
 

  جدول الدروس العملية 
   ٢٠٢٠/٢٠٢١للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

  ) Off-Lineحضور فعلي (
 

 

  الكليةعميد   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  المختص
      
    

 

 ) ١البرنامج العام (  المجموعة رقم  –المستوى االول 

  اليوم
  المجموعة

  اإلثنين  األحد  السبت
٨-٦٫٣٠  ٦-٤٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  ٨-٦٫٣٠  ٦-٤٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  ٨-٦٫٣٠  ٦-٤٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  

٢-١    
  رياضة عام

  )١قاعة (
  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 

          
  نبات زراعى

  ٦معمل 
  )١٢-١٠- ٧-٤(االبوع 

            

مبادى اقتصاد 
  (أ)١(م

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

      

٤-٣  
  رياضة عام

  )١قاعة (
  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 

مبادى اقتصاد (قاعة 
  االقتصاد)

   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع
        

  نبات زراعى
  ٦معمل 

  )١٢-١٠- ٧-٤(االبوع 
                      

٦-٥  
مبادى اقتصاد (قاعة 

  االقتصاد)
   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع

  نبات زراعى
  ٦معمل 

  )١٢-١٠- ٧-٤(االبوع 

  رياضة عام
  )١قاعة (

  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 
                              

٨-٧  
  نبات زراعى

  ٦معمل 
  )١٢-١٠- ٧-٤(االبوع 

  
مبادى اقتصاد (قاعة 

  االقتصاد)
   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع

  رياضة عام
  )١قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

                            

١٠-٩      
  نبات زراعى

  ٦معمل 
  )١٢-١٠- ٧-٤(االبوع 

مبادى اقتصاد 
  (قاعة االقتصاد)

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

  رياضة عام
  )١قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

                          

١٢-١١        

  نبات زراعى
  ٦معمل 
- ٧-٤(االبوع 

١٢- ١٠(  

مبادى اقتصاد 
  (قاعة االقتصاد)

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

  رياضة عام
  )١قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

                        

١٤-١٣              
  رياضة عام

  )١قاعة (
  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 

مبادى اقتصاد (قاعة 
  االقتصاد)

   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع

  نبات زراعى
  ٦معمل 

-١٠- ٧-٤(االبوع 
١٢(  

                  

١٦-١٥                
  رياضة عام

  )١قاعة (
  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 

مبادى اقتصاد 
  (قاعة االقتصاد)

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

  نبات زراعى
  ٦معمل 

  )١٢-١٠- ٧-٤(االبوع 
                

١٨-١٧                  

  رياضة عام
  )١قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

مبادى اقتصاد (قاعة 
  االقتصاد)

   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع

  نبات زراعى
  ٦معمل 

-١٠- ٧-٤(االبوع 
١٢(  

              

٢٠-١٩                    
  رياضة عام

  )١قاعة (
  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 

مبادى اقتصاد (قاعة 
  االقتصاد)

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

  نبات زراعى
  ٦معمل 

- ٧-٤ (االبوع
١٢- ١٠(  

            

٢٢-٢١                      

  رياضة عام
  )١قاعة (

 ١٤، ٤،٩(االسبوع 
(  

  
مبادى اقتصاد (قاعة 

  االقتصاد)
   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع

  نبات زراعى
  ٦معمل 

  )١٢-١٠- ٧-٤(االبوع 
        

٢٤-٢٣                        

  رياضة عام
  )١قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

  
مبادى اقتصاد (قاعة 

  االقتصاد)
   ١١-٨- ٦-٤االسبوع(

  نبات زراعى
  ٦معمل 

-١٠- ٧-٤(االبوع 
١٢(  

      

٢٦-٢٥                            
  رياضة عام

  )١قاعة (
  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 

مبادى اقتصاد (قاعة 
  االقتصاد)

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

  نبات زراعى
  ٦معمل 

-١٠- ٧-٤(االبوع 
١٢(  

    

٢٨-٢٧                          
  نبات زراعى

  ٦معمل 
  )١٢-١٠- ٧-٤(االبوع 

  

  رياضة عام
  )١قاعة (

 ١٤، ٤،٩(االسبوع 
(  

مبادى اقتصاد 
  (قاعة االقتصاد)

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

    

٣٠-٢٩    
  نبات زراعى

  ٧معمل 
  )١٢-١٠- ٧-٤(االبوع 

                          

  رياضة عام
  )١قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

مبادى اقتصاد 
  (قاعة االقتصاد)

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

  

٣٢-٣١      
  نبات زراعى

  ٧معمل 
  )١٢-١٠- ٧-٤(االبوع 

مبادى اقتصاد 
  (أ)١(م

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

                        

  رياضة عام
  )١قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

  

٣٤-٣٣        

  نبات زراعى
  ٧معمل 
- ٧-٤(االبوع 

١٢- ١٠(  

مبادى اقتصاد 
  (أ)١(م

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

                        
  رياضة عام

  )١قاعة (
  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 

٣٦-٣٥      
  رياضة عام

  )٢قاعة (
  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 

      
  (أ) ٧مبادى اقتصاد م

   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع
  نبات زراعى

  ٧معمل 
                    

٣٨-٣٧        

  رياضة عام
  )٢قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

      
  (أ) ٧مبادى اقتصاد م

   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع

  نبات زراعى
  ٧معمل 

-١٠- ٧-٤(االبوع 
١٢(  

                  

٤٠-٣٩          

  رياضة عام
  )٢قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤  

      

 ٧مبادى اقتصاد م
  (أ)
-٨- ٦-٤(االسبوع

١١   

  نبات زراعى
  ٧معمل 

  )١٢-١٠- ٧-٤(االبوع 
                



 

  جدول الدروس العملية 
   ٢٠٢٠/٢٠٢١للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

  ) Off-Lineحضور فعلي (
 

 

  الكليةعميد   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  المختص
      
    

 

  

 ) ٢البرنامج العام (  المجموعة رقم  –المستوى االول 

  اليوم
  المجموعة

  الخميس  االربعاء  الثالثاء
٨-٦٫٣٠  ٦-٤٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  ٨-٦٫٣٠  ٦-٤٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  ٨-٦٫٣٠  ٦-٤٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  

٢-١    
  رياضة عام

  )١قاعة (
  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 

          
  نبات زراعى

  ٦معمل 
                    

٤-٣  
  رياضة عام

  )١قاعة (
  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 

مبادى اقتصاد (قاعة 
  االقتصاد)

   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع
        

  نبات زراعى
  ٦معمل 

                      

٦-٥  
مبادى اقتصاد (قاعة 

  االقتصاد)
   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع

  نبات زراعى
  ٦معمل 

  رياضة عام
  )١قاعة (

  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 
                              

  نبات زراعى  ٨-٧
  ٦معمل 

  
مبادى اقتصاد (قاعة 

  االقتصاد)
   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع

  رياضة عام
  )١قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

                            

١٠-٩      
  نبات زراعى

  ٦معمل 

مبادى اقتصاد 
  (قاعة االقتصاد)

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

  رياضة عام
  )١قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

                          

١٢-١١        
  نبات زراعى

  ٦معمل 

مبادى اقتصاد 
  (قاعة االقتصاد)

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

  رياضة عام
  )١قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

                        

١٤-١٣              
  رياضة عام

  )١قاعة (
  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 

مبادى اقتصاد (قاعة 
  االقتصاد)

   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع

  نبات زراعى
  ٦معمل 

                  

١٦-١٥                
  رياضة عام

  )١قاعة (
  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 

مبادى اقتصاد 
  (قاعة االقتصاد)

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

  نبات زراعى
  ٦معمل 

                

١٨-١٧                  

  رياضة عام
  )١قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

مبادى اقتصاد (قاعة 
  االقتصاد)

   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع

  نبات زراعى
  ٦معمل 

              

٢٠-١٩                    
  رياضة عام

  )١قاعة (
  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 

مبادى اقتصاد (قاعة 
  االقتصاد)

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

  نبات زراعى
  ٦معمل 

            

٢٢-٢١                      

  رياضة عام
  )١قاعة (

 ١٤، ٤،٩(االسبوع 
(  

  
مبادى اقتصاد (قاعة 

  االقتصاد)
   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع

  نبات زراعى
  ٦معمل 

        

٢٤-٢٣                        

  رياضة عام
  )١قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

  
مبادى اقتصاد (قاعة 

  االقتصاد)
   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع

  نبات زراعى
  ٦معمل 

      

٢٦-٢٥                            
  رياضة عام

  )١قاعة (
  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 

مبادى اقتصاد (قاعة 
  االقتصاد)

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

  نبات زراعى
  ٦معمل 

    

٢٨-٢٧                          
  نبات زراعى

  ٦معمل 
  

  رياضة عام
  )١قاعة (

 ١٤، ٤،٩(االسبوع 
(  

مبادى اقتصاد 
  (قاعة االقتصاد)

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

    

٣٠-٢٩    
  نبات زراعى

  ٧معمل 
                          

  رياضة عام
  )١قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

مبادى اقتصاد 
  (قاعة االقتصاد)

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

  

٣٢-٣١      
  نبات زراعى

  ٧معمل 

مبادى اقتصاد 
  (أ)١(م

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

                        

  رياضة عام
  )١قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

  

٣٤-٣٣        
  نبات زراعى

  ٧معمل 

 مبادى اقتصاد
  (أ)١(م

-٨- ٦-٤(االسبوع
١١   

                        
  رياضة عام

  )١قاعة (
  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 

٣٦-٣٥      
  رياضة عام

  )٢قاعة (
  ) ١٤، ٤،٩(االسبوع 

      
  (أ) ٧مبادى اقتصاد م

   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع

  نبات زراعى
  ٧معمل 

  )١٢-١٠- ٧-٤(االبوع 
                    

٣٨-٣٧        

  رياضة عام
  )٢قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

      
  (أ) ٧مبادى اقتصاد م

   ١١-٨- ٦-٤(االسبوع

  نبات زراعى
  ٧معمل 

-١٠- ٧-٤(االبوع 
١٢(  

                  

٤٠-٣٩          

  رياضة عام
  )٢قاعة (
 ٤،٩(االسبوع 

،١٤ (  

      

 ٧مبادى اقتصاد م
  (أ)
-٨- ٦-٤(االسبوع

١١   

  نبات زراعى
  ٧معمل 

  )١٢-١٠- ٧-٤(االبوع 
                



 

  جدول الدروس العملية 
   ٢٠٢٠/٢٠٢١للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

  ) Off-Lineحضور فعلي (
 

 

  الكليةعميد   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  المختص
      
    

 

  

 ) ١البرنامج العام (  المجموعة رقم  –المستوى الثانى

  اليوم
  األسبوع

  اإلثنين  األحد  السبت
٨-٦٫٣٠  ٦-٤٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  ٨-٦٫٣٠  ٦-٤٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  ٨-٦٫٣٠  ٦-٤٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  

٢-١  
اساسيات علوم أغذية 

  (ج) ٢١٤قاعة 
  ) ١٤-١١االسبوع( 

  ) ١كيمياء عضوية معمل (
  ) ١٠-٨-٦-٤االسبوع (

        

اساسيات 
ميكروبيولوجيا معمل 

  د/ شادى٠أ
  ) ٩-٨- ٧-٦االسبوع(

اساسيات حيوانى ودواجن 
  ٣معمل

  )٦-٣سبوع(اال
        

  اساسيات محاصيل
  ٢قاعة 

-١٢- ١٠-٥(األسبوع 
١٣ (  

          

٤-٣  
كيمياء عضوية معمل 

)١ (  
  ) ١٠-٨-٦-٤االسبوع (

اساسيات حيوانى ودواجن 
  ٣معمل
  )٦-٣االسبوع(

  اساسيات محاصيل
  ٢قاعة 

-١٢- ١٠-٥(األسبوع 
١٣ (  

      
اساسيات علوم أغذية 

  (ج) ٢١٤قاعة 
  ) ١٤-١١االسبوع( 

          

اساسيات 
ميكروبيولوجيا معمل 

  د/ شادى٠أ
  ) ٩-٨- ٧-٦االسبوع(

          

٦-٥  
  اساسيات محاصيل

  ٢قاعة 
-١٢- ١٠-٥(األسبوع 

١٣ (  

اساسيات علوم أغذية قاعة 
  (ج) ٢١٤
  ) ١٤-١١االسبوع( 

اساسيات حيوانى 
  ٣ودواجن معمل

  )٦-٣االسبوع(
        

  ) ١كيمياء عضوية معمل (
  ) ١٠-٨-٦-٤االسبوع (

          
اساسيات ميكروبيولوجيا 

  د/ شادى٠معمل أ
  ) ٩-٨- ٧-٦االسبوع(

        

٨-٧        
اساسيات حيوانى 

  ٣ودواجن معمل
  )٦-٣االسبوع(

    
كيمياء عضوية معمل 

)١ (  
  ) ١٠-٨-٦-٤االسبوع (

          
اساسيات علوم أغذية 

  (ج) ٢١٤قاعة 
  ) ١٤-١١االسبوع( 

  

اساسيات 
ميكروبيولوجيا معمل 

  د/ شادى٠أ
 ٩-٨- ٧-٦االسبوع(

(  

  اساسيات محاصيل
  ٢قاعة 
- ١٠-٥(األسبوع 

١٣- ١٢ (  

    

١٠-٩  
اساسيات 

ميكروبيولوجيا معمل 
  د/ شادى٠أ

  ) ٩-٨- ٧-٦االسبوع(

  اساسيات محاصيل
  ٢قاعة 

  ) ١٣-١٢- ١٠-٥(األسبوع 

اساسيات علوم أغذية 
  (ج) ٢١٤قاعة 

  ) ١٤-١١االسبوع( 
  

اساسيات حيوانى 
  ٣ودواجن معمل

  )٦-٣االسبوع(
        

كيمياء عضوية معمل 
)١ (  
 ١٠-٨-٦-٤االسبوع (

(  
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