
 قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيات

 جدول المرحلة االولى

 

4ش 3ش  2ش  1ش   اليوم  الساعة  
()تعليم الكتروني علم االجتماع الريفي /نظري  

 
 االحد  8:30- 10:30

() تعليم الكتروني البستنة وهندسة الحدائق / نظري   
 

10:30 -12:30 

()تعليم الكترونيحقوق االنسان والحريات العامة / نظري     

 
12:30:-1:30  

()نعليم الكتروني/   1لغة انكليزية     12:30-1:30  

()تعليم الكتروني/ نظري  لغة عربية  

 
8:30 -10:30  االثنين  

()تعليم الكترونيعلم التربة / نظري   

 
10:30 -12:30  

()تعليم الكتروني علم االجتماع الريفي / عملي  
 

12:30 -2:30  

 علم التربة /عملي 
مختبرات قسم 

 التربة

 رسم هندسي 
 المرسم / قسم المكائن

بستنة وهندسة ال
 الحدائق /عملي 
مختبرات قسم 

 البستنة 

 حاسوب 

 
مختبرات 
  الحاسوب

8:30 -10:30  االربعاء  

 رسم هندسي 
المرسم / قسم 

 المكائن

 علم التربة /عملي 
 مختبرات قسم التربة

 حاسوب
 
 مختبرات الحاسوب

بستنة ال
وهندسة 

 الحدائق /عملي 
مختبرات قسم 

 البستنة

10:30-12:30  

 حاسوب
 

مختبرات 
 الحاسوب

البستنة وهندسة الحدائق 
 /عملي 

 مختبرات قسم البستنة

 رسم هندسي 
المرسم / قسم 

 المكائن

علم التربة 
 /عملي 

مختبرات قسم 
 التربة

8:30 -10:30  الخميس  

البستنة وهندسة 
 الحدائق /عملي 
مختبرات قسم 

 البستنة

 حاسوب
 

 مختبرات الحاسوب

 علم التربة /عملي 
مختبرات قسم 

 التربة

 رسم هندسي 
المرسم / قسم 

 المكائن

10:30 -12:30  

 

 

 

 

 



 قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيات

 جدول المرحلة الثانية 

 

3ش 1ش  1ش   الساعة 

  
 اليوم 

هندسة المكائن واالالت 
 الزراعية / عملي 

 قسم المكائن 

معدات بذار وتسميد / 
 عملي 

  قسم المكائن

 احصاء/عملي 
  1005قاعة 

 

8:30 -10:30  االحد  

معدات بذار وتسميد / 
 عملي 

 قسم المكائن

 احصاء/عملي 
  1005قاعة 

 

 تكنلوجيا الزراعة المحمية /عملي 
  قسم البستنة

10:30 -
12:30 

 احصاء/عملي 
1005قاعة   

تكنلوجيا الزراعة 
 المحمية /عملي 

 قسم البستنة

 حاسوب
  

  مختبرات الحاسبات

12:30 -2:30  

تكنلوجيا الزراعة المحمية 
 /عملي 

 قسم البستنة

 حاسوب
  

 مختبرات الحاسبات

 معدات بذار وتسميد / عملي 
 قسم المكائن

8:30 -10:30  االثنين  

 حاسوب
  

 مختبرات الحاسبات

هندسة المكائن واالالت الزراعية /  /
 عملي 

 قسم المكائن

10:30 -
12:30 

هندسة المكائن واالالت  /
 الزراعية / عملي 

 قسم المكائن

/ 12:30 -2:30  

()تعليم االلكتروني احصاء / نظري   

 
8:30 -10:30  الثالثاء 

 
()تعليم االلكترونيمعدات بذار وتسميد / نظري   

 
10:30 -

12:30 

()تعليم االكلترونيلغة انكليزية / نظري   
 

12:30 -1:30  

()تعليم الكتروني هندسة المكائن واالالت الزراعية / نظري   
 

8:30 -10:30  االربعاء 

()تعليم الكترونيارشاد مراءة ونشئ ريفي / نظري   
 

10:30 -
12:30 

()نعليم االلكترونيتكنلوجيا زراعة محمية / نظري   
 

 الخميس   10:30- 8:30

()تعليم الكتروني ارشاد مراءة ونشئ ريفي / عملي  
 

10:30 -
12:30 

 

 

. 



 قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيات

 

 جدول المرحلة الثالثة / النظام الهندسي

 

3ش 2ش  1ش   الساعة 

  
 اليوم 

 تكنلوجيا اسمدة وخصوبة التربة /عملي  
 مختبرات قسم التربة 

 8:30 – 10:30  االحد  

 تحسس نائي /عملي  
 مختبرات قسم التربة

10:30 -12:30  

تكنلوجيا اسمدة وخصوبة التربة 
 /عملي 

 مختبرات قسم التربة

  12:30 -2:30  

/ نظري )تعليم االلكتروني( تصميم البحث االجتماعي   

 
8:30-10:30  االثنين  

 تكنلوجيا اسمدة وخصوبة التربة / نظري ) تعليم االلكتروني(

 
10:30 -12:30  

 اعالم وصحافة زراعية / نظري ) تعليم الكتروني(

 
12:30 -2:30  

 تصميم البحث االجتماعي /عملي 
1013قاعة   

 تحسس نائي / عملي 
  مختبرات قسم التربة

 طاقة متجددة / عملي 
   ورشة قسم المكائن

8:30 -10:30  الثالثاء  

 تحسس نائي / عملي 
 مختبرات قسم التربة

 طاقة متجددة / عملي
 ورشة قسم المكائن 

تصميم البحث 
 االجتماعي /عملي 

1013قاعة   

10:30 -12:30  

 طاقة متجددة / عملي
 ورشة قسم المكائن

 

 تصميم البحث االجتماعي /عملي 
1013قاعة   

تكنلوجيا اسمدة 
وخصوبة التربة / 

 عملي 
 مختبرات قسم التربة 

12:30 -2:30  

()تعليم االلكتروني  نظريدينامية الجماعة /   

 
 االربعاء   10:30- 8:30

(االلكتروني)تعليم تحسس نائي / نظري   

 
10:30 -12:30  

)تعليم االلكتروني(دينامية الجماعة /عملي     12:30 -2:30  

)تعليم االلكتروني (اعالم وصحافة زراعية / عملي   

 
8:30 -10:30  الخميس  

)تعليم االلكتروني(طاقة متجددة / نظري   
  

10:30 -12:30  

  1:30- 12:30  )تعليم الكتروني(لغة انكليزية  / نظري   

 

   



 قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيات

 جدول المرحلة الثالثة / النظام الزراعي

 

 المادة

 
 اليوم الساعة

() تعليم االلكتروني االدغال وطرق مكافحتها / نظري   
 

8:30 -10:30  االحد 

)تعليم االلكتروني(طرائق ووسائل ارشادية / نظري   
 

10:30 -12:30  

) تعليم االلكتروني (طرائق البحث االجتماعي   

 
8:30 -10:30  االثنين 

) تعليم االلكتروني(اتصال ارشادي / نظري    
 

10:30 -12:30  

) تعليم االلكتروني(اعالم وصحافة زراعية / نظري   
 

12:30 -2:30  

1013قاعة طرائق البحث االجتماعي /  عملي   

 
8:30 -10:30  الثالثاء 

 االدغال وطرق مكافحتها / عملي
الحقليةمختبرات قسم المحاصيل   

 

10:30 -12:30  

) تعليم االلكتروني (دينامية الجماعة / نظري   
 

8:30 -10:30  االربعاء 

) تعليم االلكتروني(طرائق ووسائل ارشادية / عملي   
 

10:30 -12:30  

)تعليم االلكتروني(دينامية الجماعة / علمي    
 

12:30 -2:30  

)تعليم الكتروني(اعالم وصحافة زراعية / عملي   
 

8:30 -10:30  الخميس 

) تعليم االلكتروني(اتصال ارشادي / عملي     
 

10:30 -12:30  

)تعليم الكتروني(لغة انكليزية  / نظري     12:30 -1:30  

 

 

 

 



 قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيات

 جدول المرحلة الرابعة

 

 اليوم الساعة  المادة 

  
) تعليم االلكتروني(مناهج ارشاد زراعي / عملي   8:30 -10:30  

 
 االحد 

)تعليم االلكتروني(بيئة ارشادية  / عملي   10:30 -12:30  
 

  10:30- 8:30   ) تعليم االلكتروني(تدريب ارشادي /نظري 

 
 االثنين 

)تعليم االلكتروني(بيئة ارشادية / نظري   8:30 -10:30  

 
2:30- 12:30  )تعليم االلكتروني(تخطيط برامج ارشادية / عملي   

 
  10:30- 8:30  )تعليم االلكتروني(تدريب ارشادي / عملي 

 
 الثالثاء 

)كل  طالب حسب مشرفه (مشروع بحث التخرج   
Google meet من خالل ال  

10:30 -12:30  
 

  10:30- 8:30  ) تعليم االلكتروني(مناهج ارشاد زراعي / نظري 
 

 االربعاء 

   12:30- 10:30 تخطيط برامج ارشادية / عملي 
 

  10:30- 8:30  )تعليم االلكتروني(تسويق زراعي / نظري 
 

 الخميس 

)تعليم االلكتروني(لغة انكليزية   10:30 -11:30  
 

 

 

 

 

 


