
 C1aلمرحلة األولى / قسم مكافحة التصحر القاعة لالجدول األسبوعً 

 القاعة المادة الساعة الٌوم

 
 
 األحد

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 فٌزٌاء عامة
 (عملً)الجزء ال

شعبة  -البناٌة الثانٌة
 العلوم األساسٌة

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

 فٌزٌاء عامة
 )الجزء النظري(

C1a 

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

 مختبرات الحاسوب الحاسوب

 
 

 األثنٌن

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 مبادئ بستنة 
 ) الجزء العملً(

البناٌة  –قسم البستنة
 الثانٌة

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

قسم المكائن واالالت  رسم هندسً
 الزراعٌة

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

حقوق األنسان 
 والحرٌات العامة

C1a 

 
 

 الثالثاء

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 مبادئ احصاء
 )الجزء النظري(

C1a 

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

 مبادء احصاء 
 )الجزء العملً(

شعبة  -البناٌة الثانٌة
 العلوم األساسٌة

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

 مبادئ بستنة 
 ) الجزء العملً(

البناٌة  –قسم البستنة
 الثانٌة

 
 
 

 األربعاء

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 فٌزٌاء عامة
 )الجزء العملً(

 –قسم المحاصٌل 
 البناٌة الثانٌة

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

 C1a اللغة األنكلٌزٌة

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

النشاط الفنً 
 والرٌاضً

C1a 

 
 

 الخمٌس

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 C1a رٌاضٌات

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

 مبادئ بستنة 
 ) الجزء النظري(

C1a 

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

  

 



 C1b/ قسم مكافحة التصحر القاعة  ثانٌةلمرحلة اللالجدول األسبوعً 

 القاعة المادة الساعة الٌوم

 
 
 األحد

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 مبادئ انتاج حٌوانً
 ي(نظرال)الجزء 

C1a 

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

 مبادئ احٌاء مجهرٌة
 (0عملً ش)الجزء ال

قسم الصناعات 
 الغذائٌة

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

 C1a لغة انكلٌزٌة

 
 

 األثنٌن

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

  احٌاء مجهرٌةمبادئ 
 (نظري) الجزء ال

C1a 

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

  علم التربةمبادئ 
 (نظري) الجزء ال

C1a 

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

 C1a 0حاسوب ش

 
 

 الثالثاء

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 C1a 3حاسوب ش

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

 مكائن واالالت زراعٌة
 (نظري)الجزء ال

 قسم المكائن

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

 مكائن واالالت زراعٌة
 (عملً)الجزء ال

 قسم المكائن

 
 
 

 األربعاء

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 زراعة األراضً الصحراوٌة
 (نظري)الجزء ال

C1a 

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

  علم التربةمبادئ 
 (عملً) الجزء ال

 مختبر الكرفان

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

 مبادئ احٌاء مجهرٌة

 (3عملً ش)الجزء ال

الصناعات قسم 
 الغذائٌة

 
 

 الخمٌس

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 مبادئ انتاج حٌوانً
 ي(نظر)الجزء ال

 قسم االنتاج حٌوانً
 

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

 مناخ دقٌق
 ) الجزء النظري( 

C1a 

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

 زراعة األراضً الصحراوٌة
 (عملً)الجزء ال

C1a 

 



 C1b/ قسم مكافحة التصحر القاعة  ثالثةلمرحلة اللالجدول األسبوعً 

 القاعة المادة الساعة الٌوم

 
 
 األحد

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة
 (نظري)الجزء ال

C1b 

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

  

 083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

  

 
 

 األثنٌن

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 تصمٌم وتحلٌل تجارب
 (نظري) الجزء ال

C1b 

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

 تصحر
 )الجزء النظري(

C1b 

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

 تحلٌل تربة وماء ونبات
 (عملً)الجزء ال

C1b 

 
 

 الثالثاء

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 فسلجة نبات
 (نظري) الجزء ال

C1b 

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

 تحلٌل تربة وماء ونبات
 (نظري)الجزء ال

C1b 

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

 تصمٌم وتحلٌل تجارب
 (عملً) الجزء ال

قسم المحاصٌل 
 البناٌة الثانٌة

 
 
 

 األربعاء

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 هٌدرولوجً
 ي(نظر)الجزء ال

C1b 

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

 هٌدرولوجً
 ً(عمل)الجزء ال

C1b 

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

 فٌزٌاء تربة
 (عملً) الجزء ال

قسم التربة البناٌة 
 الثانٌة

 
 

 الخمٌس

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 فسلجة نبات
  (عملً) الجزء ال

 مختبر الكرفان

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

 فٌزٌاء تربة
 (نظري) الجزء ال

C1b 

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

  

 



 C8/ قسم مكافحة التصحر القاعة  رابعةلمرحلة اللالجدول األسبوعً 

 القاعة المادة الساعة الٌوم

 
 
 األحد
 

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 نوعٌة مٌاه
 )الجزء العملً(

C8 

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

 التنمٌة المستدامة
 )الجزء النظري(

C8 

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

  

 
 

 األثنٌن

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 اجهادات بٌئٌة
 ) الجزء العملً(

 

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

 احٌاء التربة المجهرٌة
 )الجزء النظري(

C8 

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

 احٌاء التربة المجهرٌة
 (عملً)الجزء ال

 

 
 

 الثالثاء

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 ادارة مٌاه جوفٌة 
 )الجزء النظري(

C1b 

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

 نوعٌة مٌاه
 )الجزء العملً(

 مختبر الكرفان

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

  

 
 
 

 األربعاء

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

 اجهادات بٌئٌة
 (نظري) الجزء ال

C8 

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

 نظم معلومات جغرافٌة
  (نظري) الجزء ال

C8 

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

 نظم معلومات جغرافٌة
  (عملً) الجزء ال

C8 

 
 

 الخمٌس

03:8 – 03:8 

03:8 – 083:8 

  

083:8 – 003:8 

003:8 – 033:8 

  مشروع بحث تخرج

033:8 – 03:8 

03:8 – 33:8 

  

 


