
 2021  -2020الجدول االسبوعي قسم مكافحة التصحر /المرحلة االولى  / الفصل الخريفي 

 
 اليوم 

 الساعة 
 المادة الدراسية 

 القاعة
2الشعبة   1الشعبة   3الشعبة    4الشعبة     

 
 
 
 االحد 
 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 )نظري(  كيمياء تحليلية

تعليم  
 االلكتروني

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 
 ( نظريعلم النبات )
 

تعليم  
 االلكتروني

 
 
 

 االثنين 
 
 
 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 رياضيات)نظري(

تعليم  
 االلكتروني

10.30 – 11.30 
11.30 – 12.30 

 فيزياء عامة )نظري(
تعليم  

 االلكتروني

 
 
 

 الثالثاء
 
 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 عامة حقوق انسان وحريات 

تعليم  
 االلكتروني

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 
 1اللغة االنكليزية 

تعليم  
 االلكتروني

 االربعاء 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 كيمياء تحليلية

 )عملي(

علم النبات   
 )عملي(

مختبرات   1تطبيقات حاسوب
 الكلية  

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 
  عامةفيزياء 

 )عملي(

 كيمياء تحليلية

 )عملي(

مختبرات   رسم هندسي 
 الكلية  

12.30-  1.30 

1.30- 2.30 
 

 

  عامةفيزياء 

 )عملي(

 كيمياء تحليلية

 )عملي(

علم النبات  

 )عملي(
مختبرات  
 الكلية  

 
 الخميس 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 رسم هندسي

 
 علم النبات )عملي( 

 

تطبيقات  
 1حاسوب

 كيمياء تحليلية
 )عملي(

مختبرات  
 الكلية  

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 

علم النبات  
 )عملي(

 

 1تطبيقات حاسوب

 
 رسم هندسي

 عامةفيزياء 
 )عملي(

مختبرات  
 الكلية  

12.30-  1.30 

1.30- 2.30 
تطبيقات  

 1حاسوب
 رسم هندسي

 عامة فيزياء 

 )عملي(
 

مختبرات  
 الكلية  

 

 

 



 2021-2020التصحر /المرحلة الثانية  / الفصل الخريفي الجدول االسبوعي قسم مكافحة  

 
 اليوم 

 الساعة 
 المادة الدراسية 

 القاعة
2الشعبة   1الشعبة   3الشعبة    4الشعبة     

 
 
 
 االحد 
 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 )نظري(  هندسة المكائن واالالت الزراعية

تعليم  
 االلكتروني

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 
 نتاج حيواني االتقانات 

 )  نظري( 
تعليم  

 االلكتروني

 
 
 

 االثنين 
 
 
 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 3لغة انكليزية 

تعليم  
 االلكتروني

10.30 – 11.30 
11.30 – 12.30 

 نظري(  علوم التربة )
تعليم  

 االلكتروني

 
 
 

 الثالثاء
 
 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 

االنتاج   تقانات

 الحيواني )عملي(

 

 علوم التربة 

 )عملي(
 3تطبيقات حاسوب

مختبرات  
 الكلية 

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 
علوم التربة  

 )عملي(

هندسة المكائن  

واالالت الزراعية 

 )عملي(

تقانات االنتاج  

 الحيواني )عملي(

 

تسوية وتعديل 

 )عملي(

مختبرات  
 الكلية 

12.30-  1.30 

1.30- 2.30 

تقانات االنتاج  

 الحيواني )عملي(

 

 

هندسة المكائن  

واالالت الزراعية 

 )عملي(

 
مختبرات  

 الكلية 

 االربعاء 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
تسوية وتعديل 

 )عملي(
  3تطبيقات حاسوب

 علوم التربة 

 )عملي(

مختبرات  
 الكلية 

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 

هندسة المكائن  

واالالت الزراعية 

 )عملي(

تسوية وتعديل 

 )عملي(االراضي
 3تطبيقات حاسوب

تقانات االنتاج  

 الحيواني )عملي(

 

مختبرات  
 الكلية 

12.30-  1.30 

1.30- 2.30 
تطبيقات 

 3حاسوب

علوم التربة  

 )عملي(

تسوية وتعديل 

 )عملي(

هندسة المكائن  

الزراعية  واالالت

 )عملي(

مختبرات  
 الكلية 

 
 الخميس 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 حرية وديمقراطية )نظري(

تعليم  
 االلكتروني

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 
 (نظري)االراضي  تسوية وتعديل 

تعليم  
 االلكتروني

 

 



 2021-2020زراعية(/ الفصل الخريفي االسبوعي قسم مكافحة التصحر /المرحلة الثالثة )هندسة الجدول 

 

 اليوم 
 الساعة 

 المادة الدراسية 

 القاعة
 1الشعبة 

 
2الشعبة  3الشعبة    

 

 

 االحــد

 

 

 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 

هيدرولوجيا المياه  

 السطحية )عملي( 

تصميم وانشاء مباني 

 زراعية )عملي(
 مختبرات الكلية   كيمياء تربة )عملي(

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 

تصميم وانشاء 

مباني زراعية 

 )عملي(

 كيمياء تربة )عملي(
هيدرولوجيا المياه  

 السطحية )عملي( 
 مختبرات الكلية  

12.30 -  1.30 

1.30  -  2.30 

 

كيمياء تربة 

 )عملي(

هيدرولوجيا المياه  

 السطحية )عملي( 

تصميم وانشاء مباني 

 زراعية )عملي(
 مختبرات الكلية  

 

 

 

 االثنين 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 فيزياء تربة )عملي(  

هندسة الري والبزل 

 )عملي(
 مختبرات الكلية  

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 

فيزياء تربة  

 )عملي(

هندسة الري والبزل 

 )عملي(
 مختبرات الكلية   

12.30 -  1.30 

1.30  -  2.30 

 

هندسة الري 

 والبزل )عملي(
 مختبرات الكلية   فيزياء تربة )عملي(  

 

 

 

 الثالثاء

 

 

 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 هيدرولوجيا المياه السطحية )نظري( 

 تعليم االلكتروني

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 
 تصميم وانشاء مباني زراعية )نظري(

 تعليم االلكتروني

 

 

 

 االربعاء 

 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 تكنولوجيا مكافحة اصحر االراضي )نظري(

 تعليم االلكتروني

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 
 هندسة الري والبزل ) نظري(

 تعليم االلكتروني

12.30 -  1.30 

1.30  -  2.30 

 

 فيزياء تربة) نظري( 

 

 تعليم االلكتروني

 

 

 

 الخميس 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 

 كيمياء تربة) نظري(

 
 تعليم االلكتروني

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 
 تعليم االلكتروني لغة انكليزية 

 



 2021-2020(/ الفصل الخريفي نظام زراعيالجدول االسبوعي قسم مكافحة التصحر /المرحلة الثالثة )

 

 اليوم 
 القاعة المادة الدراسية  الساعة 

 

 

 االحــد

 

 

 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 

 هيدرولوجي )عملي( 

 
 مختبرات الكلية  

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 

 تحليل التربة والماء والنبات )عملي( 

 

 

 مختبرات الكلية  

12.30 -  1.30 

1.30  -  2.30 

 

 تصميم وتحليل تجارب )عملي(

 
 مختبرات الكلية  

 

 

 

 االثنين 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 مختبرات الكلية   فسلجة نبات )عملي(

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 

 فيزياء تربة )عملي( 

 
 مختبرات الكلية  

12.30 -  1.30 

1.30  -  2.30 

 

  

 

 

 

 الثالثاء

 

 

 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 تعليم االلكتروني اقتصاديات الموارد الطبيعية )نظري( 

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 
 تعليم االلكتروني )نظري(تصميم وتحليل تجارب 

12.30 -  1.30 

1.30  -  2.30 

 

 فسلجة نبات ) نظري(

 
 تعليم االلكتروني

 

 

 

 االربعاء 

 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 تعليم االلكتروني تحليل التربة والماء والنبات )نظري( 

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 
 تعليم االلكتروني اللغة االنكليزية )نظري( 

12.30 -  1.30 

1.30  -  2.30 

 

 تعليم االلكتروني فيزياء تربة )نظري( 

 

 

 

 الخميس 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 تعليم االلكتروني هيدرولوجي ) نظري( 

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 

 تصحر) نظري(

 
 االلكترونيتعليم  

 

 

 



 2021-2020/ الفصل الخريفي  الرابعةالجدول االسبوعي قسم مكافحة التصحر /المرحلة 

 

 اليوم 
 الساعة 

 المادة الدراسية 
 القاعة

1الشعبة  2الشعبة   3الشعبة    

 

 

 االحــد

 

 

 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 اللغة االنكليزية 

تعليم  
 االلكتروني

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 

 نظم المعلومات الجغرافية

 )نظري وعملي( 

تعليم  
 االلكتروني

12.30 -  1.30 

1.30  -  2.30 
  

 

 

 

 االثنين 

 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 

 اجهادات بيئية 

 )نظري(

تعليم  
 االلكتروني

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 

 الصحراويةالتنمية المستدامة في المناطق 

 )نظري(

تعليم  
 االلكتروني

 

 الثالثاء

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 اجهادات بيئية )عملي( نوعية مياه )عملي(

احياء التربة  

 المجهرية )عملي (

مختبرات  
 الكلية 

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 

احياء التربة المجهرية  

 )عملي (
 نوعية مياه )عملي(

اجهادات بيئية  

 )عملي(

مختبرات  
 الكلية 

12.30 -  1.30 

1.30  -  2.30 
 اجهادات بيئية )عملي(

احياء التربة المجهرية  

 )عملي (
 نوعية مياه )عملي(

مختبرات  
 الكلية 

 

 

 

 االربعاء 

 

 

 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 

 نوعية المياه 

 )نظري(

تعليم  
 االلكتروني

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 

 احياء التربة المجهرية 

 )نظري(

تعليم  
 االلكتروني

 الخميس 

8.30 -  9.30 

9.30  -  10.30 
 ادارة المياه الجوفية )نظري(

تعليم  
 االلكتروني

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 
  مشروع بحث التخرج

 

 

 


