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اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

ـــ3مقدمة في اإلحصاءاحص100ــ1ريادة األعمالريد3101مهارات الحاسبتقن140

ـــ4(1)كيمياء عامة كيم101ــ3مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج2140مقدمة في الرياضياتريض140

ـــ3مبادئ في علم الحيوانحين103س-/ ريض 3140حساب التفاضلريض2150مهارات االتصالعلم140

ـــ2اسس االرشادالزراعيرشد201ــ1(2)الصحة واللياقة صحه8150(1)اللغة االنجليزية نجم140

ـــ3مبادىء االقتصاد الزراعيقصر205س- نجم 8140(2)اللغة االنجليزية نجم150
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س-/ نجح 3106انتاج الدواجننجح258ــ4كيمياء حيوية عامةكيح4101(1)فيزياء عامة فيز101

2انتاج ماشية اللبننجح320ــ3أسس اإلنتاج النباتينتج3201علم النباتنبت102
س      -/نجح106

س-/ نجح 220

س-/ نجح 2106التناسل في حيوانات المزرعةنجح322ــ3ادارة المنشآتقصر2217مقدمة في نظم االنتاج الحيوانينجح106

س-/ نجح2106انتاج الضان والمعزنجح326س-/ حين 3103فسيولوجي عامنجح4220مقدمة في الكيمياء العضويةكيم108

س-/ نجح 3220صحة الحيوان والدواجننجح328س-/ احص 3100التربية والتحسين الوراثينجح226

2تغذية دواجننجح334س-/ نجح 1220عملي فسيولجي الحيوان الزراعينجح254
س        -/كيح101

س-/نجح220

س-/ نجح 1106عملي انتاج حيواني ودواجننجح336

3تغذية المجتراتنجح338
س       -/كيح101

س-/نجح220
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المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

2انتاج اللحومنجح3458تدريب ميدانينجح402
س        -/نجح106

س-/نجح220 

2اعالف الدواجن والمجترات وتكوينهانجح460
س        -/نجح334

س-/نجح338

س-/ نجح 2226التقانات الحديثة في تربية الحيواننجح466

س-/  نجح 1106بحث ومنقاشاتنجح468
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المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

ــ2اسس علوم األغذيةغذت202-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

ــ2اسس تغذية االنسانغذت206-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

ــ3التسويق الزراعي والغذائيقصر209-2األسرة في اإلسالمسلم102

2مكننة العمليات الزراعيةهزر220-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103
س        - فيز 101

س- نجت 105

نجح252-2النظام السياسي اإلسالميسلم104
فسيولوجي الحيوان الزراعي 

المقارن
س-/ نجح 2220

س-/ نجح 2106انتاج االبلنجح256-2حقوق اإلنسانسلم105

نجح260-2الفقه الطبيسلم106
: منشآت االنتاج الحيواني والدواجن

بيئة وتحكم
س-/ نجح 2106

ــ2تطبيقات ارشاديةرشد301-2أخالقيات المهنةسلم107

نجح318-2قضايا معاصرةسلم108
الرومي، )انتاج الدواجن الثانوية 

الطيور المائية ،النعام، السمان 
س-/ نجح 2106

س-/ نجح 2106إنتاج الخيلنجح346-2المرأة ودورها التنمويسلم109

ــ2إنتاج محاصيل األعالفنتج20348

س-/ نجح 2106إنتاج األسماكنجح348

2تربية دواجننجح452
س       -/نجح226

س-/نجح258

2تربية ماشية اللبننجح456
س      -/نجح226

س-/نجح320

س-/ نجح 2328امراض الحيوان وطرق مكافحتهانجح462

س-/ نجح 2328امراض الدواجن وطرق مكافحتهانجح464
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