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 املشتوى األول

 الشاعة   

 اليوو
9- 01:01 

01:01

-00 
00- 03:01 

03:01

-0 
0-3 

3-

3:01 
3:01-0:01 

0:01- 

4 
4 –0:01 

 استزاحت  الشبت

 هذخل علن الدىدة

 أ.د/ رفُك عجد الزحوي

 )اوًالَي(

 استزاحت  استزاحت  استزاحت

 لضبيب هدتوعيت

 د. هٌد حظٌٍ جبثز

 )اوًالَي(

 األحد

أسبسيبث علىم اإلًتبج 

 الحيىاًي )عولي(

 لظن اإلًتبج الحُىاًٍ

د/احود َحٍ  –د/طلُوبى احود 

 د/هٌبٌ شبهُي –

 استزاحت

أسبسيبث علىم البسبتيي 

 )ًظزي(

 لظن الجظبتُي

 استزاحت

 االلتصبد الكلي )عولي(

  -هدرج أ.د/ طبهٍ شوض

 أ/ إطزاء هحوىد

 

 هدتوعيت )ًظزي(لضبيب 

 د/ هٌد حظٌٍ جبثز

)األول  هحبضزاث وخهب لىخه األسببيع

 الثبًٍ عشز ( –الظبثع  –الثبًٍ  –

 )هذرج أ.د/ سعيذ الشبهي(

 االثيني

علىم األراضي أسبسيبث 

 )ًظزي(

 لظن األراضٍ و الوُبٍ

 استزاحت

أسبسيبث علىم األراضي 

 )عولي(

 لظن األراضٍ و الوُبٍ

 أًشطت طالبيت

 أسبسيبث الويكٌت الشراعيت )ًظزي(

أ.د/ جوبل  -( ثبلمظن 1هدرج )

د. هصطفً عجد   –الوصزٌ 

 الزاضٍ

 استزاحت

لظن أسبسيبث الويكٌت الشراعيت )عولي( 

 الشراعُخالهٌدطخ 

 م/ دعبء إثزاهُن

 الجالثاء

أسبسيبث علىم اإلًتبج 

 الحيىاًي )ًظزي(

 لظن اإلًتبج الحُىاًٍ

د/احود َحٍ  –د/ طلُوبى احود 

 د/هٌبٌ شبهُي –

 استزاحت

أسبسيبث علىم البسبتيي 

 )عولي(

 لظن الجظبتُي

د الظُد لبعىد  -د خبلد الظُد 

 د.دمحم الصبدق -

 استزاحت

 االلتصبد الكلي

 )ًظزي(

 أ.د/ دمحم خُزٌ العشزٌ

 

 هذخل علن الدىدة )ًظزي(

 أ.د/ رفُك عجد الزحوي

)األول  هحبضزاث وخهب لىخه األسببيع

 الثبًٍ عشز ( –الظبثع  –الثبًٍ  –

 )هذرج أ.د/ سعيذ الشبهي(
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 األعنال و املشروعات الزراعية إدارةشعبة  2021/2022جدول الفصل الدراسي الجاىي للعاو اجلامعي 

 املشتوى الجاىي

 

 الشاعة        

 اليوو

9 – 01:01 
01:01-

00 
00- 03:01 03:01 - 3 

 األحد

 التسىيك الشراعي )عولي(

 ( ثبلمظن2لبعخ )

 م.م/ وائل حودٌ

 استزاحت

 ولبيت الٌببث )عولي( أسبسيبث

 لظن ولبَخ الٌجبد

 م/ طلوً هجدٌ –أ.د/ هحوىد فزج 

 

 االثيني
 )عولي( بزاهح تطبيمبث الحبسب

 هعول الحبطت اِلٍ ثبلمظن

 م.م/ وائل حودٌ

 استزاحت

 علىم و تكٌىلىخيب األلببى )عولي( أسبسيبث

 لظن األلجبى

 عوبد أطوبءد.صفبء هحوىد أ. 

 طالبيت أًشطت

 الجالثاء

 علىم و تكٌىلىخيب األلببى )ًظزي( أسبسيبث

 لظن األلجبى

 يعجد الزحوأ.د رفُك  –أ.د فىسٌ عجبص 

 

 استزاحت

 

 تشزيعبث سراعيت تعبوًيت )ًظزي(

 ( ثبلمظن2لبعخ )

 أ.د/ اشزف اثىالعال

 التسىيك الشراعي )ًظزي(

 ( ثبلمظن1لبعخ )

 أ.د/ هًٌ طلُن

 األربعاء

 ولبيت الٌببث )ًظزي( أسبسيبث

 لظن ولبَخ الٌجبد

 –أ.د/ هحوىد فزج  – إطوبعُلأ.د/ طعد 

 أ.د/ حودٌ الشزثبصٍ

 

 استزاحت

 

 بزاهح تطبيمبث الحبسب )ًظزي(

 هعول الحبطت اِلٍ ثبلمظن

 أ.د/ دمحم التبثعٍ
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 املشتوى الجالح

 الشاعة        

 اليوو
9-01:01 

01:01-

00 
00 – 03:01 

03:01-

0 
0- 3 

3-

3:01 
3:01- 0:01 

0:01-

4 

 األحد
 )ًظزي( التصبديبث الوىارد الشراعيت

 ( ثبلمظن2لبعخ )

 د. أهبًٍ فُصل
 استزاحت

 تخطيظ و تٌويت سراعيت )ًظزي(

 ثبلمظن د/ وفبء عجد الوٌعن 2لبعخ 

 استزاحت

 3لغت إًدليشيت علويت 

 هدرج أ.د/ طبهٍ شوض

 أ.د/ دمحم خُزٌ العشزٌ

 )ًظزي(إرشبد سراعي    

 طبهٍ شوض /هدرج أد

 عجد الوٌعن إَهبةد. 

 االثيني

 إًتبج الٌببتبث الطبيت والعطزيت )ًظزي(

 لظن الجظبتُي

أ.د/إَوبى  ،أ.د/ هصطفً عجد الزحوي

 د/ َحًُ عجد الفتبح  -هغبسٌ 

 استزاحت

دراست الدذوي وتميين الوشزوعبث 

 الشراعيت )ًظزي(
 ثبلمظن 1لبعخ 

 دمحم غزَت /أ.د

 األًشطت الطالبيت

 هكبفحت آفبث حشزيت وحيىاًيت
 لظن الىلبَخ - )ًظزي(

 –د هزوح طوُز   –أ.د/ هحوىد فزج 

 . هًٌ جبثزد 

 

 الجالثاء

 إًتبج دواخي و اسوبن )ًظزي(

 لظن اإلًتبج الحُىاًٍ

أ.د/ طبرق الظعُد ، د/  هبهز عجد 

 الفتبح،  د/أهبل دمحم

 استزاحت

 إًتبج الخضز )ًظزي(
 الجظبتُيلظن 

د/ إثزاهُن  -أ. د/ رواء الشطىرٌ 

 ًبصف ، د/ طلوً عجد الحوُد

 استزاحت

 تكٌىلىخيب حفظ األغذيت )عولي(
 لظن الصٌبعبد الغذائُخ

 أ.د رهضبى حجُجخ ، د. احود الزَبى

   

 األربعاء
 تكٌىلىخيب حفظ األغذيت )ًظزي(

 لظن الصٌبعبد الغذائُخ

 د. َحً طعىد  –أ.د/ رهضبى حجُجخ 
 استزاحت

 التصبديبث الوىارد الشراعيت )عولي(
 ( ثبلمظن2لبعخ )

 م/ طلىي جوبل
 استزاحت

 إًتبج الخضز )عولي(
 لظن الجظبتُي

د/ إثزاهُن ًبصف ، رواء الشطىرٌ أ. د/ 

 د/ طلوً عجد الحوُد –

إًتبج الٌببتبث الطبيت و العطزيت 

 )عولي(
 لظن الجظبتُي

 اخلنيص

 إًتبج دواخي و اسوبن )عولي(

 لظن اإلًتبج الحُىاًٍ

أ.د/ طبرق الظعُد ، د/ هبهز عجد الفتبح،  

 أهبل دمحم د/

 استزاحت

  هكبفحت آفبث حشزيت وحيىاًيت )عولي(
 لظن الىلبَخ

 عجد هللا طعد م/  –د. هًٌ جبثز 
 استزاحت

دراست الدذوي و تميين الوشزوعبث 

 الشراعيت )عولي(
 ثبلمظن 1هدرج 

 م.م/ وائل حودٌ

 )عولي(إرشبد سراعي 
 ثبلمظن 1لبعخ 

 م/ هحوىد راغت

 تخطيظ و تٌويت سراعيت )عولي(

 هحوىد إطزاء م/ - 2لبعخ 
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 املشتوى الرابع

 الشاعة     

 اليوو
9- 01:01 

01:01-

00 
00 – 03:01 03:01 -3 3-0 

 األحد

إدارة هشزوعبث الثزوة الٌببتيت 

 )ًظزي(

 ثبلمظن 2 لبعخ

 ند. وفبء عجد الوٌع

 استزاحت

 هشكالث هعبصزة وحمىق اإلًسبى

 )ًظزي(

 ( ثبلمظن1هدرج )

 د. أهبًٍ فُصل  –أ.د/ اشزف أثى العال 

 الشراعت و البيئت )ًظزي(

 ثبلمظن 2لبعخ 

 فُصل أهبًٍد. 

 تذريب هيذاًي سراعي تخصصي )عولي(

 هعول الحبطت اِلٍ

 جوُع أعضبء هُئخ التدرَض

  االثيني

هشزوعبث ثزوة حيىاًيت  إدارة

 )ًظزي(

 نعجد الوٌع إَهبةد.  - ثبلمظن 2لبعخ 

 األًشطت الطالبيت

 تذريب هيذاًي سراعي تخصصي )عولي(

 هعول الحبطت اِلٍ

 هُئخ التدرَض أعضبءجوُع 

 الجالثاء

 هشزوعبث ثزوة حيىاًيت إدارة

 )عولي(

 م/ طلىي جوبل  - ثبلمظن 2لبعخ 

 استزاحت

هشزوعبث الثزوة الٌببتيت  إدارة

 )عولي(

 إطزاء هحوىدم/  - ثبلمظن 1 لبعخ

 

 

 تذريب هيذاًي سراعي تخصصي )عولي(

 هعول الحبطت اِلٍ

 هُئخ التدرَض أعضبءجوُع 

 األربعاء

 أسبليب التعبلذ والتفبوض )ًظزي(

 ثبلمظن 2 لبعخ

 ند. اَهبة عجد الوٌع

 استزاحت

 تذريب هيذاًي سراعي تخصصي )عولي(

 هعول الحبطت اِلٍ

  جوُع أعضبء هُئخ التدرَض

 تذريب هيذاًي سراعي تخصصي )عولي(

 هعول الحبطت اِلٍ

 جوُع أعضبء هُئخ التدرَض

 


