
 جدول الدروس االسبوعي لقسم االرشاد ونق ل التق انات الزراعية / جميع المراحل
 المرحلة االولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة الوقت االيام

 C2القاعة الدراسية  A5القاعة الدراسية  A5القاعة الدراسية  C2القاعة الدراسية 

 2ش 1ش 3ش 2ش 1ش 2ش 1ش 2ش 1ش 

االدغال  وطرق  تدريب ارشادي نظري 0:31 – 11:31 االحد

 مكافحتها/عملي

محاصيل حبوب  / االحصاء االجتماعي / نظري /

 وبقول/ عملي

االحصاء االجتماعي  / نظري 2حاسوب  طرائق البحث االجتماعي نظري تدريب ارشادي عملي 11:31 -12:31 

 /عملي

 علم االجتماع الريفي / نظري

محاصيل حبوب وبقول/  انتاج فاكهة / نظري ديناميكية الجماعة عملي مشروع بحث التخرج 12:31 -2:31 

 عملي

/ 

 

اسمدة وخصوبة  مبادئ البان/عملي ديناميكية الجماعة نظري بيئة ارشاد زراعي عملي 0:31 – 11:31 االثنين

 التربة/ عملي

 حقوق االنسان والحريات العامة / نظري انتاج فاكهة /عملي

االدغال  وطرق  / بيئة ارشاد زراعي نظري 11:31 -12:31 

 مكافحتها/عملي

 / نظري 1لغة انكليزية  علم النفس التربوي / نظري

انتاج فاكهة  ري وبزل/عملي طرائق البحث االجتماعي نظري مشروع بحث التخرج 12:31 -2:31 

 /عملي

اسمدة وخصوبة 

 التربة/ عملي

  

 

اسمدة وخصوبة التربة/  االدغال  وطرق مكافحتها / نظري تخطيط برامج ارشادية عملي 0:31 – 11:31 الثالثاء

 عملي

محاصيل 

 صناعية/عملي

 محاصيل حبوب وبقول/ نظري مبادئ البان/عملي

 / /نظري1حاسوب  محاصيل صناعية / نظري االعالم والصحافة الزراعية / نظري تسويق زراعي نظري 11:31 -12:31 

محاصيل  ري وبزل/عملي انتاج فاكهة /عملي   مشروع بحث التخرج 12:31 -2:31 

 صناعية/عملي

 علم االجتماع الريفي / عملي

 

مبادئ  محاصيل صناعية/عملي طرق ووسائل ارشادية / نظري مناهج ارشاد زراعي عملي 0:31 – 11:31 االربعاء

 البان/عملي

 مبادئ علم التربة / نظري ري وبزل/عملي

 / نظري 1حاسوب  / اسمدة وخصوبة التربة/ نظري االعالم والصحافة الزراعية / عملي مناهج ارشاد زراعي نظري 11:31 -12:31 

   / نظري 2حاسوب االحصاء االجتماعي/ عملي   مشروع بحث التخرج 12:31 -2:31 

 

مبادئ علم التربة /  وبزل / نظريري  طرق ووسائل ارشادية / عملي تخطيط برامج ارشادية نظري 0:31 – 11:31 الخميس

 عملي

/ 

مبادئ علم التربة /   مبادئ البان / نظري اتصال ارشادي / نظري مشروع بحث التخرج 11:31 -12:31 

 عملي

 النشاط الرياضي / نظري 2لغة انكليزية  اتصال ارشادي / عملي   12:31 -2:31 

 


