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  عملي07307فسيولوجيا النبات 

الرعاية الصحية واالجتماعية 

 إرشاد114  عملي  م 04413

  03405التسويق والتجارة اإللكترونية 

عملي بقسم االقتصاد

30401مشروع التخرج  

 عملي11405تربية نحل العسل 

أساسيات الحيوان الزراعي 

 عملي11417

أمراض النبات غير 

الطفيلية  عملي

  30410لغة إنجليزية 

بالقسم

   07417  أمراض ما بعد الحصاد 

عملي

1  م07307فسيولوجيا النبات 

  عملي07307فسيولوجيا النبات 

 07411تقسيم النبات 

عملي

التقنية الحيوية وتطبيقاتها 

  عملي34405

     م 30410لغة إنجليزية 

11

  17406كيمياء عضوية تطبيقية 

عملي

التقنية الحيوية وتطبيقاتها 

  عملي34405

   03405التسويق والتجارة اإللكترونية 

 إرشاد2  م

114 م 30410لغة إنجليزية 

 إرشاد2      م01408املناهج اإلرشادية الزراعية 

محاصيل أعالف الحيوان 

 كلية5 م 19326والدواجن 

اقتصاديات املوارد 

  عملي بالقسم03404األرضية

محاصيل أعالف الحيوان 

  عملي19326والدواجن 

التسويق والتجارة اإللكترونية 

 إرشاد2   م  03405

التسويق والتجارة اإللكترونية 

عملي  بقسم االقتصاد  03405

  30401مشروع التخرج   

 30410لغة إنجليزية 
بالقسم

 19423تربية وتحسين املحاصيل 

6م

تربية وتحسين املحاصيل 

 عملي19423

تربية وتحسين محاصيل الفاكهة  

 إرشاد105 م16409

تقنية جوة الحبوب 

 عملي19417والبقول  

تربية وتحسين محاصيل الفاكهة 

  عملي16409

قياسات األشجار ومبادئ 

 بالقسم02413املعاينة 

 12408معامالت ما بعد الحصاد   

6 م 

معامالت ما بعد الحصاد 

 عملي12408

2   م31403نظم اعتماد الجودة للمحاصيل الزراعية 

اإلنتاج العضوي واملستدام 

 عملي16405

زراعة وإنتاج العنب 

   عملي16408

إنتاج وجودة محاصيل العلف 

5  م19419

 عملي13   م02402زراعة وتنمية األشجار الخشبية  

  عملي1   م02402زراعة وتنمية األشجار الخشبية  

إدارة الجودة الشاملة في العمل 

 إرشاد5  م01413اإلرشادي 

إدارة الجودة الشاملة في العمل اإلرشادي 

 إرشاد عملي5  م01413
5 م30410لغة إنجليزية 

زراعة األنسجة والبيوتكنولوجي 

   عملي13408

تنسيق املدن والقري  

 ارشاد105  م13410

ة وتنمية األشجار الخشبية   2   م02402زراع

 02415إدارة الغابات واملراعي 

عملي

تقنية صناعات ومنتجات 

 بالقسم02414األخشاب 

تقنية صناعات ومنتجات 

 عملي02414األخشاب 

إنتاج بذور محاصيل 

5  م 12407الخضر 

إنتاج بذور محاصيل 

   عملي12407الخضر 

 6  م30410لغة إنجليزية  

 كلية

مستجدات األبحاث 

  كلية5 م12411 العلمية

تنسيق املدن والقري 

  عملي13410

 5 م30410لغة إنجليزية 

ارشاد

اإلنتاج العضوي واملستدام 

5  م16405

ة وإنتاج العنب    زراع

6  م16408

 13402تنسيق الزهور   

5م

تنسيق الزهور والتسيق 

 عملي13402الداخلي 

زراعة األنسجة والبيوتكنولوجي 

  إرشاد5 م13408

إنتاج وجودة محاصيل العلف 

 عملي19419

تقنية جودة الحبوب 

5  م19417والبقول 

 6 م30410لغة إنجليزية 

كلية

بالقسم 03414التعاون الزراعي 

 07411تقسيم النبات 

بالقسم
15 م33457تعبئة وتغليف األغذية واأللبان 

 08439صحة الحيوان 

عملي

  07417  أمراض ما بعد الحصاد 

بالقسم

  بقسم 11405تربية نحل العسل  

الحشرات

أساسيات الحيوان الزراعي 

  بالقسم11417

  17406كيمياء عضوية تطبيقية  

11م

 30401مشروع التخرج 

13  م03418دراسات الجدوي للمشروعات الزراعية 

   08439صحة الحيوان 

15م

تقنية حفظ األغذية بالحرارة 

17  م15407

تعبئة وتغليف األغذية 

 عملي33457واأللبان 
املنتجات اللبنية الوظيفية 

  عملي06407

تطبيقات ميكروبيولوجيا األلبان 

  عملي06402
التقنيات الحديثة في تربية حيوانات 

16 م08417املزرعة  

 17407كيمياء طبيعية تطبيقية  

11م 

ت
ـــــــــــ

ـــــــــــ
بـــــــــ

س
ال

املنتجات اللبنية الوظيفية  

16 م06407

تطبيقات ميكروبيولوجيا األلبان 

16   م06402

التقنيات الحديثة في تربية حيوانات 

 عملي08417املزرعة  

  30410لغة إنجليزية 

16م

  30410لغة إنجليزية 

17م

  عملي08416إنتاج األغنام واملاعز  

6  م30410لغة إنجليزية 

13 عملي  م03418دراسات الجدوي للمشروعات الزراعية 

التقنية الحيوية وتطبيقاته 

 عملي35411الزراعية 

اثية  الهندسة الور

 عملي20401

اثية  الهندسة الور

7  م20401

 14411جودة املياه للزراعة 

بالقسم

إدارة املوارد املائية 

  بالقسم14408

الزراعة العضوية  

9 م14403
نظم الري املتطور 

2  عملي     م05458

نظم الري املتطور 

18    م05458

كيمياء حيوية البروتينات 

ليبيدات  كربوهيدرات وال  15310وال

17م

كيمياء حيوية البروتينات 

ليبيدات  كربوهيدرات وال   15310وال

عملي

أجــــــازةأجـــــــــازةأجــــــــــازة

كيمياء طبيعية تطبيقية  

عملي17407

تقنية الزيوت والدهون  

15  م15408

قياسات األشجار ومبادئ 

 عملي02413املعاينة 

 02415إدارة الغابات واملراعي 

بالقسم

تنمية واستثمار األشجار   

 عملي بقسم األشجار02308

 عملي13 م09309  إدارة مزارع الدواجن 

13 م09309إدارة مزارع الدواجن  

القيادة في العمل اإلرشادي 

   عملي01411الزراعي 

   عملي03414التعاون الزراعي 
  عملي 04414العالقات األسرية  

 إرشاد114م

أجازة

  5  م04402مشاكل سوء التغذية العاملية 

إرشاد

مشاكل سوء التغذية العاملية   

عملي

اقتصاديات املوارد 

 إرشاد5 م 03404األرضية

      عملي04411 التغذية العالجية  

114 م04411 التغذية العالجية 

   04409إعداد وطهي وتقييم األغذية  

عملي
 بالقسم30410لغة إنجليزية 

 عملي  01408املناهج اإلرشادية الزراعية 

 إرشاد114م

القيادة في العمل اإلرشادي 

 كلية5   م 01411الزراعي 

اليـــــــوم
الزمــــــنمجال علوم األغذيةمجال اإلنتاج الحيواني والداجنيمجال وقاية النباتمجال إنتاج النباتيالزمـــــن

وم
لي
ا مجال العلوم اإلقتصادية واالجتماعية الزراعية
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30401مشروع التخرج 

13  م34405التقنية الحيوية وتطبيقاتها في مجال وقاية النبات  

  30410لغة إنجليزية 

بالقسم

30401مشروع التخرج  30401مشروع التخرج  30401مشروع التخرج  التقنية الحيوية وتطبيقاتها 

   عملي34405

 2  م30410لغة إنجليزية 

  إرشاد

أمراض وصحة الدواجن 

  عملي17  م09411

 13  م 08416إنتاج األغنام واملاعز 

7  م30410لغة إنجليزية 

التقنية الحيوية  وتطبيقاتها 

7     م35405الزراعية 

9  م30410لغة إنجليزية 

س
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تعبئة وتغليف األغذية 

 عملي33457واأللبان

اء
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تماعية   إرشاد  أو   العالقات 5 م04413الرعاية الصحية واالج

 إرشاد114   م04414األسرية 

  03424اللوجستيات وإدارة سالسل اإلمداد 

عملي  بالقسم

اإلضافات غير الغذائية وتكوين 

17  م 09403األعالف 

اإلضافات غير الغذائية وتكوين 

15 عملي   م09403األعالف  

 عملي14411جودة املياه للزراعة 

تقييم األثر البيئي للمشروعات 

9  م14413الزراعية 

  03424اللوجستيات وإدارة سالسل اإلمداد 

بالقسم

  بقسم 02308تنمية واستثمار األشجار 

األشجار

 بالقسم30410لغة إنجليزية 

 04409إعداد وطهي وتقييم األغذية  

114 م

أمراض وصحة الدواجن 

5  م09411

  20416الجينومكس 

عملي

التقنية الحيوية في حماية البيئة 

7     م35411

7 م20416الجينومكس  

التقنية الحيوية في حماية البيئة 

7   عملي م35411

أمراض النبات غير الطفيلية 

  بالقسم07409

تقنية حفظ األغذية بالحرارة 

  عملي15407

   33452القواعد الصحية في مصانع األغذية واأللبان 

15 م
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Weekly Schedule
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وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أحمد محمد مهدي. د.أ

عميد الكلية

محمد بهي الدين محمد. د.أ


