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قسم علوم التربة والموارد المائية
التاريخ

المادة والمرحلة

األربعاء 2017/ 4/ 12

تغذية ورقية (دبلوم)
أحياء مجهرية (ماجستير)

األحد 2017 /4 / 16

استصالح األراضي (دبلوم)
تغذية نبات  ،صيانة التربة  ،كيمياء حركية و ري متقدم (ماجستير)

األربعاء 2017/4 /19

حاسبات (مشترك)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

قسم علوم األغذية (الماجستير والدكتوراه)
المادة والمرحلة
التاريخ
األربعاء  2017 /4/ 12زيوت ودهون (دكتوراه أغذية)  +تخليق حيوي للحليب (ماجستير البان)
تصنيع البان ( 2دكتوراه البان)  +أنزيمات (ماجستير أغذية)
الخميس 2017 /4 / 13
مراقبة الجودة (دكتوراه أغذية)  +كيمياء أغذية (ماجستير أغذية)
األحد 2017 /4 / 16
كيمياء البان (دكتوراه البان وماجستير البان)
االثنين 2017 /4 / 17
لغة إنكليزية (مشترك)
األربعاء 2017/4/19

-------------------------------------------------------------------------------------------------

قسم المكائن واآلالت الزراعية (الماجستير)
التاريخ
األربعاء 2017 /4/ 12
اإلثنين 2017 /4 / 17
األربعاء 2017 /4 / 19

المادة
معدات جني وحصاد متقدم
اقتصاديات وإدارة مكائن واآلالت
حاسبات (مشترك)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

قسم الغابات
التاريخ
األربعاء 2017 /4/ 12
األحد 2017 /4 / 16
األربعاء 2017/4/19

المادة والمرحلة
حماية غابات (دبلوم) /
فسلجه أشجار الغابات و كيمياء خشب (ماجستير) /
التحليل الكمي لمشاجر الغابات و بذور أشجار الغابات (دكتوراه)
هندسة واستثمار الغابات (دبلوم)  ،تقنية األلواح التركيبية (ماجستير)
لغة إنكليزية (مشترك)

قسم االقتصاد الزراعي
التاريخ
2017 / 4 / 12
2017 / 4 / 19

المادة والمرحلة
نظرية اقتصادية كلية (ماجستير ودكتوراه)
حاسبات (مشترك)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

قسم البستنة وهندسة الحدائق
التاريخ

المادة والمرحلة

2017/ 4 / 12

أساسيات انتاج خضراوات (دبلوم)  .إكثار نبات (ماجستير).
نواة حجرية  ،منتجات النبات الثانوية و انتاج محاصيل خضر ثمرية (دكتوراه)

2017 / 4 / 16

انتاج فاكهة  ،انتاج خضراوات و انتاج نباتات زينة (ماجستير)
انتاج فاكهة نفظية متنوعة  ،تخصص كالس و زراعة مائية (دكتوراه)

2107/ 4/ 19

حاسبات (مشترك)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

قسم المحاصيل الحقلية
التاريخ
2017 / 4 / 12
2017 / 4 / 16
2017 / 4 / 19

المادة والمرحلة
تربية محاصيل (ماجستير)  ،الشد المائي وفسلجة النبات (دكتوراه)
فسلجه محاصيل (ماجستير)
اللغة اإلنكليزية (مشترك)

--------------------------------------------------------------------------------------------

قسم اإلرشاد الزراعي ونقل التقانات
التاريخ
2017 / 4 / 12
2017 / 4 / 16
2017 / 4 / 19

المادة والمرحلة
إحصاء اجتماعي (ماجستير)
تنمية مجتمعات ريفية (ماجستير)
اللغة اإلنكليزية أو الحاسبات (مشترك)

-----------------------------------------------------------------------------------------

قسم الثروة الحيوانية
التاريخ
2017 / 4 / 12
2017 / 4 / 16
2017 / 4 / 19

المادة والمرحلة
انتاج أغنام وماعز (ماجستير ودكتوراه)
انتاج دواجن (ماجستير ودكتوراه)
اللغة اإلنكليزية (مشترك)

