
 كلٌة الزراعة بمشتهر     
 ــم والطالب    قسم شئون التعلٌــ

 2102/2102جدول محاضرات الفصل الدراسً االول للعام الجامعً  
 االولى للصف                                            

 

 

 الٌوم
 
 
 
 
 

 (0مجموعه )الشعبة العامة  المحاضرة

 (0مدرج محاصٌل )

0-2-2 4-5-6 7-8-9 01-00-02 

 رى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتصاد عام نظ 01.21-9 االحد
 رى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاساسٌات محاصٌل نظ 01.21-02

  اقتصاد عام عملى  اساسٌات محاصٌل عملى ة عملى رٌاض 02-0.21
 اقتصاد عام عملى رٌاضة عملى   0.21-2

   اقتصاد عام عملى  2-4.21
 رىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكٌمٌاء غٌر عضوٌة وعضوٌة نظ 01.21-9 االثنٌن

  ٌات محاصٌل عملىاساس غٌر عضوٌة عملى كٌمٌاء   01.21-02
كٌمٌاء غٌر عضوٌة  02-0.21

 عملى
   

 كٌمٌاء غٌر عضوٌة عملى    0.21-2

 اساسٌات محاصٌل عملى    2-4.21

 رى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحٌوان عام نظ 01.21-9 الثالثاء
 رىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نظرٌاض 01.21-02

   حٌوان عام عملى اقتصاد عام عملى 02-0.21
 حٌوان عام عملى    0.21-2

2-4.21     
 رٌاضة عملى كٌمٌاء غٌر عضوٌة عملى نبات زراعى عملى  01.21-9 االربعاء

 ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراعى نظنبات زر 01.21-02
02-0.21     

 نبات زراعى عملى    0.21-2
    اساسٌات محاصٌل عملى  2-4.21

     01.21-9 الخمٌس
  نبات زراعى عملى  حٌوان عام عملى 01.21-02

   رٌاضة عملى نبات زراعى عملى  02-0.21
0.21-2     

  حٌوان عام عملى    2-4.21

 نادية  
 عمٌد الكلٌة     وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب   شئون الطالب      

 
 
 



 كلٌة الزراعة بمشتهر     
 ــم والطالب    قسم شئون التعلٌــ

 2102/2102جدول محاضرات الفصل الدراسً االول للعام الجامعً  
 االولى للصف                                            

 

 

 الٌوم
 
 
 
 
 

 (2مجموعه )الشعبة العامة  المحاضرة

 (2مدرج محاصٌل )

02-04-05 06-07-08 09-21-20 22-22-24 25 

 رى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتصاد عام نظ 01.21-9 االحد
 رى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظ رٌاضة 01.21-02

    رٌاضة عملى اقتصاد عام عملى 02-0.21
  اقتصاد عام عملى    0.21-2

اساسٌات محاصٌل  2-4.21
 عملى

   رٌاضة عملى اقتصاد عام عملى

ٌاء غٌر كٌم 01.21-9 االثنٌن
 عضوٌة عملى

اساسٌات محاصٌل 
 عملى

   اقتصاد عام عملى

 رىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكٌمٌاء غٌر عضوٌة وعضوٌة نظ 01.21-02
 اقتصاد عام عملى  نبات زراعى عملى   02-0.21

كٌمٌاء غٌر      0.21-2
 عضوٌة عملى

ر كٌمٌاء غٌ   2-4.21
 عضوٌة عملى

  

 رى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظاساسٌات محاصٌل  01.21-9 الثالثاء
 رىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحٌوان عام نظ 01.21-02

 ن عام عملىحٌوا     02-0.21

  حٌوان عام عملى  نبات زراعى عملى  0.21-2
اساسٌات محاصٌل     2-4.21

 عملى
 

 ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنبات زراعى نظ 01.21-9 االربعاء
كٌمٌاء غٌر   01.21-02

 عضوٌة عملى
  نبات زراعى عملى 

     اعى عملىنبات زر 02-0.21
كٌمٌاء غٌر     0.21-2

 عضوٌة عملى
 نبات زراعى عملى

اساسٌات محاصٌل      2-4.21
 عملى

    حٌوان عام عملى رٌاضة عملى 01.21-9 الخمٌس
  رٌاضة عملى    01.21-02

 رٌاضة عملى    حٌوان عام عملى 02-0.21
   حٌوان عام عملى   0.21-2

2-4.21      

 نادية  
 عمٌد الكلٌة     وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب   شئون الطالب      

 



 
 

 

 كلٌة الزراعة بمشتهر     
 ــم والطالب    قسم شئون التعلٌــ

 2102/2102جدول محاضرات الفصل الدراسً االول للعام الجامعً  
 للصف األول                                           

 

 

 
 

 باالقسام العلمٌة  لمحاضرةا الٌوم

 الزراعه والتربٌةشعبة 

 

 فولوجى نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىرنبات مو 01.21-9 االحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــرىاساسٌات محاصٌل نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-02
 ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبات مورفولوج 02.21-2

 ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمل 2-2.21
 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكٌمٌاء غٌر عضوٌ 01.21-9 االثنٌن

 ى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمل 01.21-02
 ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتصاد عام عمل 02.21-2

2-2.21  
 رىحٌوان زراعى نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-9 الثالثاء

  (0بمدرج جدٌد )ـــــــــــــــــــــــــــــــرىت تربٌة نظـــــــــــــــــــــاصول ونظرٌا 01.21-02
 ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحٌوان زراع 02.21-2

 ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمل 2-2.21
 كٌمٌاء غٌر عضوٌة نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  01.21-9 االربعاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىاقتصاد عام نظــــــــــــــــــ 01.21-02

 ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاساسٌات محاصٌل عمل 02.21-2

2-2.21  
  01.21-9 الخمٌس

01.21-02  

02.21-2  

2-2.21  

 نادية  
 

 عمٌد الكلٌة     وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب   شئون الطالب      
 

              
 

 

 



 

 

 

 

 كلٌة الزراعة بمشتهر     
 ــم والطالب    قسم شئون التعلٌــ

 2102/2102جدول محاضرات الفصل الدراسً االول للعام الجامعً  
 االولى للصف                                            

 

 

 

 شعبه الهندســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الزراعٌة المحاضرة الٌوم

 (0الجدٌد )مدرج 

0-2 2-4-5 

 رى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظ كٌمٌاء طبٌعٌة وتحلٌلٌة 01.21-9 االحد

 رٌاضة نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-02
02.21-2   

2-2.21   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى نبات عام نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-9 االثنٌن

 اساسٌات محاصٌل  نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-02
 اقتصاد عام عملى نبات عام 02.21-2

  عملى 2-2.21
 د عام نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىاقتصا 01.21-9 الثالثاء

 (2بمدرج جدٌد ) ( نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى0م هندس )ـــــــــــرس 01.21-02
 نبات عام (0رسم هندس ) 02.21-2

 عملى عملى 2-2.21
 (0رسم هندس )  01.21-9 االربعاء

 عملى اقتصاد عام عملى 01.21-02
 رٌاضة عملى كٌمٌاء طبٌعٌة وتحلٌلٌة  02.21-2

  عملى 2-2.21
 كٌمٌاء طبٌعٌة وتحلٌلٌة  اساسٌات محاصٌل عملى 01.21-9 الخمٌس

 عملى  01.21-02

 اساسٌات محاصٌل عملى  02.21-2
  ة عملىرٌاض 2-2.21

 نادية  
 

 عمٌد الكلٌة     وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب   شئون الطالب      
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         
 جـــامــعة بنهـــــا           

 كلٌة الزراعة بمشتهر

 والطـــــالب قســـم شئــــون التعلٌـــــم

 جدول محاضرات الفصل الدراسً االول للعام الجامعً  
 الفرقة الثانٌة 2102/2102                               

 

 

 
 قاعات االقسام العلمٌة  المحاضرة اليوم

 شعبه زراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وتربٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

0-2 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىكٌمٌاء حٌوٌة زراعٌة نظــــــــــــ 01.21-9 االحد

01.21-02  
  ٌاـــــــــــــــــــــــــــــــاساسٌات مٌكروبٌولوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 02.21-2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-2.21
 اساسٌات اراضى نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-9 االثنٌن

 ىاساسٌات اراضى عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-02
 اساسٌات انتاج حٌوانى ودواجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  02.21-2

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  2-2.21
 جدٌد (2ٌخ تربٌه ونظم تعلٌم نظرى بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج )تار 01.21-9 الثالثاء

01.21-02  
 (2لغه انجلٌزٌة نظرى بمدرج محاصٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ) 02.21-2

2-2.21  

 راعٌة نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىاساسٌات المٌكروبٌولوجٌا الز 01.21-9 االربعاء
 اساسٌات انتاج حٌوانى ودواجن نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  01.21-02

 ــــة انتاج حاصالت بستانٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 02.21-2
 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  2-2.21

 انتاج حاصالت بستانٌة نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-9 الخمٌس
01.21-02  

 كٌمٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء حٌوٌة زراعٌة  02.21-2
 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 2-2.21

 نادية  
 

 

 

 

 عمٌد الكلٌة     وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب   شئون الطالب      
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 كلٌة الزراعة بمشتهر     
 ــم والطالب    قسم شئون التعلٌــ

 2102/2102جدول محاضرات الفصل الدراسً االول للعام الجامعً  
  الثانىللصف                                            

 

 

 

 الئحه حدٌثة الشعبة العامة  المحاضرة لٌوما

 (2مدرج محاصٌل )

0-2 2-4 5-6 7-8 9-01 00-02 
 حشرات عام نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  01.21-9 االحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىانتاج بساتٌن نظـــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-02
حشرات عام  2—02

 عملى
مٌكروبٌولوجٌا 
 زراعٌة عملى

انتاج بساتٌن 
 عملى

   

حشرات عام    2-4
 عملى

انتاج بساتٌن   
 عملى

 ــــــــــــــــــــــــــــــرى مٌكروبٌولوجٌا زراعٌة نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-9 االثنٌن
 اساسٌات انتاج حٌوانى نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  01.21-02

احصاء عام   2—02
 عملى

حشرات عام  
اساسٌات انتاج   عملى

 حٌوانى عملى
حشرات عام   2-4

مٌكروبٌولوجٌا    عملى
  ملىزراعٌة ع

 اساسٌات اراضى ومٌاه نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-9 الثالثاء
مٌكروبٌولوجٌا  01.21-02

اساسٌات انتاج   زراعٌة عملى
 حٌوانى عملى

انتاج بساتٌن 
 عملى

احصاء عام 
 عملى

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىاحصاء عام نظـــــــــــــــــــــــــ 2—02
مٌكروبٌولوجٌا       2-4

 زراعٌة عملى
انتاج بساتٌن     00   -9 االربعاء

حشرات عام    عملى
 عملى

اساسٌات اراضى 
 ومٌاه عملى

احصاء عام  0—00
 عملى

اساسٌات اراضى 
مٌكروبٌولوجٌا   ومٌاه عملى

 زراعٌة عملى
اساسٌات انتاج 
 حٌوانى عملى

حشرات عام 
 عملى

اساسٌات اراضى  0-2
احصاء عام   ومٌاه عملى

 عملى
اساسٌات انتاج 
   حٌوانى عملى

انتاج بساتٌن    00   -9 الخمٌس
 عملى

اساسٌات انتاج 
 حٌوانى عملى

اساسٌات اراضى 
 ومٌاه عملى

احصاء عام 
 عملى

  

اساسٌات انتاج  0—00
 حٌوانى عملى

ٌكروبٌولوجٌا م 
 زراعٌة عملى

اساسٌات اراضى 
 ومٌاه عملى

انتاج بساتٌن 
 عملى

احصاء عام 
 عملى

اساسٌات اراضى      0-2
 ومٌاه عملى

 

 نادية  
 عمٌد الكلٌة     وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب   شئون الطالب      

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جـــامــعة بنهـــــــــا       
 بمشتهركلٌة الزراعة 

 ــالب الطـم قســــم شئــــون التعلٌــ

 جدول محاضرات الفصل الدراسً االول للعام الجامعً 
 للصف الثان2102/2102ً

 

 

 
 (2بمدرج محاصٌل ) الشعبه العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المحاضرة اليـــــــــوم

 

0-2-2 4-5-6 7-8-9 01-00-02 
 حشرات عام نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  01.21-9 االحد

 انتاج بساتٌن نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-02
   انتاج بساتٌن عملى عام عملىحشرات  2.21—02.21
 انتاج بساتٌن عملى  حشرات عام عملى  2.21-4.21

 مٌكروبٌولوجٌا زراعٌة نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  01.21-9 االثنٌن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى اساسٌات انتاج حٌوانى نظـــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-02

اساسٌات انتاج حٌوانى  حشرات عام عملى   2.21—02.21
 عملى

2.21-4.21     
 اساسٌات اراضى ومٌاه نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-9 الثالثاء

اعٌة مٌكروبٌولوجٌا زر 01.21-02.21
 عملى 

اساسٌات انتاج حٌوانى 
 عملى 

  انتاج بساتٌن عملى

 احصاء عام نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 02.21-2
مٌكروبٌولوجٌا زراعٌة           4    -  2

 عملى
اه اساسٌات اراضى ومٌ      00   -9 االربعاء

 عملى
مٌكروبٌولوجٌا زراعٌة   احصاء عام عملى 00-0.1

 عملى
 

اساسٌات اراضى ومٌاه  0.1-2.1
 عملى

اساسٌات انتاج حٌوانى  احصاء عام عملى
 عملى

 

 احصاء عام عملى           5    -  2
اساسٌات اراضى ومٌاه  انتاج بساتٌن عملى   00   -9 الخمٌس

 عملى
  احصاء عام عملى

اساسٌات انتاج حٌوانى  00-0.1
 عملى

مٌكروبٌولوجٌا زراعٌة 
 عملى

اساسٌات اراضى ومٌاه 
 عملى

 حشرات عام عملى

0.1-2.1     
2  -    5            

 نادية  
 عمٌد الكلٌة     وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب   شئون الطالب      

 



    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجـــامــعة بنهـــــــــ       
 كلٌة الزراعة بمشتهر

 ــالب الطـم قســــم شئــــون التعلٌــ

 جدول محاضرات الفصل الدراسً االول للعام الجامعً 
 الفرقة الثانٌة الئحة قدٌمة الباقون لالعادة ب 2102 /2102

 

 

 
 قاعات االقسام العلمٌة  المحاضرة اليـــــــــوم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــهالشعبه العامــــــــــــــــــــــــــ

 
 كٌمٌاء حٌوٌة زراعٌة نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-9 االحد

01.21-02  
  ٌاـــــــــــــــــــــــــــــــاساسٌات مٌكروبٌولوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 02.21-2

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  2-2.21
 اساسٌات اراضى نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-9 االثنٌن

 ى عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىاساسٌات اراض 01.21-02
 اساسٌات انتاج حٌوانى ودواجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  02.21-2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-2.21
 اجتماع ومجتمع رٌفى نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  01.21-9 الثالثاء

01.21-02  
 (2ـــــــــــــــــــــــــــل )لغه انجلٌزٌة نظرى بمدرج محاصٌــــــــــــــــــــــــــــــــ 02.21-2

2-2.21  
 اساسٌات المٌكروبٌولوجٌا الزراعٌة نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-9 االربعاء

 اساسٌات انتاج حٌوانى ودواجن نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-02
 بستانٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  انتاج حاصالت 02.21-2

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  2-2.21
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىانتاج حاصالت بستانٌة نظـــ 01.21-9 الخمٌس

01.21-02  
 كٌمٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء حٌوٌة زراعٌة  02.21-2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-2.21

 نادية  
 عمٌد الكلٌة     وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب   شئون الطالب      

 
    

 



 

 

     

 

 

 
 

 

 

           

 مــعــــــــــة بـــنــها جا       
 كلٌة الزراعة بمشتهر

 قســـم شئــــون التعلٌـم والطـــــالب 

جدول محاضرات الفصل الدراسً االول للعام الجامعً  
 للصف ا لثانى   2102/2102

 

 

 
 (0ه الرسم )ـــــــــــــــة صالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم الهندسه الزراعٌ المحاضرة اليـــــــــوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الزراعٌةشعبه الهندســـــــــــ

0 
 اساسٌات انتاج حٌوانى نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  01.21-9 االحد

    ـــــــــرىــــــــــــــتوٌه نظـــــــمساحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مس 01.21-02
  ٌاـــــات مٌكروبٌولوجاساسٌــــ اساسٌات انتاج حٌوانــــــــــــــــــــــى  02.21-2

 ــى ــــــــــــــــــــــــــــــعملـــــــــــــــــــ ــــــــــــــى ـــــــعملـــــــــــــــــــــــــــ 2-2.21

 رٌاضه تطبٌقٌة نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-9 ناالثنٌ
  ـــــــــــــــــــــــــــىعملرٌاضه تطبٌقٌة  01.21-02

 بالقســـــــــمـــــــــــــــــــــــرى ورش نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 02.21-2
 ـــــــــــــــــــــــــــىعملرٌاضه تطبٌقٌة   2-2.21

  ـــــىــــــــــــمساحه مستوٌه عملـــــــــــــ 01.21-9 الثالثاء
 نظرى  ٌاــــــــات مٌكروبٌولوجـــــــــاساسٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-02

 (2لغه انجلٌزٌة نظرى بمدرج محاصٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل )    02.21-2
 ـــــىــــــــــــمساحه مستوٌه عملـــــــــــــ  2-2.21

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى نظرٌه انشاءات نظــــــــــــــــــــــــــ 01.21-9 االربعاء
01.21-02  

 اساسٌات انتاج حٌوانــــــــــــــــــــــى  ورش 02.21-2
 ــــــــى ـــــــــــــعملـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىـــــــــعملـــــــــــ 2-2.21

 نظرٌه انشاءات عملــــــــــــــــــــــــى  01.21-9 الخمٌس
  ــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــنظرٌه انشاءات عملــــــــــ 01.21-02

 ورش  ٌاـــــات مٌكروبٌولوجاساسٌــــ 02.21-2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىـــــــــعملـــــــــــ ــى ــــــــــــــــــــــــــــــعملـــــــــــــــــــ 2-2.21

 نادية  
 

 عمٌد الكلٌة     وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب   شئون الطالب      
 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 جامــعــــــــــــــــــة بـــنــها  
 كلٌة الزراعة بمشتهر

 ـــالب قســـم شئــــون التعلٌـم والطــ

جدول محاضرات الفصل الدراسً االول للعام الجامعً  
 للصف ا لثالث  2102/2102

 

 
   باالقسام العلمٌة   المحاضرة اليـــــــــوم

 شعبه الهندســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الزراعٌة 

0 
  01.21-9 االحد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىـــــــــــــــــــــــــــــــسه مبانى زراعٌة نظـــــــــــــــــــهند 01.21-02

 ـــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــهندسه مبانى زراعٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 02.21-2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلىعمــــــ 2-2.21
 ـــــــــــــرى ــــــــــــــــــــاآلت زرعٌة نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-9 االثنٌن

 ـــرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات زراعٌة نظــــــــجــــــــ 01.21-02
 ـــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرارات زراعٌة عملـــــــــــ 02.21-2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلىحاسب آلى عمـــــــــــــــــ 2-2.21
 هندسه رى وصرف نظـــــــرى 01.21-9 الثالثاء

 

تطبٌقات الحاســـــــــــب االلى فى مجال 
 عملىالهندسه الزراعٌة 

 الحاسب االلى فى مجال الهندسه الزراعٌة تطبٌقات  هندســـــه رى وصرف عملــــــــــــــــــــى 01.21-02
  2نظرى محاصٌل 

 اجهزه قٌاس وتحكم نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  02.21-2

 ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجهـــــــــــــــــــــــزة قٌاس وتحكم عمل 2-2.21

  01.21-9 االربعاء
 نظرى انتاج محاصٌــــــــــــــل )خاص (  زٌنه وتنسٌق حدائق نظـــــــــــــــرى  01.21-02

 ــــــــىعملانتاج محاصٌل )خاص (  زٌنه وتنسٌق حدائق عملـــــــــــــــى 02.21-2
 ـــــــــــــــــــــىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت زراعٌة عملــــــــــ 2-2.21

 (0بمدرج جدٌد ) حاسب آلى نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-9 الخمٌس
01.21-02  

02.21-2  
2-2.21  

 نادية  
 

 

 عمٌد الكلٌة     ل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌ  شئون الطالب      
 
 
 



 
 

 

 

 جامــعــــــة بـــنــها    
 كلٌة الزراعة بمشتهر

  قســـم شئــــون التعلٌـم والطـــــالب

فصل الدراسً االول للعام جدول محاضرات ال 

 ا لثالث للصف  2102/2102الجامعً

 

 

 
 ة باالقسام العملٌ المحاضرة اليـــــــــوم

 الشعبة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
  عملىادارة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزارع وتسوٌق  01.21-9 االحد

 انتاج حٌوانى نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  01.21-02
 ــده تغذٌه نبات واسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 02.21-2

 ـــى عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-2.21
 ـــــــــرىتقاوى وحشائش نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-9 االثنٌن

  ـــــــــــــرىــــــــــــــــــــانتاج دواجن نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-02

 ــــــى انتاج دواجن  عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 02.21-2

 اسس تربٌه نبات عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  2-2.21
  01.21-9 الثالثاء

 ىرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظادارة مزارع وتسوٌق  01.21-02

02.21-2  

2-2.21  

 ـــــــــــــــرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنغذٌه نبات واسمده نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-9 االربعاء

 ــــــــــــرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسس تربٌه نبات نظــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-02
 انتاج حٌوانى عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  02.21-2

2-2.21  
 (0ج جدٌد )حاسب آلى نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى بمدر 01.21-9 الخمٌس

 حاسب آلى عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  01.21-02
 تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى وحشائش  02.21-2

 ـى عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-2.21

 نادية  
 

 عمٌد الكلٌة     وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب   شئون الطالب      
 

              

 

 

 

 

 



 

 

 

   
 ـــــــة بنهـــــــــــــــــــاجـــامـعــــــ

 كلٌة الزراعة بمشتهر
 قســم شئـون التعلٌــم والطـــــالب 

جدول محاضرات الفصل الدراسً االول للعام الجامعً  
 للصف ا لثالث   2102/2102

 

 

 
 ــــات االقسام العلمٌة قاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحاضرة اليـــــــــوم

 شعبه الزراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والتربٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 
 ــــــــــــــــــــــــىانتاج حٌوانى عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-9 االحد

 انتاج حٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانى نظرى 01.21-02
 ــــــــــــــــــلىحاسب آلى عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 02.21-2

2-2.21  
 اج دواجن  نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانت 01.21-9 االثنٌن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى اسس تربٌه نبات نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-02
 نغذٌه نبات واسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده 02.21-2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-2.21
 تقاوى وحشائش نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-9 الثالثاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىادارة مزارع وتسوٌق نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-02
 ادارة مزارع وتسوٌق عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 02.21-2

2-2.21  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىنغذٌه نبات واسمــــــــــــــــــــــــــــــده ونظـــــــــــــــــ 01.21-9 االربعاء

 اسس تربٌه نبات عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 01.21-02
 ــــــــــــــــــــــــــــــــىانتاج دواجن  عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 02.21-2

2-2.21  
 (0بمدرج جدٌد ) حاسب آلى نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-9 الخمٌس

01.21-02  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــاوى وحشائشتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 02.21-2

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  2-2.21

 نادية  
 

 عمٌد الكلٌة     وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب   شئون الطالب      
 

     
 

 

 

 

 

                      

 
 



 
 جـــامــعة بنهـــــــــــــــــــــــــــا
 كلٌة الزراعة بمشتهر

 قســم شئـون التعلٌـــــم والطـــــالب 

جدول محاضرات الفصل الدراسً االول للعام  
 للصف الرابع2102/2102الجامعً

 

 

 
ـاضرة اليــــــــــــــــوم   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــهالشعبـــ لمــحــــ

0-2 2-4 
 مٌكنة زراعٌة عملــــــــــــــــــــى  01.21-9 االحد

  مٌكنة زراعٌة عملــــــــــــــــــــى  01.21-02
 (0ــــــــــــــــــــــــــرى بمدرج محاصٌل )نظـــــــــــــمٌكنة زراعٌة  02.21-2

2-2.21  
  (2بمدرج محاصٌل )تصمٌم وتحلٌل تجارب نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-9 االثنٌن

 (2)مدرج محاصٌل ــــــــــــــــــــــرى ـــــــــــــــــــــــــــــانتاج خضر نظـــــــ 01.21-02
 تكنولوجٌا حفظ اغذٌة عملى  انتاج خضر 02.21-2

 عملــــــــــــــــــــى  2-2.21
  01.21-9 الثالثاء

 (2مدرج محاصٌل )تكنولوجٌا حفظ اغذٌة نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  01.21-02

 عملى انتاج خضر  هاان ومنتجاتتكنولوجٌا  الب 02.21-2

  ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ع 2-2.21
 (2بمدرج جدٌد )ـــــــــــــة نظرىة زراعٌـــــــــــــــــتكثٌف زراعى ودور 01.21-9 االربعاء

 (2بمدرج محاصٌل ) تكنولوجٌا  البان ومنتجاتها نظــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-02
  هاان ومنتجاتبتكنولوجٌا  ال  02.21-2

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   2-2.21
ــة ة زراعٌـتكثٌف زراعى ودور 01.21-9 الخمٌس

 عملى 
 ـارب عملىتصمٌم وتحلٌل تجــــــــــ

ــة ة زراعٌـتكثٌف زراعى ودور ـارب عملىتصمٌم وتحلٌل تجــــــــــ 01.21-02
 عملى

  حفظ اغذٌة تكنولوجٌا 02.21-2
  عملــــــــــــــــــــى 2-2.21

 نادية  
 

 عمٌد الكلٌة     وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب   شئون الطالب      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ــــــابنهــــــــعة جام  
 كلٌة الزراعة بمشتهر

 قســـم شئـــون التعلٌــم والطـــــالب 

  2102/2102للعام الجامعً  جدول محاضرات الفصل الدراسً االول 
 للصف الرابع

 

 

 
 قاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات االقسام العلمٌة المحاضرة اليــــــــــــــــوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــةالشعبة التربٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 تكثٌف زراعى ودورة زراعٌة عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 01.21-9 االحد

 ــــــــــة نظرىتكثٌف زراعى ودورة زراعٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-02
 تكنولوجٌا  ألبان ومنتجاتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  02.21-2

 ـــــــــــــى عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-2.21
 انتاج خضر نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 01.21-9 االثنٌن

 ــــــــــــــــــــــــــــىانتاج خضر عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-02

 تصمٌم وتحلٌل تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب عملى 02.21-2

2-2.21  
 ـــــــــــــرىتصمٌم وتحلٌل تجـــــــــــــــــــــــــــــارب نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-9 الثالثاء

 نظرى تكنولوجٌا  حفظ اغذٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 01.21-02

02.21-2  

2-2.21  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تربٌة عملٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01.21-9 االربعاء

 ـــــــــــــــــرىــــــــــــــــــــــتكنولوجٌا ألبان ومنتجاتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا نظــ 01.21-02
 ــــــــــــــــــــــــــــــــةتكنولوجٌا حفظ اغذٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 02.21-2

 ـى عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-2.21
  01.21-9 الخمٌس

01.21-02  
02.21-2  

2-2.21  

 

 نادية  
 

 

 عمٌد الكلٌة     الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  وكٌل  شئون الطالب      
 

              

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 جـــامــعة بنهـــــــــــــــــــــــــــا
 كلٌة الزراعة بمشتهر

 قســم شئـون التعلٌـــــم والطـــــالب 

جدول محاضرات الفصل الدراسً االول للعام  
 للصف الرابع2102/2102الجامعً

 

 

 
ـاضرة ــــــــوم اليــــــــ  بالقسم لمــحــــ

 شعبه الهندســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الزراعٌة

0-2 2-4 
  تحكـــــــــم بٌئى عملــــــــــــــى 01.21-9 االحد

01.21-02   
 ــــــم بٌئى نظـــــــــــــــــــــــــــــــري تحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 02.21-2

 تحكـــــــــم بٌئى عملــــــــــــــى  2-2.21
تصمٌم نظم الـرى والصرف   01.21-9 االثنٌن

 عملـــــــــــــــى
 تصمٌم نظـــــــــم الرى والصرف نظــــــــــــــــــــرى  01.21-02

تاج الحٌوانى مٌكنــة مزارع االن  02.21-2
 والداجنى والسمكــــــــــــــى عملى

تصمٌم نظم الـرى والصرف  2-2.21
 عملـــــــــــــــى

 

  انتاج خضر وفاكهة عملـــــــــــــــــى 01.21-9 الثالثاء

 انتــــــــــــــــــاج خضر وفاكهة نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  01.21-02

 مٌكنــــة مزارع االنتاج الحٌوانى والداجنىوالسمكـــى نظرى 02.21-2

مٌكنــــة مزارع االنتاج الحٌوانى  2-2.21
 عملى والداجنىوالسمكـــى

 انتاج خضر وفاكهة عملـــــــــــــــــى

 (0)محاصٌل احصاء وتصمٌم تجـــــــــــــــارب نظــــــــــــــــــــــــرى مدرج  01.21-9 االربعاء
  نظــــــــــرى هندســـــــــــــه الزراعات المحمٌة  01.21-02

 عملى احصاء وتصمٌم تجـــــارب ىلـــــعمهندسه الزراعات المحمٌة  02.21-2
 ىلـــــعمهندسه الزراعات المحمٌة  عملى احصاء وتصمٌم تجـــــارب 2-2.21

 ـــــــه تصنٌع المنتجات الزراعٌه نظرىهندســـــــــــــــــــــــــ 01.21-9 الخمٌس
هندسه تصنٌع المنتجات الزراعٌـــة  01.21-02

 عملـــــى
هندسه تصنٌع المنتجات الزراعٌـــة 

 عملـــــى
02.21-2   

2-2.21   

 نادية  
 

 عمٌد الكلٌة     وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب   شئون الطالب      
 

     
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


