
               ة ا   

  
 ات ا ول ) وا ( زرا  

  ٢٠٢٠/٢٠٢١ ا  -  ا ارا اول

                               راا  
 
 
  

 

  ص ولا ا )ولا  -  ما -  ا  -  ا -  ا  دي -  ا ا(  

 م
ا  

ا  
 أ

  اع
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ا 




دا
 

 

ا  

  )نظـري(          )أ( نبات زراعـي
  )A(جموعة م

  اا  أحمد شكري/ د.مدرج أ

 )ينظر(أساسیات محاصیل       
  )A(مجموعة 

  أحمد شكري/ د.أ    مدرج 
        

  )ينظر(أساسیات محاصیل      
  )B(مجموعة 

  سعید الشامي/ د.مدرج أ

  )نظـري(        )أ( نبات زراعـي
  )B(مجموعة 

  سعید الشامي/ د.مدرج أ

ا  

  )نظـري(    ام    اقتصاد ع
  )A(مجموعة 

  أحمد شكري/ د.مدرج أ
اا  

   )نظـري(حیوان زراعي عام     
  )A(مجموعة 

  أحمد شكري/ د.مدرج أ
 ط م          

 )نظـري(    حیوان زراعي عام 
  )B(مجموعة 

  سعید الشامي/ د.درج أم

  )نظـري(    اقتصاد عام   
  )B(مجموعة 

  سعید الشامي/ د.مدرج أ

ا  

  )نظري(كیمیاء غیر عضویـــة    
  )A(مجموعة 

 اا  أحمد شكري/ د.درج أم

 )نظــري(إنجلیزیة   لغــــة  
  )A(مجموعة 

  أحمد شكري/ د.درج أم
اا 

  )نظــري(إنجلیزیة   لغــــة 
   )B(مجموعة 

 سعید الشامي/ د.مدرج أ
 

       
  )نظــري(وتكامل    ریاضة تفاضل

  )B(وعة       مجم
  سعید الشامي/ د.مدرج أ

  )نظري(كیمیاء غیر عضویـــة       
  )B(مجموعة 

  سعید الشامي/ د.مدرج أ 

 )نظــري(وتكامل        ریاضة تفاضل
  )A(مجموعة 

 أحمد شكري/ د.مدرج أ

  ٦- ٥  ٥- ٤  ٤- ٣:٣٠  ٣:٣٠- ٢  ٢ – ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١٢  ١٢- ١٠:٣٠  ١٠:٣٠- ٩  




ن 
أو

 
 

  اء

 عمليــــاء غیـــــر عضویــــة كیمی
  )A(مجموعة 

اعمليكیمیــــاء غیـــــر عضویــــة   ا 
  )B(مجموعة 

  

 تماریـــــن ریاضــــة
 )B(مجموعة 

 عمليعام  اقتصــاد 
  )B(مجموعة 

امحاصیـــل عملي أساسیات  ا 
  )A(مجموعة 

    

  ارء

 عمــلـــي)   أ( زراعينبات 
  )A(مجموعة 

اعمــلـــي)   أ( زراعينبات   ا 
  )B(مجموعة 

  
 )متطلب(إنجلیزیة   لغــــة 

  )A(مجموعة 
  

 حیــــــــوان زراعــــــي عملـــي
  )B(مجموعة 

احیــــــــوان زراعــــــي عملـــي  ا 
  )A(مجموعة 

  
 )متطلب(إنجلیزیة   لغــــة 

  )B(مجموعة 

ا  

 عملي محاصیـــل ساسیاتأ      
  )B(مجموعة 

  )متطلب(حاسـب آلي 
  )B(مجموعة 

  
  ) متطلب(حاسـب آلي 

  )A(مجموعة 
  

 تماریـــــن ریاضــــة      
  )A(مجموعة 

 عمليعام  اقتصــاد 
  )A(مجموعة 

  

   ا                                                                                                                                                                         و ا ن ا واب                                                                         
  

  م  ور/د.أ                                                                                                                                                                                                                                                   ا  ن /د.أ  



               ة ا   

  
 ات ا ول ) وا ( زرا  

  ٢٠٢٠/٢٠٢١ ا  -  ا ارا اول

                               راا  
 
 
  

 

 ص ولا ا  )ا  -   ادس   -اا  -    ا -   ا-    ا-    ما  -   ا (  

 م
ا  

ا  
أ  

  اع 
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ا 




دا
 

 

ا  

       معامل قسم األراضي              )٨،  ٧( عمليـة كیمیــــاء غیــر عضویـ
  معامل قسم وقایة النبات               )١٠،  ٩(ي حیــــــــوان زراعــي عمل

      معامل قسم النبات الزراعي                  )٢،  ١(ملي ع)     أ( زراعينبات 

اا 

     قسم األراضي             معامل         )٦.٥( عمليكیمیــــاء غیـر عضویة 
  معامل قسم وقایة النبات                          )  ٨.٧(ـي عملي ـوان زراعحیـــ

           معامل قسم النبات الزراعي        )     ١٠.٩(عملي )   أ( زراعيبات ن

  

  

  
      )٦،  ٥(عملي عام   اقتصــاد 

  الزراعيقسم االقتصاد  

  )٢.١(محاصیل عملي  أساسیات
 لمعامل محاصی

      )٤،  ٣(عملي عام   اقتصــاد 
  الزراعيقسم االقتصاد  

 )٤،٣(محاصیـل  عملي  أساسیات
  معامل قسم المحاصیل

ا  

  قسم األراضي             معامل         )٤،  ٣( عمليكیمیـاء غیــر عضویة 
      معامل قسم وقایة النبات              )٦،  ٥( يحیــــــــوان زراعي عمل

  معامل قسم النبات الزراعي                      )٨،  ٧( يعمل )أ(زراعي نبات 

اا ا ا  

            قسم األراضي      معامل    )   ١٠.٩(  عمليكیمیـاء غیـر عضویة 
  معامل قسم وقایة النبات                        ) ٢.١(ي       حیوان زراعي عمل

        عامل قسم النبات الزراعي م              )   ٤.٣(عملي  )أ(عي زرانبات 
  

  )٢،  ١(اقتصاد عام    عملي 
  الزراعي االقتصاد سمق

  ) ١٠،٩( اقتصــاد عام    عملي
  الزراعي االقتصاد سمق

 )٦، ٥(أساسیات محاصیل  عملي 
 معامل محاصیل
  ) ٨,٧( اقتصــاد عام    عملي

  الزراعي قتصاداال سمق

   

ا  

   معامل  قسم األراضي               )٢،١( عمليكیمیــــاء غیـر عضویة 
  معامل قسم وقایة النبات                       )    ٤،٣(حیــوان زراعـي عملي 

  معامل قسم النبات الزراعي                         )٦،٥( يعمل) أ( زراعينبات 
اا 

  ـــــن ریاضــــة تماری
  )٦،٥،٤،٣، ٢، ١(أقسام 

 شكرياحمد / د.مدرج أ
  

     

          )٨.٧(محاصیـل  عملي  أساسیات
        محاصیلقسم المعامل 

ا١٠، ٩، ٨، ٧(ة عملي یتمارین ریاض  ا(  
  سعید الشامي/ د.مدرج أ

  )١٠.٩(محاصیـل عملي  أساسیات
   محاصیلقسم المعامل 
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وم
أ

 
 

  اء

  )نظـري(      )أ( نبات زراعـي
  )A(مجموعة 

اا  

 )ينظر(ل     أساسیات محاصی
  )A(مجموعة 

  
إنجلیزیة   لغــــة 

 )نظــري(
  )A(مجموعة 

  )نظــري(إنجلیزیة    لغــــة 
  )ينظر(   أساسیات محاصیل     )B(مجموعة 

  )B(مجموعة 
  )نظـري(     )أ( نبات زراعـي

  )B(مجموعة 

  ارء

  )نظـري(اقتصاد عام   
  )A(مجموعة 

اا  

   )نظـري(حیوان زراعي عام     
  )A(مجموعة 

  
  )متطلب(لغة انجلیزیة   

  )A(مجموعة 
  )متطلب(لغة انجلیزیة   

  )B(مجموعة 
 )نظـري(حیوان زراعي عام 

  )B(ة مجموع
  )نظـري(اقتصاد عام   
  )B(مجموعة 

ا  

  )نظري(كیمیاء غیر عضویـــة    
  )A(مجموعة 

اا  

 )نظــري( ریاضة تفاضل
  )A(مجموعة 

  
  )متطلب(حاسـب آلي 

   )A(مجموعة 
امتطلب(حاسـب آلي    ا(  

   )B(مجموعة 
  

  )نظــري(وتكامل  ریاضة تفاضل
  )B(     مجموعة

  )نظري(غیر عضویـــة   كیمیاء
  )B(مجموعة 

   ا                                                                                                                                                     و ا ن ا واب                                                                                            
  

  م  ور/د.أ                                                                                                                                                ا  ن                                                                                                   / د.أ  


