
            ة ا   

       
 ات ا ول )ما ( زرا  

  ٢٠٢٠/٢٠٢١ا   – ا ارا اول

                              راا  
 
 

 
  

 

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

ا م  
ا  

  ٣:٣٠ – ٢  ٢ -  ١٢:٣٠  ١٢:٣٠  -  ١٢  ١٢ -  ١٠:٣٠  ١٠:٣٠ – ٩  أ اع




ن 
أو

 
 

ا  

    كیمیــــــاء حیویـــــة زراعیـــــة عملي . أساسیات
  Aمجموعة 

اكیمیــــاء حیویـــة زراعیـــة عملــى . أساسیات ا   
  Bمجموعة 

 أساسیات أراضـى عملي 
 أساسیات أراضـى عملي  ااB  مجموعة 

  Aمجموعة 

ا  

  أساسیـــات إنتاج حیوانـــي ودواجــن عملي     
  Aمجموعة 

اأساسیـــات إنتاج حیوانـــي ودواجــن عملي      ا  
 Bمجموعة 

 إنتاج بساتین عملي 
  Bمجموعة 

 أساسیات میكروبیولوجى عملي 
  Bمجموعة 

اإنتاج بساتین عملي ا 
 Aمجموعة 

 أساسیات میكروبیولوجى عملي
  Aمجموعة 

  ٢:٣٠ -  ١  ١ -  ١٢:٣٠   ١٢:٣٠  - ١١  ١١ -  ١٠  ١٠ -  ٩    





ا 




دا
 

 

  اء
  )نظـري(لغـة إنجلیزیة     

  )A(مجموعة 
  أحمد شكري/ د.درج أم

  )نظـري(لغـة إنجلیزیة     
  )B(مجموعة 

  أحمد شكري/ د.مدرج أ

  ) A(مجموعة     )نظري(أساسیـات أراضى    

  أحمد شكري/ د.مدرج أ
اا 

  )نظـري(أساسیـات إنتاج حیواني ودواجن   
  )A(مجموعة 

     أحمد شكري/ د.مدرج أ
  

  )رينظـ(أساسیـات إنتاج حیواني ودواجن 

  سعید الشامي/ د.مدرج أ
  )B(مجموعة 

ا(مجموعة     )نظري(أساسیـات أراضى  اB(  

  سعید الشامي/ د.مدرج أ
  

 
 ارء

  )A(مجموعة ) نظري(أساسیات میكروبیولوجى 

  أحمد شكري/ د.مدرج أ

اا 

  )A(مجموعة  )     نظري(إنتاج بساتیـن   

 أحمد شكري/ د.مدرج أ

ط م   
  )B(مجموعة  )    نظري(إنتاج بساتیـن  

  سعید الشامي/ د.مدرج أ

  )B(مجموعة  ) نظري( أساسیات میكروبیولوجى

  سعید الشامي/ د.مدرج أ

ا 

  )نظــري(أساسیات كیمیـاء حیویـــة زراعیة 
  )A(مجموعة 

  أحمد شكري/ د.مدرج أ
اا  

  )    نظـري(مجتمع ریفي     
  )A(مجموعة 

  أحمد شكري/ د.أ مدرج
اا  

    ) B(مجموعة  )   نظـري(مجتمع ریفي     

        سعید الشامي/ د.مدرج أ

  )B(مجموعة  )نظــري(أساسیات كیمیـاء حیویـة زراعیة 

  سعید الشامي/ د.مدرج أ

   ا                                                                                                                                                                                              و ا ن ا واب                                                   
  

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



            ة ا   

       
 ات ا ول )ما ( زرا  

  ٢٠٢٠/٢٠٢١ا   – ا ارا اول

                              راا  
 
 

 
  

 

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

   ا                                                                                                                                                     و ا ن ا واب                                                                                            
  

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

 م

ا  

 ا  

  أ اع
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وم
أ

 
 

ا  

  )نظري(أساسیـات أراضى    
  )A(مجموعة 

اا 

  )نظـري(ات إنتاج حیواني ودواجن   أساسیـ
  )A(مجموعة 

    
  )نظـري(أساسیـات إنتاج حیواني ودواجن 

  )B(مجموعة 
  )نظري(أساسیـات أراضى 

  )B(مجموعة 

ا  

  ) نظري(أساسیات میكروبیولوجى 
 )A(مجموعة 

اا 

   )     نظري(إنتاج بساتیـن   
 )A(مجموعة 

  )نظـري(لغـة إنجلیزیة     
  )A(جموعة م

  )نظـري(لغـة انجلیزیة     
  )B(مجموعة 

   )    نظري(إنتاج بساتیـن  
  )B(مجموعة 

  ) نظري( أساسیات میكروبیولوجى
  )B(مجموعة 

ا  

  )نظــري(أساسیات كیمیـاء حیویـــة زراعیة 
  )A(مجموعة 

اا 

    )   نظـري(مجتمع ریفي     
  )A(مجموعة 

    

  ) نظـري(مجتمع ریفي     
            )B(مجموعة 

  )نظــري(أساسیات كیمیـاء حیویـة زراعیة 
  )B(مجموعة 
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ا 




دا
 

 

  اء

    الصناعات  الغذائیة     معامل قسم)      ٦،٥(كیمیــــــاء حیویـــــة زراعیـــــة عملي . أساسیات             
 معامل قسم االراضي     )            ٢،١(أساسیات أراضـى عملي              
  اا   معامل قسم اإلنتاج الحیواني  )     ٤،٣(ساسیـــات إنتاج حیوانـــي ودواجــن              

     الصناعات الغذائیة  معامل قسم) ٨،٧(كیمیــــاء حیویـــة زراعیـــة عملــى . أساسیات
      معامل قسم األراضي ) ٦،٥(أساسیات أراضـى عملي 

  ) ١٠، ٩(أساسیـــات إنتاج حیوانـــي ودواجــن عملي  

  )     ٢،١(أساسیات میكروبیولوجى عملي 
  معامل قسم النبات الزراعي 

 ) ٤،٣(أساسیات میكروبیولوجى عملي 
  معامل قسم البساتین ) ٨،٧(نتاج بساتین عملي إ    معامل قسم النبات الزراعي

  الزراعي  معامل قسم النبات) ١٠،  ٩(أساسیات میكروبیولوجى عملي 
  معامل قسم البساتین ) ١٠،  ٩(إنتاج بساتین عملي 

  الزراعي  معامل قسم النبات  )٨،٧(أساسیات میكروبیولوجى عملي 

  ارء

  معامل قسم الصناعات الغذائیة      )١٠،  ٩(ة عملـــي كیمیاء حیویـة زراعیـــ. أساسیات
  معامل قسم األراضي  ) ٨،  ٧( أساسیات أراضـى عملي

   معامل قسم اإلنتاج الحیواني      )٦،٥(أساسیـــات إنتاج حیوانـــي ودواجــن 
اا  

  
ط م     

    معامل قسم البساتین)  ٢،١( إنتاج بساتین عملي 
  )  ٤،٣( اتین عملي إنتاج بس

   معامل قسم البساتین 

ا  
  معامل قسم الصناعات الغذائیة   )  ٤،٣(كیمیاء حیویـة زراعیـــة عملـــي . أساسیات

      معامل قسم األراضي)  ١٠،  ٩(أساسیات أراضـى عملي 
  معامل قسم اإلنتاج الحیواني  )  ٢،١(  عملـــي أساسیات إنتاج حیواني

  
اا  

    معامل قسم الصناعات الغذائیة )  ٢،١(كیمیــــاء حیویـــة زراعیـــة عملــى . أساسیات
   معامل قسم االراضي )   ٤،٣( أساسیات أراضـى عملي

    معامل قسم اإلنتاج الحیواني  )٨،٧(أساسیـــات إنتاج حیوانـــي ودواجــن 

  )     ٦،٥( إنتاج بساتین عملي 
  تینمعامل قسم البسا

  )   ٦،٥(أساسیات میكروبیولوجى عملي 
  معامل قسم النبات  الزراعي


