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 المقرر اليوم
العد

 د
 المقرر

العد

 د

 األحد

 20/2/2022 

 1 انتقال حرارة )متقدم( 34 تصميم وتحليل التجارب الزراعية

 1 تغذية الفئات الخاصة 1 دراسات خاصة في محاصيل الخضر

 3 هندسة وراثية 2 دراسات خاصة في النباتات الطبية والعطرية 

 1 تربية وتقليم أشجار الفاكهة 1 تغذية الحيوان )أ(

 1 مقاومة النبات لمسببات االمراض 1 فسيولوجيا الدواجن

 1 ثيرها على أشجار الفاكهةأالهرمونات النباتية وت 1 تغذية نبات )متقدم(

   1 قياسات كهربية

 األثنين

 21/2/2022 

 2 انتاج المحاصيل الغير تقليدية 6 وراثة فسيولوجية 

 5 مورفولوجيا وتقسيم االراضى 5 انتاج محاصيل الخضر في االراضى الصحراوية

 1 أفات غير حشرية 1 الكائنات الدقيقة المنتجة للمضادات الحيوية 

 1 الت احتراق داخلىآ 1 تقييم المشروعات المزرعية

 1 دراسات خاصة في أمراض النبات 1 طرق احصائية

 4 االتجاهات الحديثة في رى وتسميد أشجار الفاكهة 3 تنسيق الحدائق )متقدم(

 1 انتاج محاصيل العلف والمراعى )متقدم( 6 إحصاء اقتصادى )أ(

 2 إشارات خلوية 1 المنظمات االجتماعية الريفية

 الثالثاء

 22/2/2022 

 6 وراثة كيمو حيوية 1 تغذية الحيوان)ب(

 4 كيمياء المركبات الثانوية في النبات 1 التسويق الزراعي

 2 السكون في أشجار الفاكهة 1 منتجات االلبان التقليدية ومداخلها

 2 التسميد العضوى والحيوى الشجار الفاكهة 3 الكيمياء البيئية لالراضى

 1 امراض محاصيل الخضر 1 األغذية اللبنية الوظيفية

 1 دراسات خاصة في نباتات الزينة 1 الحشرات االقتصاديةدراسات خاصة في 

   1 هندسة المنشات الزراعية والتحكم البيئى

 األربعاء

 23/2/2022 

 1 التصحر وتدهور االراضى 1 كيمياء تحليلية )متقدم(

 5 المعامالت الحرارية لللبن )متقدم( 3 تغذية محاصيل الخضر

 1 موائع )متقدم(هيدروليكا وميكانيكا  2 حشرات ناقلة المراض النبات

 1 تكنولوجيا اعداد وتداول وتخزين محاصيل الفاكهة 1 فسيولوجيا الهضم في المجترات

 1 ديناميكا الموائع 1 انتاج الدواجن

 6 وراثة سيتولوجية )متقدم( 3 زراعة نباتات الزينة بدون تربة

 3 الفاكهةالتزهير واالثمار في أشجار  5 حصاد وتداول وتخزين المحاصيل

 1 بيولوجيا ومقاومة الحشائش 1 تطوير وإدارة أجهزة االرشاد الزراعى

 الخميس 

24/2/2022 

 1 أجهزة قياس وتحكم 1 دراسات خاصة في محاصيل الخضر

 1 استخدام األجهزة في تحليل االغذية 3 تداول وتخزين النباتات الطبية والعطرية

 7 الحديثةنظم الرى والصرف  3 اساسيات امراض النبات )متقدم(

 2 اقتصاديات التنمية الزراعية 1 جيولوجيا تصويرية واستشعار عن بعد

 2 تداول نباتات الزينة الطبية والعطرية 6 كيمياء وتكنولوجيا االلبان المتخمرة

   3 امراض الحشرات
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