جامعة بنها
كلية الزراعة بمشتهر
قسم شئون التعليــــم والطالب

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2016/2015
للصف األول

باالقسام العلمية
اليوم

المحاضرة

االحد

11:00-9:00

شعبة الزراعة والتربية
1

1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

نبااااااااااااااااااااااااااااااات زراعااااااااااااااااااااااااااااااى ت سيم ن ـــــــــــــــــ ــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااـر
فسااااااااااااااااااااااااااااااااااايولوجى حياااااااااااااااااااااااااااااااااااوان ن ـــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااـر
فساااااااااااااااااااااااااااااااايولوجى حيـــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااـوان عمــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااـلى

5:30 – 3:30

االثنين

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

الثالثان

11:00-9:00
1:00 – 11:00

ح اااااااااااوـ انساااااااااااان ن ـــــــــــــــــــــــــاااااااااااـر ب اعاااااااااااات األقساااااااااااام العلمياااااااااااة
كيميااااااااان عضااااااااوية ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااااااـر
كيميااااااااااااااان عضويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااـة عملــــــــــــــــــــــــااااااااااااااـى
نبــــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااـات زراعــاااااااااااـى

ت سااااااااااايم عمــــــــــــــــــــــــاااااااااااـلى

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

االربعان

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

اقتصاااااااااااد زراعااااااااااى ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااااااااـر
علـــــــــم نفا النماو ن ار ب اعاات قسام الهندساة الزراعياة بمبناى الكيمياان الجدياد
اقتصااااااااااد زراعاااااااااى عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااـى

5:30 – 3:30

الخمي

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

اساســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتين ن ر
اساســـــــــــــــــاااااااااااااااـيات بســـــــــــاااااااااااااااـاتين عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااـى

5:30 – 3:30

محمود خرضى
شئون الطلاب
الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

عميد

جامعة بنها
كلية الزراعة بمشتهر
قسم شئون التعليــــم والطالب

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2016/2015
للصف األول
(الشعبة العامة) مجموعة ()1

اليوم

المحاضرة

االحد

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

مدرج محاصيل (K301 )2

قسم
2-1

قسم
4-3

قسم
6-5

قسم
8-7

قسم
10-9

فسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايولوجى حياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوان ن ـــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر
اقتصــــــااااااااااااااااااـاد زراعااااااااااااااااااى ومجتماااااااااااااااااا ريفااااااااااااااااااى ن ــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااـر
وراثة عام عملى

طبيعة وأرصاد جوية
عملى

أساسيات بساتين عملى

5:30 – 3:30

االثنين

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

اقتصااااااااااد زراعاااااااااى
ومجتم ريفى عملى

فسيولوجى حيوان عملى

وراثة عام عملى

طبيعة وأرصاد جوية
عملى

أساسيات بساتين عملى

اساسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايات بسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتين ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر
لغاااااااااااة انجليزياااااااااااة ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااـر

5:30 – 3:30

الثالثان

11:00-9:00

أساسيات بساتين عملى

وراثة عام عملى

1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

اقتصااااااااااد زراعاااااااااى
ومجتم ريفى عملى
طبيعة وأرصاد جوية
عملى

فسيولوجى حيوان عملى

وراثة عام عملى

طبيعة وأرصاد جوية
عملى
اقتصااااااااااد زراعاااااااااى
ومجتم ريفى عملى

ح ااااااااااااااوـ نساااااااااااااااان وتشااااااااااااااريعات زراعياااااااااااااااة وبيئيااااااااااااااة ن ـــــــــــــــــــاااااااااااااااـر

5:30 – 3:30

االربعان

11:00-9:00

طبيعة وأرصاد جوية
عملى

1:00 – 11:00

فسيولوجى حيوان عملى

3:30 – 1:30

اقتصااااااااااد زراعاااااااااى
فسيولوجى حيوان عملى
ومجتم ريفى عملى
أساسيات بساتين عملى

أساسيات بساتين عملى

اقتصااااااااااد زراعاااااااااى
ومجتم ريفى عملى

وراثة عام عملى
فسيولوجى حيوان عملى

5:30 – 3:30

الخمي

11:00-9:00
1:00 – 11:00

طبيعياااااااااااااااااـ وأرصااااااااااااااااااد جوياااااااااااااااااة ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااـر
وراثاااااااااااة عاااااااااااام ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااـر

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

محمود خرضى
شئون الطلاب
الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

عميد

جامعة بنها
كلية الزراعة بمشتهر
قسم شئون التعليــــم والطالب

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2016/2015
للصف األول
(الشعبة العامة) مجموعة ()2

اليوم

المحاضرة

االحد

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

مدرج محاصيل (K301 )3

قسم
12-11

قسم
14-13

قسم
16-15

قسم
18-17

قسم
20-19

اقتصــــــااااااااااااااااااـاد زراعااااااااااااااااااى ومجتماااااااااااااااااا ريفااااااااااااااااااى ن ــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااـر
فسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايولوجى حياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوان ن ـــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر
اقتصااااااااااد زراعاااااااااى
ومجتم ريفى عملى

فسيولوجى حيوان عملى

5:30 – 3:30

االثنين

11:00-9:00
1:00 – 11:00

اساسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايات بسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتين ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر
لغاااااااااااة انجليزياااااااااااة ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااـر
طبيعة وأرصاد جوية
عملى

3:30 – 1:30

اقتصااااااااااد زراعاااااااااى
ومجتم ريفى عملى

فسيولوجى حيوان عملى

أساسيات بساتين عملى

5:30 – 3:30

الثالثان

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

وراثاااااااااااة عاااااااااااام ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااـر
أساسيات بساتين عملى
فسيولوجى حيوان عملى وراثة عام عملى
ح ااااوـ نسااااان وتشااااريعات زراعيااااة وبيئيااااة ن ـــــــــــــــــــااااـر بماااادرج محاصاااايل ()2

5:30 – 3:30

االربعان

11:00-9:00

وراثة عام عملى

1:00 – 11:00

طبيعة وأرصاد جوية
عملى

أساسيات بساتين عملى
أساسيات بساتين عملى

اقتصااااااااااد زراعاااااااااى
ومجتم ريفى عملى

وراثة عام عملى
طبيعة وأرصاد جوية
عملى

وراثة عام عملى

3:30 – 1:30

اقتصااااااااااد زراعاااااااااى
ومجتم ريفى عملى

فسيولوجى حيوان عملى

5:30 – 3:30

الخمي

اقتصااااااااااد زراعاااااااااى
ومجتم ريفى عملى

طبيعة وأرصاد جوية
عملى

أساسيات بساتين عملى

وراثة عام عملى

11:00-9:00

فسيولوجى حيوان عملى

1:00 – 11:00

طبيعياااااااااااااااااااااااااااااـ وأرصااااااااااااااااااااااااااااااد جوياااااااااااااااااااااااااااااة ن ـــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااـر
طبيعة وأرصاد جوية
عملى

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

محمود خرضى
شئون الطلاب
الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

عميد

جامعة بنها
كلية الزراعة بمشتهر
قسم شئون التعليــــم والطالب

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2016/2015
للصف األول

شعبـ الهندسة الزراعية الئحة قديمة
اليوم

المحاضرة

االحد

11:00-9:00

بال سم

قسم
1
طبيعاااااااااااااة وأرصااااااااااااااد زراعياااااااااااااة عملاااااااااااااى

1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

االثنين

ديناميكاااااااااااااااااااااااا حرارياااااااااااااااااااااااة ن ااااااااااااااااااااااار

5:30 – 3:30
11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

ديناميكاااااااااااااااااااااااا حرارياااااااااااااااااااااااة عملاااااااااااااااااااااااى
رساااااااااااااااااااااااام ندسااااااااااااااااااااااااى  2ن اااااااااااااااااااااااار

5:30 – 3:30

الثالثان

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

رساااااااااااااااااااااااام ندسااااااااااااااااااااااااى  2عملااااااااااااااااااااااااى
أساساااااااااااايات ندسااااااااااااة زراعيااااااااااااة ن اااااااااااار

5:30 – 3:30

االربعان

11:00-9:00
1:00 – 11:00

الخمي

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30
11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

ميكانيكاااااااااااااااا (ديناميكاااااااااااااااا وأساااااااااااااااتاتيكا) عملاااااااااااااااى

أساساااااااااااايات ندسااااااااااااة زراعيااااااااااااة عملااااااااااااى
ميكانيكااااااااااا (ديناميكااااااااااا وأسااااااااااتاتيكا) ن اااااااااار
طبيعاااااااة وأرصااااااااد زراعياااااااة ن ااااااار بال سااااااام
أساساااااااااااايات بساااااااااااااتين ن اااااااااااار بال ساااااااااااام
أساسااااااااااااااااااااااايات بسااااااااااااااااااااااااتين عملاااااااااااااااااااااااى

محمود خرضى
شئون الطلاب
الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

عميد

جامعة بنها
كلية الزراعة بمشتهر
قسم شئون التعليــــم والطالب

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2016/2015
للصف األول

شعبـ الهندســــــــــــــــــــــــــــــــ الزراعية الئحة جديدة
اليوم

المحاضرة

االحد

11:00-9:00

مدرج محاصيل ()1

قسم
2-1
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

قسم
4-3

K009

قسم
6-5

قسم
8-7

قسم
11-10-9

ديناميكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حرارياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
أساسااااااااااااااااااااااااااااايات نتااااااااااااااااااااااااااااااج حياااااااااااااااااااااااااااااوانى ودواجااااااااااااااااااااااااااااان ن ااااااااااااااااااااااااااااار
ديناميكا حرارية عملى

أساسيات نتاج نباتى
عملى

ورش عملى

أساسيات إنتاج حيوانى
ودواجن عملى

أساسيات نتاج نباتى
عملى

5:30 – 3:30

االثنين

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

ورش ن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
رساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام ندسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى ( ) 2ن اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
اقتصاد زراعى عملى

ورش عملى

5:30 – 3:30

الثالثان

االربعان

رسم هندسى  2عملى

أساسيات نتاج نباتى
عملى

ديناميكا حرارية عملى

11:00-9:00

ح اااااااااااااااااااااوـ نساااااااااااااااااااااان وتشاااااااااااااااااااااريعات زراعياااااااااااااااااااااة وبيئياااااااااااااااااااااة ن ااااااااااااااااااااار

1:00 – 11:00

أساسيات نتاج نباتى
عملى

أساسيات إنتاج حيوانى
ودواجن عملى

رسم هندسى  2عملى

3:30 – 1:30

اقتصاد زراعى عملى

رسم هندسى  2عملى

5:30 – 3:30

ديناميكا حرارية عملى

ورش عملى

11:00-9:00

أساسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايات نتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج نبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتى ن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
اقتصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد زراعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى ن اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

ورش عملى

اقتصاد زراعى عملى

أساسيات إنتاج حيوانى ودواجن
عملى

5:30 – 3:30

الخمي

11:00-9:00

أساسيات إنتاج حيوانى
ودواجن عملى

ديناميكا حرارية عملى

أساسيات نتاج نباتى
عملى

1:00 – 11:00

رسم هندسى  2عملى

اقتصاد زراعى عملى

أساسيات إنتاج حيوانى ودواجن
عملى

اقتصاد زراعى عملى

رسم هندسى  2عملى

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

ديناميكا حرارية عملى

ورش عملى

محمود خرضى
شئون الطلاب
الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

عميد

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى
للعام الجامعي 2016/2015
الفرقة الثانية

جـــامــعة بنهـــــا
كلية الزراعة بمشتهر
قســـم شئــــون التعليـــــم والطـــــالب

اليوم

المحاضرة

االحد

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

قاعات االقسام العلمية
شعبـ زراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
1
وراثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ن ــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر
حشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات عـــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـام ن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
علم نف

تعليمى ن ــــــــــــــــــــر ب اعات قسم الهندسة الزراعية بمبناى الكيمياان الجدياد

5:30 – 3:30

االثنين

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

الثالثان

5:30 – 3:30
11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

لغاااااااااااااااة انجليزياااااااااااااااة ن ـــــــــــــــــــاااااااااااااااـر بمااااااااااااااادرج جدياااااااااااااااد ()2
فسااااااااااااااااااااااااااااااايولوجى نباااااااااااااااااااااااااااااااات ن ـــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااـر
فسااااااااااااااااااااااااااااااايولوجى نباااااااااااااااااااااااااااااااات عملــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااـى
حشااااااااااااااااااااااااااااااااارات عــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااـام عملــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااـى
وراثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة عملــــــــــــــ ـــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـى

5:30 – 3:30

االربعان

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

الخمي

11:00-9:00
1:00 – 11:00

اساسااااااااااااايات الصاااااااااااااناعات الغـائياااااااااااااة واأللباااااااااااااان ن ــــــــــــــاااااااااااااـر
انتاااااااااااااااااااااااااااااااااج محاصاااااااااااااااااااااااااااااااايل ن ـــــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااـر
اساساااااااااااااااااااايات الصااااااااااااااااااااناعات الغـائيــــــــــــــااااااااااااااااااااـة واأللبااااااااااااااااااااان
عمل ـــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـى
نتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج محاصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايل
عملاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

محمود خرضى
شئون الطلاب
الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

عميد

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى
المستو الثانى
للعام الجامعي 2016/2015

جـــامــعة بنهـــــــــا
كلية الزراعة بمشتهر

قســــم شئــــون التعليـــم الطــالب
اليوم

(الشعبة العامة)
المحاضرة

الشعبـ العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بمدرج محاصيل (K301 )2
قسم
2-1

االحد

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

قسم
4-3

كيميان حيوية عملى
حشرات عام عملى
فسيولوجى نبات
عملى

االثنين

1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

فسيولوجى نبات
عملى
نتاج محاصيل
عملى

نتاج محاصيل
عملى
فسيولوجى نبات
عملى
حشرات عام عملى

كيميان حيوية عملى

نتاج محاصيل
عملى
أساسيات علوم
األغـية عملى

نتاج محاصيل
عملى
كيميان حيوية عملى

أساسيات علوم
األغـية عملى

5:30 – 3:30
11:00-9:00

قسم
6-5

قسم
8-7

قسم
10-9

قسم
12-11

فساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايولوجى نبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات ن اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
نتاج محاصيل
عملى
أساسيات علوم
األغـية عملى

فسيولوجى نبات
عملى
نتاج محاصيل
عملى

كيميان حيوية عملى
كيميان حيوية عملى

كيميان حيوية عملى

حشرات عام عملى

حشرات عام عملى

فسيولوجى نبات
عملى

5:30 – 3:30

الثالثان

11:00-9:00
1:00 – 11:00

مصااااااااااااااااااااااطلحات علميااااااااااااااااااااااة باللغااااااااااااااااااااااة ا نجليزيااااااااااااااااااااااة ن اااااااااااااااااااااار
نتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج محاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايل ن اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
حشرات عام عملى

3:30 – 1:30
أساسيات علوم
األغـية عملى

5:30 – 3:30

االربعان

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

حشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام ن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
كيميااااااااااااااااااااااان حيويااااااااااااااااااااااة ن اااااااااااااااااااااار بماااااااااااااااااااااادرج محاصاااااااااااااااااااااايل ()3
قضاااااااااااااااااااااااااايا محلياااااااااااااااااااااااااة ودولياااااااااااااااااااااااااة معاصااااااااااااااااااااااااارة ن ااااااااااااااااااااااااار
أساسيات علوم
األغـية عملى

5:30 – 3:30

الخمي

11:00-9:00

فسيولوجى نبات
عملى

أساسيات علوم
األغـية عملى

أساسااااااااااااااايات علاااااااااااااااوم األغـياااااااااااااااة ن ااااااااااااااار بمااااااااااااااادرج محاصااااااااااااااايل ()3

1:00 – 11:00

حشرات عام عملى

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

محمود خرضى
شئون الطلاب
الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

عميد

جا مــعــــــــــة بـــنــها
كلية الزراعة بمشتهر

قســـم شئــــون التعليـم والطـــــالب

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي
 2016/2015للصف ا لثانى

قسم الهندسة الزراعيــــــــــــــــــــــة الئحة قديمة

بال سم
اليـــــــــوم

المحاضرة

االحد

11:00-9:00

شعبـ الهندسة الزراعية الئحة قديمة
قسم
3-2-1

1:00 – 11:00

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

االثنين

11:00-9:00
1:00 – 11:00

اساسيات صناعات غـائية وألبان
عملى
لغاااة انجليزياااة ن ـــــــــــــــاااـر بمااادرج جدياااد ()2
ن ــــــــــاااااااااااااااااااااااااااـريـ الت ن ــــــــــاااااااااااااااااااااااااااـر

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

الثالثان

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

االربعان

انت ااااااااااااااااااااااااااااال حاااااااااااااااااااااااااااارار عملااااااااااااااااااااااااااااى

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

أساااااااااااااااااااااااااااااا

وقايااااااااااااااااااااااااااااااة المزروعااااااااااااااااااااااااااااااات عملااااااااااااااااااااااااااااااى

أساسااااااااااااااااااااااااايات اراضاااااااااااااااااااااااااى عملاااااااااااااااااااااااااى
ن ــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـريـ الت عملاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

اساسااايات صاااناعات غـائياااة وألباااان ن ـــــــــــاااـر
أساسااااااااااااااااااايات اراضاااااااااااااااااااى ن ــــــــــاااااااااااااااااااـر
انت ااااااااااااااااال حااااااااااااااااارار ن ــــــــــــــــــــاااااااااااااااااـر

5:30 – 3:30

الخمي

11:00-9:00

يااااااااااااااادروليكا وميكانيكاااااااااااااااا الموائااااااااااااااا ن ـــــاااااااااااااااـر
بمدرج جديد 2

1:00 – 11:00

وقايااااااااة المزروعااااااااات ن ـــــــــــــــااااااااـر

3:30 – 1:30

أساااااااا

ياااااااااااااااااااادروليكا وميكانيكاااااااااااااااااااااا الموائاااااااااااااااااااا عملاااااااااااااااااااااى

5:30 – 3:30

محمود خرضى
شئون الطلاب
الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

عميد

جا مــعــــــــــة بـــنــها
كلية الزراعة بمشتهر

قســـم شئــــون التعليـم والطـــــالب

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي
 2016/2015للصف ا لثانى

برنامج الهندسة الزراعيــــــــــــــــــــــة الئحة جديدة بمدرج جديد 1
شعبـ الهندســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزراعية
قسم
قسم
قسم
قسم
8-7
6-5
4-3
2-1
D002

اليـــــــــوم

المحاضرة

االحد

11:00-9:00

تحليل ن م زراعية وحيوية
عملى

ن رية نشانات عملى

مساحة عملى

ميكروبيولوجيا زراعية عملى

1:00 – 11:00

طاقات مزرعية عملى

مساحة عملى

ن رية نشانات عملى

تحليل ن م زراعية وحيوية
عملى

3:30 – 1:30

ن رية نشانات عملى

تحليل ن م زراعية وحيوية
عملى

طاقات مزرعية عملى

5:30 – 3:30

االثنين

11:00-9:00

تحلياااااااااااااااااااااااااااااااال ن اااااااااااااااااااااااااااااااام زراعيااااااااااااااااااااااااااااااااة وحيويااااااااااااااااااااااااااااااااة ن اااااااااااااااااااااااااااااااار

1:00 – 11:00

قضاااااااااااااااااااااااااااااااايا محلياااااااااااااااااااااااااااااااة ودولياااااااااااااااااااااااااااااااة معاصااااااااااااااااااااااااااااااارة ن ااااااااااااااااااااااااااااااار

3:30 – 1:30

ميكروبيولوجيا زراعية عملى

أساسيات علوم اغـية عملى

5:30 – 3:30

الثالثان

11:00-9:00
1:00 – 11:00

مساحة عملى

ن ريااااااااااااااااااااااااااة انشااااااااااااااااااااااااااانات ن اااااااااااااااااااااااااار بماااااااااااااااااااااااااادر ج محاصاااااااااااااااااااااااااايل ()3
أساسيات علوم اغـية عملى

3:30 – 1:30

االربعان

أساسيات علوم اغـية عملى

ن رية نشانات عملى

5:30 – 3:30

أساسيات علوم اغـية عملى

11:00-9:00

أساسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايات علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوم أغـياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

1:00 – 11:00

ميكروبيولوجياااااااااااااااااااااااا زراعياااااااااااااااااااااااة ن ااااااااااااااااااااااار بمااااااااااااااااااااااادرج محاصاااااااااااااااااااااااايل ()2
ميكروبيولوجيا زراعية عملى

3:30 – 1:30

تحليل ن م زراعية وحيوية
عملى

طاقات مزرعية عملى

5:30 – 3:30

الخمي

11:00-9:00

مسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحة ن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار بمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادرج محاصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايل ()1

1:00 – 11:00

طاقاااااااااااااااااااااااااااات مزرعياااااااااااااااااااااااااااة ن ااااااااااااااااااااااااااار بمااااااااااااااااااااااااااادرج محاصااااااااااااااااااااااااااايل ()1

3:30 – 1:30

طاقات مزرعية عملى

ميكروبيولوجيا زراعية عملى

مساحة عملى

5:30 – 3:30

محمود خرضى
شئون الطلاب
الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

عميد

جامــعــــــــــــــــــة بـــنــها

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي
 2016/2015للصف ا لثالث

كلية الزراعة بمشتهر

قســـم شئــــون التعليـم والطـــــالب

مدرج جديد
D003 2
شعبـ الهندســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزراعية
قسم
قسم
قسم
6-5
4-3
2-1

اليـــــــــوم

المحاضرة

االحد

11:00-9:00

تطبي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات الحاسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب اآللااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي ن ــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر

1:00 – 11:00

الت يدرول كياااااااااااااااـ /تحليااااااااااااااال ن م/تكنولوجياااااااااااااااا الحباااااااااااااااوب وتصاااااااااااااااني األعاااااااااااااااالف ن ااااااااااااااار

االثنين

3:30 – 1:30

تطبي ات الحاسب اآللى عملــــــــــــــــــــــــــــى

5:30 – 3:30

ندسـ مصان االغـيـ واأللبان
عملـــــــــــــــــى

االربعان

الخمي

تطبي ات الحاسب اآللى عملــــــــــــــــــــــــــــى

11:00-9:00
1:00 – 11:00

ندسـ مصان االغـيـ واأللبان
عملـــــــــــــــــى

3:30 – 1:30

ندسـ نتاج وضبط جـــــــــودة (ورش)2

5:30 – 3:30

الثالثان

تحليل ن م  /اآلالت يدرولكية /تكنولوجيا
الحبوب وتصني األعالف عملى

تحليل ن م  /اآلالت يدرولكية /تكنولوجيا
الحبوب وتصني األعالف عملى

عملـــــــــــــى

ندسـ مصان االغـيـ واأللبان
عملـــــــــــــــــى

ندسـ الزراعة المائية عملـــــــــــــى
ميكنة المخلفات الزراعية عملــــــــــــى

11:00-9:00

ندسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ الزراعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة المائيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ن ـــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر

1:00 – 11:00

ميكنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة المخلفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات الزراعيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ن اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

3:30 – 1:30

ندسـ الزراعة المائية عملـــــــــــــى

ميكنة المخلفات الزراعية عملــــــــــــى

5:30 – 3:30

ميكنة المخلفات الزراعية عملــــــــــــى

ندسـ الزراعة المائية عملـــــــــــــى

تطبي ات الحاسب اآللى عملــــــــــــــــــــــــــــى

11:00-9:00

ندساااااااااااااااااااااااااااااااـ مصاااااااااااااااااااااااااااااااان االغـياااااااااااااااااااااااااااااااـ واأللباااااااااااااااااااااااااااااااان ن ــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااـر

1:00 – 11:00

تصميــــــــــــــــــــــــــــم االت زراعيــــــــــة ن ـــــــــــــــــــــــر بمدرج جديد ()2

3:30 – 1:30

تصميم الت زراعيـــــــــة

تصميم الت زراعيـــــــــة

5:30 – 3:30

عملـــــــــــــى

تحليل ن م  /اآلالت يدرولكية /تكنولوجيا
الحبوب وتصني األعالف عملى

11:00-9:00

عملـــــــــــــى
ندسـ نتاج وضبط جـــــــــودة (ورش)2

1:00 – 11:00

ندساااااااااااااااااااااااااااـ انتااااااااااااااااااااااااااااج وضااااااااااااااااااااااااااابط جــــــــاااااااااااااااااااااااااااـودة (ورش ) 2ن ــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااـر

3:30 – 1:30

ندسـ نتاج وضبط جـــــــــودة (ورش)2

تصميم اآلالت زراعية

5:30 – 3:30

عملـــــــــــــى

عملـــــــــــــى

محمود خرضى
شئون الطلاب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

عميد الكلية

جامــعــــــة بـــنــها
كلية الزراعة بمشتهر

قســـم شئــــون التعليـم والطـــــالب

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي
 2016/2015للصف ا لثالث

اليـــــــــوم

المحاضرة

االحد

11:00-9:00

باالقسام العملية
الشعبة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الئحة قديمة
1
انتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج فاكهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ ن ــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر

1:00 – 11:00

انتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج فاكهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ عملـــــــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـى

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

االثنين

11:00-9:00
1:00 – 11:00

مساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحـ ور ن ــــــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر
مساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحـ ور عملـــــــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـى

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

الثالثان

11:00-9:00
1:00 – 11:00

زينااااااااااااااااااـ ونباتااااااااااااااااااات طبيااااااااااااااااااـ وعطريااااااااااااااااااـ ن ــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااـر
زيناااااااااااااااااااـ ونباتاااااااااااااااااااات طبياااااااااااااااااااـ وعطر ياااااااااااااااااااـ عملـــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااـى

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

االربعان

11:00-9:00
1:00 – 11:00

الخمي

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30
11:00-9:00

تغـياااااااااااااااااااااااااـ حياااااااااااااااااااااااااوان ودواجــــــــــاااااااااااااااااااااااااـن ن ــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااـر
تغـيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ حيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوان ودواجــــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـن
عملـــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـى

1:00 – 11:00

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

محمود خرضى
شئون الطلاب
الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

عميد

جـــامـعـــــــــــــة بنهـــــــــــــــــــا
كلية الزراعة بمشتهر

قســم شئـون التعليــم والطـــــالب

اليـــــــــوم

المحاضرة

االحد

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

االثنين

قاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات االقسام العلمية
شعبـ الزراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والتربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
انتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج فاكهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ ن ـــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر
انتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج فاكهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ عملـــــــــــــــــــــ ــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـى
تطبي اااااااااااااااااااااااااات الحاساااااااااااااااااااااااااب اآللاااااااااااااااااااااااااى عملـــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااـى

11:00-9:00

تطبي اااااااااااااات الحاساااااااااااااب اآللاااااااااااااى ن ـــــــــــــــاااااااااااااـر ب سااااااااااااام المحاصااااااااااااايل

1:00 – 11:00

منا ــــــــــااـج وطـــــــااـرـ تاادري ب اعااات قساام الهندسااة الزراعيااة بمبنااى الكيميااان الجديااد
وسااائل تعليميااة ن ـــــــــــــــــااـر ب اعااات قساام الهندسااة الزراعيااة بمبنااى الكيميااان الجديااد
وسااائل تعليميااة عملـــــــــــــــــــااـى ب اعااات قساام الهندسااة الزراعيااة بمبنااى الكيميااان الجديااد

11:00-9:00

زينااااااااااااااااااااااـ ونباتااااااااااااااااااااااات طبيااااااااااااااااااااااـ وعطريااااااااااااااااااااااـ ن ــــــــــــااااااااااااااااااااااـر
زيناااااااااااااااااااـ ونباتاااااااااااااااااااات طبياااااااااااااااااااـ وعطرياااااااااااااااااااـ عملـــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااـى

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

الثالثان

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي
 2016/2015للصف ا لثالث

1:00 – 11:00

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

االربعان

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

الخمي

11:00-9:00
1:00 – 11:00

تغـياااااااااااااااااااااااااـ حيـــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااـوان ودواجااااااااااااااااااااااااان ن ااااااااااااااااااااااااار
تغـيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ حيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوان ودواجـــــــــــــــــــ ـــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـن
عملـــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـى
تربياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ عمليــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـة عملاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى
تربيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ عمليــــــــــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـة عملااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

محمود خرضى
شئون الطلاب
الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

عميد

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي
 2016/2015للصف الراب

جـــامــعة بنهـــــــــــــــــــــــــــا
كلية الزراعة بمشتهر

قســم شئـون التعليـــــم والطـــــالب

اليــــــــــــــــوم

لمــحـــــاضرة

االحد

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

الشعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات االقسام العلمية
1
حشـــااااااااااااااااااااااااااااااـرات اقتصــــــــــــادي ـــــــــااااااااااااااااااااااااااااااــ ن اااااااااااااااااااااااااااااار
استصاااااااااااااااااااااااااااالـ اراضــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااـى ن ااااااااااااااااااااااااااار
استصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااالـ اراضــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااـى عملاااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

5:30 – 3:30

االثنين

و ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرى

11:00-9:00

تربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد

1:00 – 11:00

تربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد

و ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر عملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

الثالثان

نبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرى

11:00-9:00

أماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا

1:00 – 11:00

أمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا

3:30 – 1:30

عملــــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـى

نباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات

5:30 – 3:30

االربعان

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

اساااااااااااااتزراـ اراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااـى ن ااااااااااااار
ارشاااااااااااااااااااااااااااااااااااد زراعـــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااـى ن اااااااااااااااااااااااااااااااااار
ارشاااااااااااااااااااااااااااااااااااد زراعـــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااـى عملااااااااااااااااااااااااااااااااااى

5:30 – 3:30

الخمي

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

حشـــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـرات اقتصــــــــــــادي ـــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااــ
عملــــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـى
اسااااااااااااااتزراـ اراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااـى عملااااااااااااااى

5:30 – 3:30

محمود خرضى
شئون الطلاب
الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

عميد

جامـعة بنهـــــــــــــا
كلية الزراعة بمشتهر
قســـم شئـــون التعليــم والطـــــالب

اليــــــــــــــــوم

المحاضرة

االحد

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

االثنين

11:00-9:00
1:00 – 11:00

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2016/2015
للصف الراب

قاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات االقسام العلمية
الشعبة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
1
حشـــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااـرات اقتصــــــــــــادي ـــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااــ ن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
استصاااااااااااااااااااااااااااااااااااالـ اراضــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااـى ن ااااااااااااااااااااااااااااااااااار
استصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالـ اراضــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـى
عملـــــ ــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـى
تربيااااااااااااااااااااااة نحاااااااااااااااااااااال ودياااااااااااااااااااااادان وحرياااااااااااااااااااااار ن ـــــــــــــــااااااااااااااااااااااـر
تربياااااااااااااااااااة نحااااااااااااااااااال ود يااااااااااااااااااادان وحريااااااااااااااااااار عملـــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااـى

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

الثالثان

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30

امـــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـرا

نب ــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـات ن اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

امـــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـرا نب ــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـات
عملــــــــــــــــــــــــــــ ــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـى

5:30 – 3:30

االربعان

11:00-9:00

صحـــــــــــــــة نفسية ن ـــــر ب اعات قسم الهندسة الزراعية بمبنى الكيميان الجديد

1:00 – 11:00

تربيـــــــ م ارنــــــ وادارة مدرسية ن ـــر ب اعات قسم الهندسة الزراعية بمبنى الكيمياان الجدياد

 3:30 – 1:30تربيــــاـة م ارناـ وادارة مدرسااية عملـــاـى ب اعاات قساام الهندساة الزراعياة بمبنااى الكيمياان الجديااد
5:30 – 3:30

الخمي

11:00-9:00
1:00 – 11:00

حشـــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـرات اقتصــــــــــــادي ـــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااــ
عملــــــــــــــــــــــــــــ ــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـى

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

محمود خرضى
شئون الطلاب
الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

عميد

جـــامــعة بنهـــــــــــــــــــــــــــا
كلية الزراعة بمشتهر
قســم شئـون التعليـــــم والطـــــالب

اليــــــــــــــــوم

االحد

لمــحـــــاضرة

11:00-9:00
1:00 – 11:00

جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى
 2016/2015للصف الراب

بمدرج جديد ()1
شعبـ الهندســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزراعية
قسم
قسم
4-3
2-1
الت استصااااااااااااااااااااااااااااالـ اراضــــــااااااااااااااااااااااااااااـى ن ــ ــــــــااااااااااااااااااااااااااااـر
أآلت مكافحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة أفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات ن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
دارة وتشغيل وصيانة معدات زراعية عملى

3:30 – 1:30

دارة الااااااااااار الح لاااااااااااى عملاااااااااااى

5:30 – 3:30

االثنين

11:00-9:00

دارة الااااااااااار الح لاااااااااااى عملاااااااااااى

1:00 – 11:00

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

الثالثان

11:00-9:00
1:00 – 11:00

ندسـ عمليات مابعد الحصـاد عملاى الت استصااالـ اراضــــــااـى عملااى
اآلت مكافحاااااااااااة أفاااااااااااات عملاااااااااااى
دارة وتشغيــــــــل وصيانــــــــــة معدات زراعيـــــــــة ن ــــــــــــــــــر
دارة الااااااااااااااااااااااااااااااااار الح لاااااااااااااااااااااااااااااااااى ن ــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااـر

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

االربعان

11:00-9:00

تكنولوجياااااا استصاااااالـ اراضاااااى ن ااااار (م ررجدياااااد ) ن ااااار بال سااااام
ارشاااااااااااااااااااااااااااااااد زراعااااااااااااااااااااااااااااااى ن اااااااااااااااااااااااااااااار بال ساااااااااااااااااااااااااااااام
تكنولوجيا استصاالـ اراضاى ن ار

1:00 – 11:00

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

الخمي

11:00-9:00
1:00 – 11:00

3:30 – 1:30
5:30 – 3:30

(م ررجدياد ) عملاى

ارشااااااااااااااااااااااااااااااااااد زراعاااااااااااااااااااااااااااااااااى عملاااااااااااااااااااااااااااااااااى

تكنولوجيا استصاالـ اراضاى ن ار

(م ررجدياد ) عملاى

ارشااااااااااااااااااااااااااااااااااد زراعاااااااااااااااااااااااااااااااااى عملاااااااااااااااااااااااااااااااااى

دارة وتشااغيل وصاايانة معاادات زراعيااة عملااى

قاااااااااااااااااااااااو وطاقاااااااااااااااااااااااات مزرعياااااااااااااااااااااااـ ن ــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااـر
ندسااااااااااااااااااااـ عمليااااااااااااااااااااات مابعااااااااااااااااااااد الحصااااااااااااااااااااـاد ن اااااااااااااااااااار
الت استصااالـ اراضــــــااـى عملااى ندسـ عمليات مابعد الحصـاد عملاى
اآلت مكافحاااااااااااة أفاااااااااااات عملاااااااااااى
قااااااو وطاقااااااات مزرعيااااااـ عملااااااى قااااااو وطاقااااااات مزرعيااااااـ عملااااااى

محمود خرضى
شئون الطلاب
الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

عميد

