاج النباتي برنامج 
 قبليعلوي  الرابعالدور 

 تكنولوجيا زراعة الفاكهة في االراضي الصحراوية
 1عملي معمل )أ( البساتين س

 االنتاج النباتي برنامج 
 قبليعلوي  الرابعالدور 

 تكنولوجيا زراعة الفاكهة في االراضي الصحراوية
 2عملي معمل )أ( البساتين س

 االنتاج النباتي برنامج 
 قبليعلوي  الرابعالدور 

 حث الب
 مدرج )أ( البساتين

 برنامج االنتاج النباتي
 الدور الرابع علوي قبلي

 2زراعة االنسجة النباتية س
 عملي معمل )أ( الوراثة 

 االنتاج النباتي برنامج 
 بحريعلوي  الثالثالدور 

 1زراعة االنسجة النباتية س
 عملي معمل )أ( الوراثة 

 االنتاج النباتي برنامج 
 بحريعلوي  الثالثالدور 

عاء
الرب

ا
 

 تربية  محاصيل  
 محاضرة مدرج )أ( المحاصيل

 االنتاج النباتيبرنامج 
 بحريعلوي  الرابعالدور 

 2انتاج الخضر الثانوية س
 عملي معمل )ب( البساتين

 شعبة بساتين –االنتاج النباتي برنامج 
 قبليعلوي  الرابعالدور 

 زراعة االنسجة النباتية 
 محاضرة مدرج )أ( الوراثة 

 االنتاج النباتي برنامج 
 بحريعلوي  الثالثالدور 

 انشطة طالبية

س
خمي

ال
 

 انشطة طالبية انشطة طالبية انشطة طالبية انشطة طالبية
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 كلية الزراعـــــــــــــــــــة

 ادارة شئون الطالب  

 

 

Sohag University 
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Management of student Affairs  

 جــــــــــدول

 (االنتاج الحيواني والدواجن) برنامج   م0202/0200من العام الجامعي    االولللفصل الدراسي   الثانيالمستوي    محاضرات

ا ل ي و   0022-0022 0022-2022 2022-22022 22022-0022 م

حد
اال

 

 1نظم االنتاج الحيواني س
 عملي معمل )أ( االنتاج الحيواني
 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

 1الدور الخامس علوي مبني 
  

 نظم االنتاج الحيواني
 محاضرة مدرج )أ( االنتاج الحيواني
 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

 1الخامس علوي مبني  الدور
  

 2نظم االنتاج الحيواني س
 عملي معمل )أ( االنتاج الحيواني
 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

 1الدور الخامس علوي مبني 
  

 أنشطة طالبية  
 3تكنولوجيا منتجات االلبان س
 عملي معمل )أ( علوم االلبان

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 الدور الثالث علوي بحري 

 الهضم والتمثيل الغذائي في الدواجن
 انتاج الدواجنمحاضرة مدرج )أ( 

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 بحريالدور الخامس علوي 

  

 1تكنولوجيا منتجات االلبان س
 عملي معمل )أ( علوم االلبان

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 الدور الثالث علوي بحري 

 2الهضم والتمثيل الغذائي في الدواجن س
 انتاج الدواجن)أ(  عملي معمل

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 بحريالدور الخامس علوي 

 3الهضم والتمثيل الغذائي في الدواجن س
 انتاج الدواجن)أ(  عملي معمل

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 بحريالدور الخامس علوي 

نين
االث

 

 تربية حيوان ودواجن 
 انتاج الدواجنمحاضرة مدرج )أ( 

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 1الدور الخامس علوي مبني

 1كيمياء حيوية زراعية س
 عملي معمل )ب( علوم االغذية

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 الدور الثالث علوي قبلي 

 3حيوية زراعية سكيمياء 
 عمل معمل )ب(علوم االغذية

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 الدور الثالث علوي قبلي 

 1تربية حيوان ودواجن س
 انتاج الدواجن( بعملي معمل )

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 1الدور الخامس علوي مبني

 2اساسيات الوراثة س
 عملي معمل )ب( الوراثة

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 الدور الثاني علوي بحري 

 2تربية حيوان ودواجن س
 انتاج الدواجن( بعملي معمل )

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
  1الدور الخامس علوي مبني

ثاء
لثال

ا
 

 2كيمياء حيوية زراعية س
 عملي معمل )ب( علوم االغذية

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 الدور الثالث علوي قبلي 

 3نظم االنتاج الحيواني س
 عملي معمل )أ( االنتاج الحيواني
 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

 1الدور الخامس علوي مبني 
  

 اساسيات الوراثة 
 محاضرة مدرج )أ( الوراثة

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 الدور الثاني علوي بحري 

 أنشطة طالبية  
 1اساسيات الوراثة س

 عملي معمل )ب( الوراثة
 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

 الدور الثاني علوي بحري 

 1الهضم والتمثيل الغذائي في الدواجن س
 انتاج الدواجن)أ(  عملي معمل

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 بحريالدور الخامس علوي 

 3تربية حيوان ودواجن س
 انتاج الدواجن( بعملي معمل )

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
  1الدور الخامس علوي مبني

 2تكنولوجيا منتجات االلبان س
 عملي معمل )أ( علوم االلبان

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 الدور الثالث علوي بحري 

عاء
الرب

ا
 

 أنشطة طالبية  

 تكنولوجيا منتجات االلبان 
 علوم االلبانمحاضرة مدرج )أ( 

+ برنامج العلوم  برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 االقتصادية واالجتماعية

 الدور الثالث علوي بحري 

 3اساسيات الوراثة س
 عملي معمل )ب( الوراثة

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 الدور الثاني علوي بحري 

 أنشطة طالبية  

س
خمي

ال
 

 كيمياء حيوية زراعية
 ب( حقوق (محاضرة مدرج 

وعلوم وتكنولوجيا االغذية  برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 والتكنولوجيا الحيوية

 قضايا مجتمعية
 محاضرة مدرج )ب( حقوق

 اخالقيات واداب المهنة 
 محاضرة مدرج )ب( حقوق

 أنشطة طالبية  
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 جــــــــــدول

 ( والدواجن  االنتاج الحيواني) برنامج   م0202/0200من العام الجامعي    االولللفصل الدراسي   الثالثالمستوي    محاضرات

ال يو   0022-0022 0022-2022 2022-22022 22022-0022 م

حد
اال

 

 فسيولوجيا التناسل والتكاثر
 االنتاج الحيواني)أ(  مدرج محاضرة

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 1مبني الدور الخامس علوي 

 1والمراعي  سمحاصيل العلف 
 عملي معمل )أ( المحاصيل

 1برنامج االنتاج الحيواني والدواجن س
 بحريعلوي  الرابعالدور 

 محاصيل العلف والمراعي 
 محاضرة مدرج )أ( المحاصيل

شعبة محاصيل + برنامج  –االنتاج النباتي برنامج 
 االنتاج الحيواني والدواجن

 بحريعلوي  الرابعالدور 

 2والمراعي  سمحاصيل العلف 
 عملي معمل )أ( المحاصيل

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن 
 بحريعلوي  الرابعالدور 

 2فسيولوجيا التناسل والتكاثر س
 االنتاج الحيواني)أ(  عملي معمل

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 1مبني الدور الخامس علوي 

نين
االث

 

 1فسيولوجيا التناسل والتكاثر س
 االنتاج الحيواني)أ(  عملي معمل

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 1مبني الدور الخامس علوي 

 انتاج ورعاية الدواجن
 انتاج الدواجن)أ(  مدرج محاضرة

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 بحري الدور الخامس علوي 

 1انتاج ورعاية الدواجن س
 انتاج الدواجن)أ(  عملي معمل

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 بحري الدور الخامس علوي 

 2انتاج ورعاية الدواجن س
 انتاج الدواجن)أ(  عملي معمل

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 بحري الدور الخامس علوي 

ثاء
لثال

ا
 

 2انتاج االغنام والماعز س
 االنتاج الحيواني( )ب عملي معمل

 والدواجناالنتاج الحيواني برنامج 
 1مبني الدور الخامس علوي 

 انتاج االغنام والماعز 
 االنتاج الحيواني )أ( محاضرة مدرج

+ العلوم  االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 االقتصادية واالجتماعية

 1مبني الدور الخامس علوي 

 1انتاج االغنام والماعز س
 االنتاج الحيواني( )ب عملي معمل

 الحيواني والدواجناالنتاج برنامج 
 1مبني الدور الخامس علوي 

 البيئة واالنسان
 محاضرة مدرج كلية االداب

عاء
الرب

ا
 

 1االستزراع السمكي س
 انتاج الدواجن)أ(  عملي معمل

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 بحري الدور الخامس علوي 

 االستزراع السمكي 
 انتاج الدواجن)أ(  محاضرة مدرج 

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 بحري الدور الخامس علوي 

 2االستزراع السمكي س
 انتاج الدواجن)أ(  عملي معمل

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 بحري الدور الخامس علوي 

 أنشطة طالبية  

س
خمي

ال
 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية أنشطة طالبية   أنشطة طالبية
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ال يو   0022-0022 0022-2022 2022-22022 22022-0022 م

حد
اال

 

 تكنولوجيا انتاج الدواجن
 انتاج الدواجن( أ) محاضرة مدرج

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 بحري الدور الخامس علوي 

 1تكنولوجيا انتاج الدواجن س
 انتاج الدواجن( ب) عملي معمل

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 بحريالدور الخامس علوي 

 1تكنولوجيا انتاج الدواجن س
 انتاج الدواجن( ب) عملي معمل

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 بحريالدور الخامس علوي 

 يةأنشطة طالب
 2انتاج ماشية اللحم واللبن س

 االنتاج الحيواني( ب) عملي معمل
 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 

  1مبني الدور الخامس علوي 

 1انتاج ماشية اللحم واللبن س
 االنتاج الحيواني( ب) عملي معمل

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
  1مبني الدور الخامس علوي 

نين
االث

 

 تكوين عالئق الحيوان 
 االنتاج الحيواني)أ(  محاضرة مدرج

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
  1مبني الدور الخامس علوي 

 1تكوين عالئق الحيوان س
 االنتاج الحيواني( ب) عملي معمل

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
  1مبني الدور الخامس علوي 

 2تكوين عالئق الحيوان س
 االنتاج الحيواني( ب) معملعملي 

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
  1مبني الدور الخامس علوي 

 البحث 
 مدرج )أ( االنتاج الحيواني

 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن 
 1الدور الخامس علوي مبني 

ثاء
لثال

ا
 

 انتاج ماشية اللحم واللبن 
 االنتاج الحيواني أ() محاضرة مدرج

االنتاج الحيواني والدواجن + برنامج علوم برنامج 
 وتكنولوجيا االغذية ) ثانية(

  1مبني الدور الخامس علوي 

 انتاج الحمام والسمان والنعام
 انتاج الدواجن)أ(  محاضرة مدرج

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 بحريالدور الخامس علوي 

 1انتاج الحمام والسمان والنعام س
 انتاج الدواجن( أ) عملي معمل

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 بحري الدور الخامس علوي 

 2انتاج الحمام والسمان والنعام س
 انتاج الدواجن( أ) عملي معمل

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 بحري الدور الخامس علوي 

عاء
الرب

ا
 

 اعداد وتداول منتجات الدواجن
 انتاج الدواجن( أ) محاضرة مدرج

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 بحري الدور الخامس علوي 

 انتاج االبل وحيوانات الركوب والعمل
 االنتاج الحيواني( أ) محاضرة مدرج

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
  1مبني الدور الخامس علوي 

 2اعداد وتداول منتجات الدواجن س
 انتاج الدواجن عملي معمل )ب(

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 بحري الدور الخامس علوي 

 1اعداد وتداول منتجات الدواجن س
 انتاج الدواجن عملي معمل )ب(

 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 
 بحري الدور الخامس علوي 

 1انتاج االبل وحيوانات الركوب والعمل س
 االنتاج الحيواني( ب) عملي معمل

 الحيواني والدواجناالنتاج برنامج 
  1مبني الدور الخامس علوي 

انتاج االبل وحيوانات الركوب والعمل 
 2س

 االنتاج الحيواني( ب) عملي معمل
 االنتاج الحيواني والدواجنبرنامج 

  1مبني الدور الخامس علوي 
س

خمي
ال

 

 أنشطة طالبية أنشطة طالبية أنشطة طالبية أنشطة طالبية
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ا ل ي و   0022-0022 0022-2022 2022-22022 22022-0022 م

حد
اال

 

 2سالميكروبيولوجيا العامة 
 عملي معمل )أ( الميكروبيولوجيا
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 الدور الثاني علوي قبلي

 3الميكروبيولوجيا العامة س
 عملي معمل )أ( الميكروبيولوجيا
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 الدور الثاني علوي قبلي
 الميكروبيولوجيا العامة 

 محاضرة مدرج )أ( الميكروبيولوجيا
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 الدور الثاني علوي قبلي

 أنشطة طالبية  
 3زراعية سكيمياء حيوية 

 ( علوم االغذيةبعملي معمل )
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 الدور الثالث علوي قبلي

 1كيمياء حيوية زراعية س
 ( علوم االغذيةبعملي معمل )

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي قبلي

نين
االث

 

 3تكنولوجيا منتجات االلبان س
 االلبانعملي معمل )أ( علوم 

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي بحري

 3المواد المضافة لالغذية وااللبان س
 عملي معمل )ج( علوم االغذية

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي قبلي

 1تكنولوجيا منتجات االلبان س
 عملي معمل )أ( علوم االلبان

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي بحري

 أنشطة طالبية  
 2انتاج حيوانات اللحم واللبن س

 عملي معمل )ب( االنتاج الحيواني
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية  

 1الدور الخامس علوي مبني

 3انتاج حيوانات اللحم واللبن س 
 عملي معمل )أ( االنتاج الحيواني

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية  
 1الدور الخامس علوي مبني

ثاء
لثال

ا
 

 انتاج حيوانات اللحم واللبن
 محاضرة مدرج )أ( االنتاج الحيواني

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية  + برنامج االنتاج الحيواني 
 والدواجن ) رابعة(

 1الدور الخامس علوي مبني

 1سانتاج حيوانات اللحم واللبن 
 عملي معمل )ب( االنتاج الحيواني
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية  

 1الدور الخامس علوي مبني
 تكنولوجيا منتجات االلبان 

 محاضرة مدرج )أ( علوم االلبان
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

 الدور الثالث علوي بحري 

 أنشطة طالبية  
 2كيمياء حيوية زراعية س

 علوم االغذيةعملي معمل )ب( 
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 الدور الثالث علوي قبلي

عاء
الرب

ا
 

 المواد المضافة لالغذية وااللبان
 محاضرة مدرج )أ( علوم االغذية
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 الدور الثالث علوي قبلي

 1المواد المضافة لالغذية وااللبان س
 االغذيةعملي معمل )أ( علوم 

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي قبلي

 2المواد المضافة لالغذية وااللبان س
 عملي معمل )أ( علوم االغذية

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي قبلي

 أنشطة طالبية  
 2تكنولوجيا منتجات االلبان س
 عملي معمل )أ( علوم االلبان

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي بحري

 1الميكروبيولوجيا العامة س
 عملي معمل )أ( الميكروبيولوجيا
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 الدور الثاني علوي قبلي
س

خمي
ال

 
 كيمياء حيوية زراعية

 ب( حقوق (محاضرة مدرج 
وعلوم وتكنولوجيا االغذية  برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

 والتكنولوجيا الحيوية

 قضايا مجتمعية
 محاضرة مدرج )ب( حقوق

 اخالقيات واداب المهنة
 محاضرة مدرج )ب( حقوق

 أنشطة طالبية  
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ا ل ي و   0022-0022 0022-2022 2022-22022 22022-0022 م

حد
اال

 

 مراقبة جودة وسالمة االغذية وااللبان
 محاضرة مدرج )أ( علوم االغذية
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 الدور الثالث علوي قبلي

 ميكروبيولوجيا االغذية وااللبان
 االلبانمحاضرة مدرج )أ( علوم 

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 بحريالدور الثالث علوي 

 1مراقبة جودة وسالمة االغذية وااللبان س
 عملي معمل  )ب( علوم االغذية
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 الدور الثالث علوي قبلي

 2مراقبة جودة وسالمة االغذية وااللبان س
 عملي معمل  )ب( علوم االغذية
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 علوي قبلي الدور الثالث
 2ميكروبيولوجيا االغذية وااللبان س

 االلبانعملي معمل )ب( علوم 
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 بحريالدور الثالث علوي 

 1ميكروبيولوجيا االغذية وااللبان س
 االلبانعملي معمل )ب( علوم 

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 بحريالدور الثالث علوي 

نين
االث

 

 1اللبن السائل ومعامالتو س
 عملي معمل )ب( علوم االلبان

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي بحري

 اللبن السائل ومعامالتو 
 محاضرة مدرج )أ( علوم االلبان

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي بحري

 2اللبن السائل ومعامالتو س
 علوم االلبانعملي معمل )ب( 

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي بحري

 أنشطة طالبية  
 1كيمياء تحليل االغذية وااللبان س

 ( علوم االغذيةأعملي معمل )
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 الدور الثالث علوي قبلي

ثاء
لثال

ا
 

 تسويق زراعي
 الزراعيمحاضرة مدرج )أ( االقتصاد 

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 1الدور الثاني علوي مبني 

 2تسويق زراعي س
 عملي فصل )ب( االقتصاد الزراعي
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 1الدور الثاني علوي مبني 

 1تسويق زراعي س
 عملي فصل )ب( االقتصاد الزراعي
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 البيئة واالنسان 1علوي مبني  الدور الثاني
 1ميكروبيولوجيا تطبيقية  س محاضرة مدرج كلية االداب

 محاضرة مدرج )أ( الميكروبيولوجيا
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

 الدور الثاني علوي قبلي

 ميكروبيولوجيا تطبيقية 
 محاضرة مدرج )أ( الميكروبيولوجيا

برنامج علوم وتكنولوجيا برنامج التكنولوجيا الحيوية + 
 االغذية

 الدور الثاني علوي قبلي

 2ميكروبيولوجيا تطبيقية  س
 محاضرة مدرج )أ( الميكروبيولوجيا
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

 الدور الثاني علوي قبلي

عاء
الرب

ا
 

 2كيمياء تحليل االغذية وااللبان س
 عملي معمل )أ( علوم االغذية

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي قبلي

 كيمياء تحليل االغذية وااللبان
 محاضرة مدرج )أ( علوم االغذية
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 الدور الثالث علوي قبلي

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية

س
خمي

ال
 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية أنشطة طالبية   أنشطة طالبية
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حد
اال

 

 تكنولوجيا الجبن وااللبان المتخمرة
 علوم االلبان محاضرة مدرج )أ(

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي بحري

 تكنولوجيا السكر والحلوي
 محاضرة مدرج )أ( علوم االغذية
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 الدور الثالث علوي قبلي

 2تكنولوجيا السكر والحلوي س
 عملي معمل )أ( علوم االغذية

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الثالث علوي قبليالدور 

 1تكنولوجيا السكر والحلوي س
 عملي معمل )أ( علوم االغذية

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي قبلي

نين
االث

 

 كيمياء االلبان
 محاضرة مدرج )أ( علوم االلبان

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي بحري

 2لمصانع االلبان ساالالدارة الفنية 
 عملي معمل  )أ( علوم االلبان

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي بحري

 االالدارة الفنية لمصانع االلبان 
 محاضرة مدرج  )أ( علوم االلبان
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 الدور الثالث علوي بحري

 البحث 
 مدرج )أ( علوم االلبان

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي بحري

 1تكنولوجيا اللحوم واالغذية البحرية س
 عملي معمل )أ( علوم االغذية

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي قبلي

ثاء
لثال

ا
 

 تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها 
 محاضرة مدرج )أ( االغذية

 النباتي ) المستوي الثاني (االنتاج برنامج 
 + برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 قبليعلوي  الثالثالدور 

 تكنولوجيا اللحوم واالغذية البحرية 
 محاضرة مدرج )أ( علوم االغذية
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 الدور الثالث علوي قبلي

 1االالدارة الفنية لمصانع االلبان س
 علوم االلبانعملي معمل  )أ( 

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي بحري

 أنشطة طالبية  
 2كيمياء االلبان س

 عملي معمل )ب( علوم االلبان
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 الدور الثالث علوي بحري

عاء
الرب

ا
 

 1ستكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها 
 عملي معمل )ب( االغذية

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 قبليعلوي  الثالثالدور 

 2ستكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها 
 عملي معمل )ب( االغذية

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 قبليعلوي  الثالثالدور 

 2تكنولوجيا اللحوم واالغذية البحرية س
 عملي معمل )ب( علوم االغذية

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي قبلي

 أنشطة طالبية  
 2تكنولوجيا الجبن وااللبان المتخمرة س

 عملي معمل )ب( علوم االلبان
 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 

 الدور الثالث علوي بحري

 1تكنولوجيا الجبن وااللبان المتخمرة س
 عملي معمل )ب( علوم االلبان

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي بحري

 1كيمياء االلبان س
 عملي معمل )ب( علوم االلبان

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية 
 الدور الثالث علوي بحري

س
خمي

ال
 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية أنشطة طالبية   أنشطة طالبية
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ا ل ي و   0022-0022 0022-2022 2022-22022 22022-0022 م

حد
اال

 

 حشرات اقتصادية )أ(
 محاضرة مدرج )أ( وقاية النبات
 برنامج وقاية وامراض النبات 

 الدور االول علوي قبلي

 نباتامراض 
 محاضرة مدرج )أ( امراض النبات
 برنامج وقاية وامراض النبات 

 الدور االول علوي بحري

 1امراض نبات س
 عملي معمل )أ( امراض النبات
 برنامج وقاية وامراض النبات 

 الدور االول علوي بحري

 أنشطة طالبية  

 3حشرات اقتصادية )أ( س
 عملي معمل )أ( وقاية النبات
 برنامج وقاية وامراض النبات 

 الدور االول علوي قبلي
 2انتاج محاصيل س

 المحاصيل  أ(عملي معمل )
 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور الرابع علوي بحري

نين
االث

 

 1انتاج محاصيل س
 عملي معمل )ب( المحاصيل 
 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور الرابع علوي بحري

 3محاصيل سانتاج 
 عملي معمل )ب( المحاصيل 
 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور الرابع علوي بحري

 2امراض نبات س
 عملي معمل )أ( امراض النبات
 برنامج وقاية وامراض النبات 

 الدور االول علوي بحري
 أنشطة طالبية  

 3امراض نبات س
 عملي معمل )أ( امراض النبات
 برنامج وقاية وامراض النبات 

 الدور االول علوي بحري

 2حشرات اقتصادية )أ( س
 عملي معمل )أ( وقاية النبات
 برنامج وقاية وامراض النبات 

 الدور االول علوي قبلي

 1حشرات اقتصادية )أ( س
 عملي معمل )أ( وقاية النبات
 برنامج وقاية وامراض النبات 

 الدور االول علوي قبلي

ثاء
لثال

ا
 

 3الزراعات المحمية والعضوية س
 ( البساتينبعملي معمل )

 برنامج وقاية وامراض النبات 
 الدور الرابع علوي قبلي

 الزراعات المحمية والعضوية 
 محاضرة مدرج )أ( البساتين

 برنامج وقاية وامراض النبات 
 الدور الرابع علوي قبلي

 1الزراعات المحمية والعضوية س
 ( البساتينبعملي معمل )

 برنامج وقاية وامراض النبات 
 الدور الرابع علوي قبلي

 2الزراعات المحمية والعضوية س
 ( البساتينبعملي معمل )

 برنامج وقاية وامراض النبات 
 الدور الرابع علوي قبلي

 1مبيدات افات س
 عملي معمل )أ( وقاية النبات
 برنامج وقاية وامراض النبات 

 قبليالدور االول علوي 

 3مبيدات افات س
 عملي معمل )أ( وقاية النبات
 برنامج وقاية وامراض النبات 

 الدور االول علوي قبلي

عاء
الرب

ا
 

 مبيدات افات 
 محاضرة مدرج )أ( وقاية النبات
 برنامج وقاية وامراض النبات 

 الدور االول علوي قبلي

 انتاج محاصيل 
 محاضرة مدرج )أ( المحاصيل 

 وامراض النباتبرنامج وقاية 
 الدور الرابع علوي بحري

 2مبيدات افات س
 عملي معمل )أ( وقاية النبات
 برنامج وقاية وامراض النبات 

 الدور االول علوي قبلي

 أنشطة طالبية  

س
خمي

ال
 

 أنشطة طالبية  
 قضايا مجتمعية

 محاضرة مدرج )ب( حقوق

 اخالقيات واداب المهنة 
 محاضرة مدرج )ب( حقوق

 أنشطة طالبية  
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ا ل ي و   0022-0022 0022-2022 2022-22022 22022-0022 م

حد
اال

 

 1المقاومة الحيوية المراض النبات س
 عملي معمل )أ( امراض النبات 

 وامراض النباتبرنامج وقاية 
 الدور االول علوي بحري

 2حشرات اقتصادية )ب( س
 عملي معمل )أ( وقاية النبات 
 برنامج وقاية وامراض النبات

 الدور االول علوي قبلي

ادارة اعمال مزرعية  وادارة المشروعات الصغيرة 
 1في مجال انتاج العسل والحرير س

 االقتصاد الزراعي عملي فصل )ب(
 وامراض النباتبرنامج وقاية 

 1الثاني علوي  مبنيالدور 

 أنشطة طالبية  

 1مبيدات حشائش س
 عملي معمل )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

نين
االث

 

 المقاومة الحيوية المراض النبات 
 محاضرة مدرج )أ( امراض النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 االول علوي بحريالدور 

 حشرات اقتصادية )ب( 
 محاضرة مدرج )أ( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

تربية المحاصيل الحقلية المقاومة للحشرات 
 واالمراض

 محاضرة مدرج )أ( المحاصيل
شعبة محاصيل + برنامج  –االنتاج النباتي برنامج 

 وقاية وامراض النبات
 بحريعلوي  الرابعالدور 

تربية المحاصيل الحقلية المقاومة 
 1للحشرات واالمراض س

 عملي معمل )أ( المحاصيل
شعبة محاصيل +  –االنتاج النباتي برنامج 

 1برنامج وقاية وامراض النبات س
 بحريعلوي  الرابعالدور 

 مبيدات حشائش 
 محاضرة مدرج )أ( وقاية النبات 

 النباتبرنامج وقاية وامراض 
 الدور االول علوي قبلي

ثاء
لثال

ا
 

 2االدارة المتكاملة لالفات س
 عملي معمل )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 االدارة المتكاملة لالفات 
 محاضرة مدرج )أ( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 1االدارة المتكاملة لالفات س
 عملي معمل )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 البيئة واالنسان
 محاضرة مدرج كلية االداب

عاء
الرب

ا
 

 ادارة اعمال مزرعية  
 محاضرة مدرج )أ( االقتصاد الزراعي

 النباتبرنامج االراضي والمياه + برنامج وقاية وامراض 
 1حشرات اقتصادية )ب( س 1الدور الثاني علوي  مبني

 عملي معمل )أ( وقاية النبات 
 برنامج وقاية وامراض النبات

 الدور االول علوي قبلي

تربية المحاصيل الحقلية المقاومة للحشرات 
 2واالمراض س

 عملي معمل )ج( المحاصيل
 برنامج وقاية وامراض النبات 

 بحريعلوي  الرابعالدور 

وادارة المشروعات الصغيرة في مجال انتاج العسل  أنشطة طالبية  
 والحرير

 محاضرة مدرج )أ( االقتصاد الزراعي
 برنامج وقاية وامراض النبات 

 1الدور الثاني علوي  مبني
س

خمي
ال

 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية أنشطة طالبية   أنشطة طالبية
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ا ل ي و   0022-0022 0022-2022 2022-22022 22022-0022 م

حد
اال

 

 1امراض نبات فطرية س
 عملي معمل )ب( امراض النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي بحري

 علم السموم
 محاضرة مدرج )أ( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 انشطة طالبية انشطة طالبية

نين
االث

 

 1علم السموم س
 عملي معمل )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 امراض نبات فطرية 
 محاضرة مدرج )أ( امراض النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي بحري

 2امراض نبات فطرية س
 عملي معمل )ب( امراض النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي بحري

 2علم السموم س
 عملي معمل )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 علوي قبلي الدور االول

 2الحشرات وعالقتها باالمراض النباتية س
 عملي معمل )أ( وقاية النبات 
 برنامج وقاية وامراض النبات

 الدور االول علوي قبلي

 1الحشرات وعالقتها باالمراض النباتية س
 عملي معمل )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

ثاء
لثال

ا
 

 الحشرات وعالقتها باالمراض النباتية 
 محاضرة مدرج )أ( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 1افات حيوانية فقارية س
 عملي معمل )أ( وقاية النبات 
 برنامج وقاية وامراض النبات

 الدور االول علوي قبلي

 افات حيوانية فقارية 
 محاضرة مدرج )أ( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 البحث 
 مدرج )أ( وقاية النبات

 شعبة حشرات  –برنامج وقاية وامراض النبات 
 الدور االول علوي قبلي

عاء
الرب

ا
 

 فسيولوجي حشرات )ب(
 محاضرة مدرج )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 1فسيولوجي حشرات )ب( س
 عملي معمل )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 مكافحة افات الصحة العامة
 محاضرة مدرج )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 1مكافحة افات الصحة العامة س
 عملي معمل )أ( وقاية النبات 
 برنامج وقاية وامراض النبات

 الدور االول علوي قبلي

س
خمي

ال
 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية أنشطة طالبية   أنشطة طالبية
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ا ل ي و   0022-0022 0022-2022 2022-22022 22022-0022 م

حد
اال

 

 1امراض نبات فطرية س
 عملي معمل )ب( امراض النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي بحري

 علم السموم
 محاضرة مدرج )أ( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 التقييم الحيوي للمبيدات
 ( وقاية النبات أمحاضرة مدرج )

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 1التقييم الحيوي للمبيدات س
 عملي معمل )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

نين
االث

 

 1علم السموم س
 عملي معمل )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 امراض نبات فطرية 
 محاضرة مدرج )أ( امراض النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي بحري

 2امراض نبات فطرية س
 عملي معمل )ب( امراض النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 االول علوي بحريالدور 

 2علم السموم س
 عملي معمل )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 2الحشرات وعالقتها باالمراض النباتية س
 عملي معمل )أ( وقاية النبات 
 برنامج وقاية وامراض النبات

 الدور االول علوي قبلي

 1النباتية سالحشرات وعالقتها باالمراض 
 عملي معمل )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

ثاء
لثال

ا
 

 الحشرات وعالقتها باالمراض النباتية 
 محاضرة مدرج )أ( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 االتجاىات الحديثة في مكافحة االفات 
 ( وقاية النبات بمحاضرة مدرج )

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 1االتجاىات الحديثة في مكافحة االفات س
 عملي مدرج )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 البحث 
 ( وقاية النباتبمدرج )

  مبيداتشعبة  –برنامج وقاية وامراض النبات 
 الدور االول علوي قبلي

عاء
الرب

ا
 

 1مستحضرات المبيدات س
 عملي معمل )أ( وقاية النبات 
 برنامج وقاية وامراض النبات

 الدور االول علوي قبلي

 مستحضرات المبيدات
 محاضرة مدرج )أ( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 انشطة طالبية انشطة طالبية

س
خمي

ال
 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية   أنشطة طالبية   أنشطة طالبية
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 ادارة شئون الطالب  

 

 

Sohag University 
Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  

 جــــــــــدول
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ا ل ي و   0022-0022 0022-2022 2022-22022 22022-0022 م

حد
اال

 

 1امراض نبات فطرية س
 عملي معمل )ب( امراض النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي بحري

 علم السموم
 محاضرة مدرج )أ( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 انشطة طالبية انشطة طالبية

نين
االث

 

 1علم السموم س
 عملي معمل )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 امراض نبات فطرية 
 محاضرة مدرج )أ( امراض النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي بحري

 2امراض نبات فطرية س
 عملي معمل )ب( امراض النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الول علوي بحريالدور ا

 2علم السموم س
 عملي معمل )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 2الحشرات وعالقتها باالمراض النباتية س
 عملي معمل )أ( وقاية النبات 
 برنامج وقاية وامراض النبات

 الدور االول علوي قبلي

 1النباتية سالحشرات وعالقتها باالمراض 
 عملي معمل )ب( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

ثاء
لثال

ا
 

 الحشرات وعالقتها باالمراض النباتية 
 محاضرة مدرج )أ( وقاية النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي قبلي

 امراض ما بعد الحصاد
 محاضرة مدرج )أ( امراض النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي بحري

 1امراض ما بعد الحصاد س
 عملي معمل )أ( امراض النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي بحري

 البحث 
 مدرج )أ( امراض النبات

شعبة امراض  –برنامج وقاية وامراض النبات 
 نبات 

 بحريالدور االول علوي 

عاء
الرب

ا
 

 فسيولوجيا الفطريات الممرضة للنبات
 محاضرة مدرج )أ( امراض النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي بحري

 1امراض التقاوي س
 عملي معمل )أ( امراض النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي بحري

 امراض التقاوي
 محاضرة مدرج )أ( امراض النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي بحري

 1فسيولوجيا الفطريات الممرضة للنبات س
 عملي معمل )أ( امراض النبات 

 برنامج وقاية وامراض النبات
 الدور االول علوي بحري

س
خمي

ال
 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية   أنشطة طالبية   أنشطة طالبية
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 ميكروبيولوجيا عامة 
 محاضرة مدرج )أ( الميكروبيولوجيا

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

 1اساسيات الوراثة  س
 ( الوراثةأعملي معمل )

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 اساسيات الوراثة  
 )أ ( الوراثة محاضرة مدرج

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 2اساسيات الوراثة  س
 ( الوراثةأعملي معمل )

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري
 3ميكروبيولوجيا عامة  س

 عملي معمل )أ( الميكروبيولوجيا
 برنامج التكنولوجيا الحيوية 

 الدور الثاني علوي قبلي

نين
االث

 

 1كيمياء حيوية زراعية س
 عملي معمل )ب( علوم االغذية
 برنامج التكنولوجيا الحيوية 

 الثالث علوي قبليالدور 

 1وراثةكيماوية حيوية  س
 عملي معمل )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 2وراثةكيماوية حيوية  س
 عملي معمل )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 2كيمياء حيوية زراعية س
 يةعملي معمل )ب( علوم االغذ
 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثالث علوي قبلي

 2ميكروبيولوجيا تطبيقية س
 عملي معمل )أ( الميكروبيولوجيا

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

 1ميكروبيولوجيا تطبيقية س
 عملي معمل )أ( الميكروبيولوجيا

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الثاني علوي قبليالدور 

ثاء
لثال

ا
 

 1تربية وتحسين المحاصيل البستانية س
 عملي معمل )أ( البساتين

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الرابع علوي قبلي

 وراثةكيماوية حيوية  
 محاضرة مدرج )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 تربية وتحسين المحاصيل البستانية  الدور الثاني علوي بحري

 )أ( البساتين محاضرة مدرج
 برنامج التكنولوجيا الحيوية 

 الدور الرابع علوي قبلي

 3كيمياء حيوية زراعية س
 عملي معمل )ب( علوم االغذية
 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثالث علوي قبلي

 2تكنولوجيا انتاج االعداء الحيوية س
 )ب( وقاية النبات عملي مدرج

 برنامج وقاية النبات
 الدور االول علوي قبلي

 ميكروبيولوجيا تطبيقية 
 محاضرة مدرج )أ( الميكروبيولوجيا

برنامج التكنولوجيا الحيوية + برنامج علوم وتكنولوجيا 
 االغذية

 الدور الثاني علوي قبلي

عاء
الرب

ا
 

 3اساسيات الوراثة  س
 عملي معمل )ب( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 2ميكروبيولوجيا عامة  س
 عملي معمل )أ( الميكروبيولوجيا

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

 تكنولوجيا انتاج االعداء الحيوية
 )أ( وقاية النبات محاضرة مدرج

 برنامج وقاية النبات
 علوي قبلي الدور االول

 1تكنولوجيا انتاج االعداء الحيوية س
 )ب( وقاية النبات عملي معمل

 برنامج وقاية النبات
 الدور االول علوي قبلي

 1ميكروبيولوجيا عامة س 
 عملي معمل )أ( الميكروبيولوجيا

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

 2تربية وتحسين المحاصيل البستانية س
 عملي معمل )ب( البساتين
 برنامج التكنولوجيا الحيوية 

 الدور الرابع علوي قبلي
س

خمي
ال

 

 كيمياء حيوية زراعية
 ب( حقوق(محاضرة مدرج 

وعلوم وتكنولوجيا االغذية  برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 والتكنولوجيا الحيوية

 قضايا مجتمعية
 محاضرة مدرج )ب( حقوق

 المهنةاخالقيات واداب 
 محاضرة مدرج )ب( حقوق

 
 أنشطة طالبية  
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 مناعةوراثة 
 محاضرة مدرج )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 الجدوي االقتصادية للمشروعات الزراعية
 محاضرة مدرج )أ( االقتصاد الزراعي

برنامج التكنولوجيا الحيوية + برنامج العلوم االقتصادية 
 واالجتماعية

 1الدور الثاني علوي مبني 

 1االقتصادية للمشروعات الزراعية سالجدوي 
 عملي فصل )أ( االقتصاد الزراعي

برنامج التكنولوجيا الحيوية + برنامج العلوم االقتصادية 
 واالجتماعية

 1الدور الثاني علوي مبني 

 2الجدوي االقتصادية للمشروعات الزراعية س
 عملي فصل )أ( االقتصاد الزراعي

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 1ر الثاني علوي مبني الدو 

 ميكروبيولوجيا االسمدة الحيوية
 محاضرة مدرج )أ( الميكروبيولوجيا الزراعية

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

 2س ميكروبيولوجيا االسمدة الحيوية
 عملي معمل )ب( الميكروبيولوجيا الزراعية

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الثاني علوي قبلالدور 

 1ميكروبيولوجيا االسمدة الحيوية س
 عملي معمل )ب( الميكروبيولوجيا الزراعية

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبل

نين
االث

 

 1وراثة مناعة س
 عملي معمل )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 فيرولوجي
 )أ( الميكروبيولوجيا الزراعيةمحاضرة مدرج 

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

 2فيرولوجي س
 عملي معمل )ب( الميكروبيولوجيا الزراعية

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

 1س تصميم وتحليل التجارب
 محاصيل( ابعملي معمل )

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الرابع علوي بحري

 2وراثة مناعة س
 عملي معمل )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

ثاء
لثال

ا
 

 تكنولوجيا نقل الجينات وتطبيقاتها
 محاضرة مدرج )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 2وتطبيقاتها ستكنولوجيا نقل الجينات 
 ( الوراثةبعملي معمل )

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 1فيرولوجي س
 عملي معمل )ب( الميكروبيولوجيا الزراعية

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

 البيئة واالنسان
 كلية االداب

عاء
الرب

ا
 

 2س تصميم وتحليل التجارب
 معمل )ب( المحاصيلعملي 

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الرابع علوي بحري

 1تكنولوجيا نقل الجينات وتطبيقاتها س
 عملي معمل )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 تصميم وتحليل التجارب
 محاضرة مدرج)أ( المحاصيل
 برنامج التكنولوجيا الحيوية 

 الرابع علوي بحري الدور
 2وراثة سيتولوجية س

 محاضرة مدرج )أ( الوراثة
 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 وراثة سيتولوجية
 محاضرة مدرج )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 1وراثة سيتولوجية س
 )أ( الوراثة عملي معمل

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

س
خمي

ال
 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية أنشطة طالبية   أنشطة طالبية
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 1وراثة كائنات دقيقة س
 عملي معمل )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 وراثة كائنات دقيقة 
 محاضرة مدرج )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 2دقيقة سوراثة كائنات 
 عملي معمل )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 أنشطة طالبية  
 2تخمرات ميكروبية س

 ( الميكربيولوجيا الزراعيةبعملي معمل )
 برنامج التكنولوجيا الحيوية 

 الدور الثاني علوي قبلي

 1تخمرات ميكروبية س
 الزراعية( الميكربيولوجيا أعملي معمل )

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

نين
االث

 

 تخمرات ميكروبية 
 محاضرة مدرج )أ( الميكربيولوجيا الزراعية

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

 1فساد وتسممات االغذية س
 ( الميكربيولوجيا الزراعيةبعملي معمل )

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

 جينوميا
 محاضرة مدرج )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 أنشطة طالبية  

ثاء
لثال

ا
 

 1جينوميا س
 عملي معمل )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 1ومناعة سسيرولوجي 
 عملي معمل )أ( الميكربيولوجيا الزراعية

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

 سيرولوجي ومناعة 
 محاضرة مدرج )أ( الميكربيولوجيا الزراعية

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

 البحث 
 مدرج )أ( الميكروبيولوجيا 

شعبة  –برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 ميكروبيولوجيا 

 الدور الثاني علوي قبلي

عاء
الرب

ا
 

 2جينوميا س
 عملي معمل )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 فساد وتسممات االغذية 
 محاضرة مدرج )أ( الميكربيولوجيا الزراعية

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

 الميكروبات المنتجة للمضادات الحيوية
 محاضرة مدرج )أ( الميكربيولوجيا الزراعية

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

 1الميكروبات المنتجة للمضادات الحيوية س
 عملي معمل )أ( الميكربيولوجيا الزراعية

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 لدور الثاني علوي قبليا

س
خمي

ال
 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية أنشطة طالبية   أنشطة طالبية
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 1وراثة كائنات دقيقة س
 عملي معمل )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 وراثة كائنات دقيقة 
 محاضرة مدرج )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 2وراثة كائنات دقيقة س
 عملي معمل )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 البحث 
  الوراثةمدرج )أ( 

 وراثةشعبة  –برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 بحريالدور الثاني علوي 

 2تخمرات ميكروبية س
 عملي معمل )أ( الميكربيولوجيا الزراعية

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

 1ميكروبية س تخمرات
 عملي معمل )أ( الميكربيولوجيا الزراعية

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

نين
االث

 

 تخمرات ميكروبية 
 محاضرة مدرج )أ( الميكربيولوجيا الزراعية

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي قبلي

 1وراثة عشائر س
 عملي مدرج )ج( 

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 1الدور الرابع علوي مبني 

 جينوميا
 محاضرة مدرج )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 وراثة عشائر 
 محاضرة مدرج )أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

ثاء
لثال

ا
 

 1احصاء وراثي س
 معمل )أ( عملي 

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 1الدور الرابع علوي مبني 

 1المعلوماتية الحيوية س
 عملي معمل الحاسب االلي)أ( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 1الدور الثالث علوي مبني 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية  

عاء
الرب

ا
 

 احصاء وراثي
 محاضرة مدرج )ج( 

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 1الدور الرابع علوي مبني 

 1جينوميا س
 عملي معمل )ب( الوراثة

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

 المعلوماتية الحيوية
  مدرج )ج( محاضرة 

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 1علوي مبني  الرابعالدور 

 2جينوميا س
 الوراثةعملي معمل )ب( 

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 الدور الثاني علوي بحري

س
خمي

ال
 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية أنشطة طالبية   أنشطة طالبية
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 انتاج محاصيل
 محاضرة مدرج )أ( المحاصيل

االنتاج النباتي + برنامج العلوم االقتصادية برنامج 
 واالجتماعية

 بحريعلوي  الرابعالدور 

 1انتاج محاصيل س
 عملي معمل )ب( المحاصيل

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 بحريعلوي  الرابعالدور 

 1الطرق والمعينات االرشادية س
 عملي فصل )أ( االرشاد الزراعي

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1مبني علوي  الثالثالدور 

 2انتاج محاصيل س
 عملي معمل )ب( المحاصيل

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 بحريعلوي  الرابعالدور 

 2منتجات االلبان ستكنولوجيا 
 عملي معمل )أ( علوم االلبان

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 بحريعلوي  الثالثالدور 

 1تكنولوجيا منتجات االلبان س
 عملي معمل )أ( علوم االلبان

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 بحريعلوي  الثالثالدور 

نين
االث

 

 نظرية اقتصادية
 )أ( االقتصاد الزراعي محاضرة مدرج

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1مبني علوي  الثانيالدور 

 2الطرق والمعينات االرشادية س
 عملي فصل )أ( االرشاد الزراعي

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1مبني علوي  الثالثالدور 

 1نظرية اقتصادية س
 عملي فصل )أ( االقتصاد الزراعي

 مج العلوم االقتصادية واالجتماعيةبرنا
 1مبني علوي  الثانيالدور 

 2نظرية اقتصادية س
 عملي فصل )أ( االقتصاد الزراعي

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1مبني علوي  الثانيالدور 

ثاء
لثال

ا
 

 اساسيات االرشاد الزراعي 
 محاضرة مدرج )أ( االرشاد الزراعي

 االقتصادية واالجتماعيةبرنامج العلوم 
 1مبني علوي  الثالثالدور 

 2اساسيات االرشاد الزراعي س
 عملي فصل )أ( االرشاد الزراعي

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1مبني علوي  الثالثالدور 

 1اساسيات االرشاد الزراعي  س
 عملي فصل )أ( االرشاد الزراعي
 عيةبرنامج العلوم االقتصادية واالجتما

 1مبني علوي  الثالثالدور 

 أنشطة طالبية  

عاء
الرب

ا
 

 أنشطة طالبية  

 تكنولوجيا منتجات االلبان 
 محاضرة مدرج )أ( علوم االلبان

+ برنامج العلوم  برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
 االقتصادية واالجتماعية

 الدور الثالث علوي بحري 

 الطرق والمعينات االرشادية 
 مدرج )أ( االرشاد الزراعيمحاضرة 

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1مبني علوي  الثالثالدور 

 أنشطة طالبية  

س
خمي

ال
 

 أنشطة طالبية  
 قضايا مجتمعية

 محاضرة مدرج )ب( حقوق

 اخالقيات واداب المهنة 
 محاضرة مدرج )ب( حقوق

 أنشطة طالبية  
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حد
اال

 

 تحليل اقتصادي
 محاضرة مدرج )أ( االقتصاد الزراعي
 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

 1مبني علوي  الثانيالدور 

 1تحليل اقتصادي س
 عملي فصل )أ( االقتصاد الزراعي

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1مبني علوي  الثانيالدور 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية  

نين
االث

 

 علم االجتماع واالجتماع الريفي
 عملي فصل )أ( االرشاد الزراعي

 واالجتماعية برنامج العلوم االقتصادية
 1مبني علوي  الثالثالدور 

 علم االجتماع واالجتماع الريفي
 محاضرة مدرج )أ( االرشاد الزراعي

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1مبني علوي  الثالثالدور 

 المشكالت االجتماعية بالريف
 محاضرة مدرج )أ( االرشاد الزراعي

 واالجتماعيةبرنامج العلوم االقتصادية 
 1مبني علوي  الثالثالدور 

 أنشطة طالبية  

ثاء
لثال

ا
 

 أنشطة طالبية  

 انتاج االغنام والماعز 
 االنتاج الحيواني محاضرة مدرج )أ(

االنتاج الحيواني والدواجن + العلوم برنامج 
 االقتصادية واالجتماعية

 1مبني الدور الخامس علوي 

 المشكالت االجتماعية بالريف
 فصل )ب( االرشاد الزراعيعملي 

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1مبني علوي  الثالثالدور 

 البيئة واالنسان
 كلية االداب

عاء
الرب

ا
 

 1انتاج االغنام والماعز  س
 االنتاج الحيواني عملي معمل )أ(

 العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1مبني الدور الخامس علوي 

 المزرعيةتحليل االسعار 
 محاضرة مدرج )أ( االقتصاد الزراعي
 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

 1مبني علوي  الثانيالدور 

 1تحليل االسعار المزرعية س
 عملي مدرج )أ( االقتصاد الزراعي

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1مبني علوي  الثانيالدور 

 أنشطة طالبية  

س
خمي

ال
 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية أنشطة طالبية   طالبيةأنشطة 
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حد
اال

 

 نظرية تبني االفكار المستحدثة
 محاضرة مدرج )أ( االرشاد الزراعي

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1الدور الثالث علوي مبني 

 الجدوي االقتصادية للمشروعات الزراعية
 محاضرة مدرج )أ( االقتصاد الزراعي

برنامج التكنولوجيا الحيوية + برنامج العلوم االقتصادية 
 واالجتماعية

 1الدور الثاني علوي مبني 

 1الجدوي االقتصادية للمشروعات الزراعية س
 عملي فصل )أ( االقتصاد الزراعي

برنامج التكنولوجيا الحيوية + برنامج العلوم االقتصادية 
 واالجتماعية

 1الدور الثاني علوي مبني 

 أنشطة طالبية  

نين
االث

 

 االحصاء االجتماعي
 االرشاد الزراعيمحاضرة مدرج )أ( 

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1الدور الثالث علوي مبني 

 تجارة دولية وتكتالت
 محاضرة مدرج )أ( االقتصاد الزراعي
 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

 1الدور الثاني علوي مبني 

 1ستجارة دولية وتكتالت 
 )أ( االقتصاد الزراعي عملي فصل

 العلوم االقتصادية واالجتماعيةبرنامج 
 1الدور الثاني علوي مبني 

 أنشطة طالبية  

ثاء
لثال

ا
 

 نظرية تبني االفكار المستحدثة
 عملي فصل )أ( االرشاد الزراعي

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1الدور الثالث علوي مبني 

 اقتصاد انتاج
 محاضرة مدرج )أ( االقتصاد الزراعي

 العلوم االقتصادية واالجتماعيةبرنامج 
 1الدور الثاني علوي مبني 

 1االحصاء االجتماعي س
 عملي مدرج )أ( االرشاد الزراعي

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1الدور الثالث علوي مبني 

 البحث 
  االقتصاد الزراعيمدرج )أ( 

  العلوم االقتصادية واالجتماعيةبرنامج 
 1مبني دور الثاني علوي ال

عاء
الرب

ا
 

 1ساقتصاد انتاج 
 عمل فصل )أ( االقتصاد الزراعي

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1الدور الثاني علوي مبني 

 صحافة واعالم
 محاضرة مدرج )أ( االرشاد الزراعي

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1الدور الثالث علوي مبني 

 1س واعالمصحافة 
 عملي فصل )ب( االرشاد الزراعي

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية
 1الدور الثالث علوي مبني 

 أنشطة طالبية  

س
خمي

ال
 

 أنشطة طالبية   أنشطة طالبية أنشطة طالبية   أنشطة طالبية

 

 
 
 
 
 
 
 


