
 

 

 

 

 

            

 جامعة بنهـــــــــــــــا

 كلية الزراعة بمشتهر  

 قسم شئون التعليم والطالب

  ************* 

 الفرقه الثالثة )شعبه االنتاج الحيوانى والدواجن(1021/10231جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى   

 المحاضـــــــــرة

 اليـــــــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

 حظــــــــــــــــــــــــــائر وآالت االحـــــــــــــــــد

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 حظـــــــــــــــــــــــــــائر آالت

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 انتـــــــــــاج اغنام وماعز

 نظـــــــــــــــــــــــــــــرى

 انتـــــــــــاج اغنام وماعز

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــى

 اسس تغذية حيوان ودواجن االثنــــــــــــــين

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 اقتصاديات انتـاج حيوانى 

 نظــــــــــــرى

 اقتصاديات انتاج حيوانى

 عملـــــــــــــــــــــــــــــى

 اســــس تربية حيوان ودواجن الثالثــــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 اسس تربية حيوان ودواجن
 عملــــــــــــــــــــــــــــى

 حاســـــــــب آلى

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 ءفسيولوجــــــــــــى غدد صما االربعـــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 فسيولوجى غـــــــــــدد صماء 

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 حاسب آلى  سيـــــــــــــالخم

 (2نظرى بمدرج جديد )

 أســـــــــــــــــــــس تغذيــــــــــــــــة حيوان ودواجن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعملـــــــــــــــــــــ

 

 عميد الكلية          وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            شئون الطالب  نادية

 

     

        

 

 

 

 



 

 

           

 جامعة بنهـــــــــــــــــــا

 كلية الزراعة بمشتهـــــــــر  

 البقسم شئون التعليم والط

  ************* 

 الفرقه الرابعة )شعبه االنتاج الحيوانى والدواجن(1021/1023جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى   

 المحاضـــــرة

 اليــــــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

 تكنولوجيا لحوم ودواجــــــن  االحـــــــــــــــــد

 نظـــــــــــــــــــــــــــرى

 تكنولوجيا لحوم ودواجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 انتــــــــــــــــــــــــــــاج دواجن االثنــــــــــــــين

 ىنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 تغذية دواجــــــــــــــــــــــــن

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 انتـــــــــــــــــــــاج دواجن

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 تكنولوجيا آلبان ومنتجاتها الثالثــــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــولوجيا آلبان ومنتجاتهاتكنــــــــــــ

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 انتاج ماشية لحــــــــــــــــم االربعـــــــــــــاء

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ماشية لحمانتـــــــــــاج 

 عملــــــــــــــــــــــى

تغــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــــــة دواجـــــــــــــــــــــــــــــن 

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

تصميم وتحليل تجـارب انتاج  الخميــــــــــــس

 انىحيو

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

تصميم وتحليل تجـارب انتاج 

 حيوانى 

 عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى

  

 عميد الكلية           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            شئون الطالب  نادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ة بنــهاجامعـــــــــــــــــــــــــــ

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر  

 قسم شئون التعليم والطالب

  ************* 

 الفرقه الثالثة )شعبه اراضى( 1021/1023 جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى                  

 المحاضـــــــــــرة

 اليــــــــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

 ـىمورفولوجى تكوين اراضـ  ــداالحـــــــــــــــ

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

مورفولـــــــــــــــــــــوجى تكــــــــــــــــــــــــــــــــــوين اراضى 

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 ـــادنــــــــــوجيا ومعــــــجيول االثنــــــــــــــين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرىنظـــ

 ــــادنجيولـــــــوجيا ومعـــــ

 عملــــــــــــــــــــــــــــــى

 طبيعـــــــــــــة اراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلىعمــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اقتصاديات اراضـــــــــــــى الثالثــــــــــــــاء

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ــــــــىاقتصاديات اراضـــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــىعملـــ

 الكيمياء الطبيعيــة للتربة

 ــــــــــــــــــــرىنظـــــــــ

 الكيمياءالطبيعيـــة للتربـــــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعمل

 طبيعـــــــــــــة اراضــــــــــــى االربعـــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 حاســـــــــب آلى

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 حاسب آلى  يـــــــــــــسالخم

 (2نظرى بمدرج جديد )

 رى وصــــــــــــــــــــــرف

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 رى و صــــــــــــــــــــــرف

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 عميد الكلية                      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          شئون الطالب     نادية  

 

    

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 جامعـــــــــــــــــــة بنــها

 كلية الزراعة بمشتهر  

 قسم شئون التعليم والطالب

  ************* 

 الفرقه الرابعة )شعبه اراضى(1021/1023جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى    

 المحاضــــــــــــــرة

 ـــــــــــــــــــــوماليــ

2 1 3 4 5 6 7 8 

 كيميــــــــــاء اراضـــــــــى االحـــــــــــــــــد

 نظـــــــــــــــــــــــــــــرى

 ـــاء اراضـــــــــىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيميـــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــىعملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ميكنه زراعيـــــــــــــــــة االثنــــــــــــــين

 نظــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ميكنه زراعيـــــــــــــــــــة

 عملـــــــــــــــــــــــــــى

  

 أنتــــــــــاج بساتين خاص الثالثــــــــــــــاء

 ـــــــــرىنظـــــــــــــــــ

 أنتــــــــــــــــــــــاج بساتين

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــى

  

 تصميم وتحليــــــل تجارب االربعـــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــرى

 تصميم وتحليل تجــــــارب

 عملــــــــــــــــــــــــــــى

 ــــىاستصــــــالح اراضـــــــــ

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 استصـــــالح اراضـــــــــــــى

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 خصـــــــــوبة اراضـــــــى الخميـــــــــــــس

 نظــــــــــــــــــــــــــــرى

 ضـــــــــــــــــــــــىخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبة ارا  

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 عميد الكلية                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            شئون الطالب   نادية

 

    

 

             
 

 

 



 

 

 

 ـــــــــــــــــــة بنــهاجامعـ

 كلية الزراعة بمشتهر  

 قسم شئون التعليم والطالب

  ************* 

 الفرقه الثالثه )شعبه أقتصاد زراعى(1021/1023جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى    

 المحاضــــــــــرة

 اليــــــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

 انتاج حيوانى ودواجـــــــــــــن ــداالحـــــــــــــــ

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 انتاج حيوانى ودواجــــــــــــن

 عمـلـــــــــــــــــــــــــــــــــى

 تصنيـــــــــــــــــــــع غذائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعمـلــــــــــــــــــــــــــــ

 تصنيع غذائـــــــــــــــــــــى  االثنــــــــــــــين

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 اقتصاديات اراضــــــــى

 نظــــــــــــــــــــــــــــرى

 (اجتماع ريفى )دراسات سكانية

 ـــــــــــــــــرىنظـــــــــــــــــــ

 اقتصــــــــــــــــــــــــــــــــاد جزئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الثالثــــــــــــــاء

 عمـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

اجتماع ريفى )دراسات 

 سكانية( 
 ــــــــىــــــــــــعمـلــ    

 

 اقتصــــــــــــــــــــــــــاد جزئى االربعـــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــرى

اقتصاديات انتـاج حيوانى 

 ودواجن 

 نظــــــــــــــــــــــــــرى

 اقتصاديات اراضـــــــــى

 عمـلـــــــــــــــــــــــــى

 انتاج حيوانـى ودواجناقتصاديات 

 عمـلـــــــــــــــــــــــــــــــــى

 حاسب آلى  الخميـــــــــــــس

 (2نظرى بمدرج جديد )

 حاســـــــــب آلى

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــى

  

 عميد الكلية                            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            شئون الطالب  نادية

 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

 جامعـــــــــــــــــــــة بنــها

 كلية الزراعة بمشتهر 

 قسم شئون التعليم والطالب

  ************* 

 الفرقه الرابعة )شعبه أقتصاد زراعى (1021/1023جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى     

 المحاضـــــــــــرة

 ـــــوماليــــــــــــــ

2 1 3 4 5 6 7 8 

 اقتصـــــــاديات تصنيع غذائى االحـــــــــــــــــد

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 اقتصـــــــاديات تصنع غذائى 

 عمـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  

 ميكنه زراعيـــــــــــــــــة االثنــــــــــــــين

 ــــــــــــــــــــرىنظــــــــــ

 ميكنه زراعيـــــــــــــــــــة

 عملـــــــــــــــــــــــــــى

 احصــــــــــــــاء تطبيقى

 نظـــــــــــــــــــــــــــرى

 

تكثيف زراعـــــــى ودوره  الثالثــــــــــــــاء

 زراعية 

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

ـــى ودوره تكثيف زراعــ

 زراعيه 

 عمـلــــــــــــــــــــــــــــــى

 احصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء تطبيقى

 عمـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 انتاج بساتين خـــــــــــاص االربعـــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 انتاج بساتين خــــــــــــــــاص

 عمـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 تحليل اســـــــــــــعار زراعية  الخميـــــــــــــس

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ــــــــــــــــــعـــار زراعية تحليل اســـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عمـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 عميد الكلية          وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب           شئون الطالب  نادية

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 جامعـــــــــــــــــــــة بنــها

 بمشتهر كلية الزراعة  

 قسم شئون التعليم والطالب

 الفرقه الثالثه)شعبه بساتين(1021/1023جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى   *************  

 المحاضــــــــــرة

 اليــــــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

 اسس تربيـــــــــــــة نبــــــــات االحـــــــــــــــــد

 ــــــــــــــــــرىنظـــــــــ

 اسس تربيــــــــــــة نبــــــــــــات

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نبـــــات واسمده

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 حشـــــــــــــــائش ومقاومتها ثنــــــــــــــيناال

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 حشائش ومقاومتهـــــــــــــــــــا

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 تغذية نبات واسمده

 نظــــــــــــــــــــــــــــــرى

 

 تاج نباتات زينــــــــــــــــــهان الثالثــــــــــــــاء

 عملــــــــــــــــــــــــــــــى

 فســــــــــيولوجى اشجار  فاكهه

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

( 2انتـــــــــــــــــــــــــــــاج خضــــــــــــــــــــــــــــــر)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعملـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتاج نباتات زينــــــــــــــــــه االربعـــــــــــــاء

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

 (2انتــــــــــــــــــــــــــاج خضر)

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 فســـيولوجى  اشجار فاكهه

 ــــــــــــــــــىعملـــــ
 

 حاسب آلى  الخميـــــــــــــس

 (2نظرى بمدرج جديد )

 حاســـــــــب آلى

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 عميد الكلية             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                     شئون الطالب  نادية

 

    

        

 
 

 

 

 

 

 

 

   



 

 بنهــــــــــــــــــــــاجامعة 

 كلية الزراعة بمشتهر  

 قسم شئون التعليم والطالب

 الفرقه الرابعة )شعبه بساتين( 1021/1023الجامعى جدول الفصل الدراسى االول للعام   *************  

 المحاضــــــــرة

 اليـــــــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

 حدائـــــــــــــــــــــــق تنسيق االحـــــــــــــــــد

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

 تنسيق حدائـــــــــــــــــــــــــــــق

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

اعداد وتخزين حاصالت 

بستانيه 

 نظــــــــــــــــــــــــــــرى

 

 ـــــــــــــــــــــــةميكنه زراعي االثنــــــــــــــين

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ميكنه زراعيـــــــــــــــــــــــــــــة

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 تكنولوجى حاصالت بستانيــــه الثالثــــــــــــــاء

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 الت بستانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهتكنولوجى حاص

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 (1انتـــــــــــــــــــــاج فاكهه ) االربعـــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 (1ـــــــــاج فاكهــــــــــه)انتـــــــ

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 اعداد وتخزين حاصــــــــــــــــــالت بستانيـــــــــــــــــة

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 اربحليل وتجوتتصميم    الخميـــــــــــــس

 نظـــــــــــــــــــــــــــرى

 تصميم وتحليل وتجـارب

 عملـــــــــــــــــــــــــــــى

 عميد الكلية          وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            شئون الطالب  نادية

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة بنهـــــــــــــــــــا

 كلية الزراعة بمشتهر  

 سم شئون التعليم والطالبق

  ************* 

 الفرقه الثالثه)شعبه المحاصيل(1021/1023جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى    

 المحاضـــــــــرة

 اليــــــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

 انتاج حيوان ودواجــــــــــــــن االحـــــــــــــــــد

 ــــــــــــــــــــرىنظــــــــــــــــــ

 انتاج حيوان ودواجــــــــن 

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 تغـــــــــــــــــذية نبـــــــــــــــــــــات واسمـــــــــــــــــــده

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 تغــــــذية نبـــــــــــات واسمده  الثنــــــــــــــينا

 نظـــــــــــــــــــــــــــــرى

 (2انتاج محاصيــــــــــــــــــــل )

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 (2انتاج محاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعملـــــــــــــــــــــــ

 اسس تربية نبــــــــــــــــــــات الثالثــــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 اسس تربية نبــــــــــــــــــــــات

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 حشائش ومقاومتهـــــــا االربعـــــــــــــاء

 عملـــــــــــــــــــــــــــــى

 االت وجــــــــــــــــــــرارت

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 االت وجــــــــــــــرارت

 عملـــــــــــــــــــــــى

 

 حاسب آلى  الخميـــــــــــــس

 (2نظرى بمدرج جديد )

 ـــــــــــاحشائش ومقاومتهــــــــ

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 حاســـــــــب آلى

 عملــــــــــــــــــــــــــــى

 

 عميد الكلية          وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            شئون الطالب   نادية

                 
                                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــا

 كلية الزراعة بمشتهر  

 قسم شئون التعليم والطالب

  ************* 

 الفرقه الرابعة)شعبه المحاصيل(1021/1023جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى     

 المحاضـــــــــرة

 اليــــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

 انتاج بساتين خـــــــــــــــــاض  االحـــــــــــــــــد

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 انتــــــــاج بساتين خــــــاض

 عملــــــــــــــــــــــى

 (2تحسين محاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعملــــــــــــــــ

تكثيف زراعــــــــى ودورة  االثنــــــــــــــين

 زراعية

 نظــــــــــــــــــــــــــــــرى

 (2تحسين محاصيــــــــــــل )

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــرى

ى ودورة تكثيف زراع

 زراعية 

 ــــــــــــــــــــــــــىعملــ

 

 تصميم وتحليل تجــــــــــــارب الثالثــــــــــــــاء

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 تصميم وتحليل تـجـــــــارب

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــى

 استصالح اراضــــــــــــى

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 استصالح اراضــــــــــــــــــى  االربعـــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 تكنولوجيـــــــــــا الياف

 نظــــــــــــــــــــــــــــــرى

 تكنولوجيـــــــــــــــا الياف

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــى

     الخميـــــــــــــس

 عميد الكلية            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                      شئون الطالب  نادية

 

       

 

   

 

 

 

 

 



  

 

      

 

 جامعة بنــــــــــــــــــــــــها

 كلية الزراعة بمشتهر  

 قسم شئون التعليم والطالب

  ************* 

 الفرقه الثالثه )شعبه وقاية النبات(1021/1023الجامعى  جدول الفصل الدراسى االول للعام    

 المحاضــــــــــرة

 اليــــــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

 اســـــــــــــــــــــــس مكافحه  االحـــــــــــــــــد

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 تكنولوجيا رش وتعفيــــــــــــــر

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مكافحه

 عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى

 حشــــــــــــرات طبيه وبيطرية  االثنــــــــــــــين

 ـــــــــــــــــــــــــــرىنظــــــــــــ

 حشرات طبيــــــــــــــه وبيطرية

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 تقسيم حشـــــــــــــــرات الثالثــــــــــــــاء

 نظــــــــــــــــــــــــــــرى

 تكنولوجيا رش وتعفيــــــــــــــر

 ــــــــــــــــــى عملــــــــــــــــــــــــ

 تقسيم حشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى

 نيما تو لوجيــــــــــــــــــــــــا االربعـــــــــــــاء

 ــــــــــــــــرىنظـــــــــــــــــــــــ

 حاســـــــــب آلى

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــى

 نيما تو لوجيــــــــــــــــا

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 حاسب آلى  الخميـــــــــــــس

 (2نظرى بمدرج جديد )

 كيمياء عضــــــــــــوية خاص

 ـــــــرىنظــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــوية خاصاء عضـكيمي

 عمــــــــــــــــــــــــــلى

 

 عميد الكلية         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب           شئون الطالب   نادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جامعة بنهـــــــــــــــــــا

 كلية الزراعة بمشتهر  

 قسم شئون التعليم والطالب

  ************* 

 الفرقه الرابعه )شعبه وقاية النبات(1021/1023جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى     

 المحاضــــــــــرة

 اليـــــــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

 تصميم وتحليل تجـــــــــــــارب االحـــــــــــــــــد

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ـارب تجــتصميم وتحليل 

 عمــــــــــــــــــــــــلى

  

 ـــــــاصانتاج بساتين خـــــــــ االثنــــــــــــــين

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 انتاج بساتين خـــــــــــــــــــاص

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 حشرات محاصيل بستانية

 ـــــــــــــــــــرىنظـــــــــ
 حشرات محاصيل بستانيـــــة

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 مقاومـــــــــــــــــــــــــة حيوية الثالثــــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 مقاومـــــــــــــــــــــــة حيوية

 ــــــــــــــــــىعملــــــــــــــــــــــــ

  

 سمية مبيــــــــــــــــــــــــــدات االربعـــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 سميــــــــــــــــــــــــة مبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــىعملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــدات حشــــــــــــــريةمبيــ الخميـــــــــــــس

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 مبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدات حشــــــــــــــــــــــــــــرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عميد الكلية          وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            شئون الطالب  نادية

              
            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

  

 جامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــا

 كلية الزراعة بمشتهر  

 قسم شئون التعليم والطالب

  ************* 

 الفرقه الثالثة )شعبه امراض النبات(1021/1023جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى    

 المحاضـــــــــرة

 اليــــــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

 تقسيم فطـــــــــــــــــــــــــر      االحـــــــــــــــــد

 ــــــــرىنظـــــــــــــــــــــــــــــــ

تقسيم فطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 امراض خضر وزينـــــــــــــــه االثنــــــــــــــين

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ـــــــــــــهامراض خضر وزينــــــ

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 اسس مكافحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه آفــــــــــــات

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 ـــاتاسس مكافحه آفــــــــــ الثالثــــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 اسس تربيةنبـــــــــــــــــــــات

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 اسس تربيةنبـــــــــــات

 عملـــــــــــــــــــــــــــى

 

 امراض بكتريـــــــــــــــــــــــــة االربعـــــــــــــاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــرىنظـــــ

 حاســـــــــب آلى

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــى

 امراض بكتريــــــــــــــــة

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 حاسب آلى  الخميـــــــــــــس

 (2نظرى بمدرج جديد )

 كيمياء عضوية خــــــــــــاص

 ــــــــــــــــــــرىنظـــــــــــــــــ

 ـــاصكيمياء عضوية خـــ

 ـــــــــــــــــىعملــــــــــــــ

 

 

 عميد الكلية                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            شئون الطالب  نادية

 

                 
 

 

 

 

 



 

    

              

 جامعة بنهــــــــــــــــــــــا

 ة الزراعة بمشتهركلي  

 قسم شئون التعليم والطالب

  ************* 

 الفرقه الرابعه )شعبه امراض النبات(1021/1023جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى    

 المحاضـــــــــرة

 اليــــــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

 مبيدات فطريـــــــــة وحشائش االحـــــــــــــــــد

 ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىن

 مبيدات فطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية وحشائش

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 يهـراض فيروسفيروسات وامـ االثنــــــــــــــين

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ـوجيةأمراض نباتات فسيولــــــــ

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ـوجيةلأمراض نباتات فسيو

 عملــــــــــــــــــــــــــــــى
 

 تصميم وتحـــــــــــــليل تجارب  الثالثــــــــــــــاء

 ـــــــــــــــــــــــــرىنظــــــــــــــ

 فيروسات وامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض فيروسيه

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 مقاومه النبات لالمراض  االربعـــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 مقاومه النبات  لالمـــــــــراض

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 انتـــــــــاج بساتين خاص

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 انتاج بســــــــاتين خاص الخميـــــــــــــس

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ـــاربتصميم وتحليل تجـــــــــــــ

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  

 عميد الكلية                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            شئون الطالب  نادية

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 



 

    

 جامعة بنهـــــــــــــــــــــــا

 كلية الزراعة بمشتهر  

 البقسم شئون التعليم والط

  ************* 

 الفرقه الثالثه )شعبه علوم  االغذية(1021/1023جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى    

 المحاضـــــــــرة

 اليـــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

 انتاج حيوانى ودواجـــــــن االحـــــــــــــــــد

 نظـــــــــــــــــــــــــــــرى

 انى ودواجـــــــــــــنانتاج حيو

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــى

تغذيه انســـــــــــــــــان 

 نظـــــــــــــــــــــــــــــرى

 

 حفظ اغذيـــــــــــــــــــــــــــة  االثنــــــــــــــين

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــرى

ـــــظ اغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حفـــــــــــــــــــــــــــ

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 كيمياء اغذيه والبان الثالثــــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ـه والبـــــــــــــــــــــــــــــــــان كيمياء اغذيـــــــــــــــــــــــــ

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 لبن سائل ومعامـــــــــــــــالته  االربعـــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ل ومعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتهلبن ســـــــــــــــــائ

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 

 حاسب آلى  الخميـــــــــــــس

 (2نظرى بمدرج جديد )

 تكنولوجى لحوم ودواجن 

 نظـــــــــــــــــــــــرى
 وجى لحوم ودواجن تكنولــ

 عملــــــــــــــــــــــــــــــى

 حاســـــــــب آلى

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــى

 نادية

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            شئون الطالب    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

   

 جامعة بنهـــــــــــــــــا

 ركلية الزراعة بمشته  

 قسم شئون التعليم والطالب

  ************* 

 الفرقه الرابعة)شعبه علوم  االغذية( 1021/1023جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى    

 المحاضـــــــــرة

 اليــــــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

 تكنولــــوجـــــى جــــــــــــــبن االحـــــــــــــــــد

 ــــــــــــــــــــــــــــــرىنظــــــ

 تكنولــــــوجــــــــــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــــــــــــــبن

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 انتـــــــــاج بساتين خاص االثنــــــــــــــين

 ــــــــــــــــــــــــــــــرىنظـــــ

 انتاج بساتين خـــــــــــــاص

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــى

تكنولوجــى سكر والحلوى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــىعمل

 

تكنولوجــى سكر والحلوى  الثالثــــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 حليل اغــــــــــــــــــــــذية والبـــــــــــــــــــــــــــــــــانت

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 اقتصـــــــــــــــــــاديات تصنيع االربعـــــــــــــاء

 ىنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 تحليل اغـــــــــــــذية والبان

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 اقتصــــــــاديات تصنيع

 عملــــــــــــــــــــــــــــى

 

 ميكووبيولـــــــــــــــوجيا البان الخميـــــــــــــس

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البانميكووبيولوجيـــــــــــــــ

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 عميد الكلية         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            شئون الطالب  نادية

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ـــــــــــاجامعة بنهـــــــــــــــــ

 كلية الزراعة بمشتهر  

 قسم شئون التعليم والطالب

  ************* 

 الفرقه الثالثة )شعبه الوراثة والهندسة الوراثية (1021/1023جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  

 المحاضـــــــــرة

 اليـــــــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

كيمــــــــــــــــــــــاء بروتنيات  االحـــــــــــــــــد

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 اسس تربية نبــــــــــــــــــات

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 كيمــــــــــــــــــــــــــاء بروتنيـــــــــــــــــــــــــــــــــات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعملــــــــــــــــــــــــــــ

 احصاء وراثــــــــــــــــــــــــــى االثنــــــــــــــين

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 احصاء وراثــــــــــــــــــــــــــى

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 ات اسس تربية نبـــــــــــــــ

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 سيتولوجــــــــــــــــــــــى الثالثــــــــــــــاء

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

 سيتولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعملـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وراثة جزيئيــــــــــــــــــــــة االربعـــــــــــــاء

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 حاســـــــــب آلى 

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــى

 ــــــــــــــــــــــــــــــةوراثــــــــــة جزيئيــــــــــــــــــــــ

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 حاسب آلى  الخميـــــــــــــس

 (2نظرى بمدرج جديد )

وراثة كائنات دقيقة وفيروسات 

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
قيقـــــــــــــــــــــــــــــة وفيروسات وراثة كائنـــــــــــات د

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 عميد الكلية                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            شئون الطالب  نادية

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

 ــــــــــــــــــــاجامعة بنهــــــــ

 كلية الزراعة بمشتهــــــــر  

 قسم شئون التعليم والطالب

  ************* 

 الفرقه الرابعه )شعبه الوراثة والهندسة الوراثية (1021/1023جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  

 المحاضــــــــــرة

 اليـــــــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

وراثة الصفات الكميــــــــــــــة  ـــــــــــــــــداالح

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

 وراثة تكــــــــــــــــــــــــــوينيه

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

 وراثة الصفات الكميـــــة

 عملــــــــــــــــــــــــــــــى 

 

 تكنولوجيـــــــــــــــــــــــا جين  ــــــــيناالثنــــــ

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

 تكنولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جين 

 ـى  عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اسس تربية حيـــــــــــــــــوان  الثالثــــــــــــــاء

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

 وراثــــــــــــــــــــــة تكوينيه 

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

  اسس تربية حيـــــــــــوان

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 

 االسس الوراثية للتطـــــــــــور  ربعـــــــــــــاءاال

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

 االسس الوراثية للتطور 

 عملــــــــــــــــــــــــــــى

  

 تصميم وتحليل التجارب الوراثية  الخميـــــــــــــس

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

وتحليل التجارب الوراثية       تصميم

 نظــــــــــــــــــــــــــــرى
   

 عميد الكلية                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            شئون الطالب  نادية

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــا

 كلية الزراعة بمشتهر  

 لتعليم والطالبقسم شئون ا

  ************* 

 الفرقه الثالثه )شعبه الكيمياء الحيوية الزراعية  ( 1023/ 1021جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى   

 المحاضـــــــــرة

 اليـــــــــــــــــــوم

2 1 3 4 5 6 7 8 

 بروتيناتكيميـــــــــــــــــاء   االحـــــــــــــــــد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــرىنظــــ

 انتاج محاصيـــــــــــــــــــــــل 

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنحليليكيمياء  

 ــــــىعمــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بروتينات كيميـــــــــــــــــاء  االثنــــــــــــــين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــىعمل

 انتاج محاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

 عمــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  ليبيداتـــــــــــــــــــــــاء كيمي الثــــــــــــــاءالث

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 كيمياء تحليليـــــــــــــــــــــــــة 

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 كيميــــــــــــــاء لبيدات  

 عملــــــــــــــــــــــــــــى

 

 كربوهيدرات ــــــــــــــــاء كيميـ ـــــــــــاءاالربعــ

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 كربوهيدراتــــــــــــــــاء كيميـ

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 حاســـــــــب آلى

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 حاسب آلى  الخميـــــــــــــس

 (2رى بمدرج جديد )ــــــــنظ

كيميـــــــــــــــاء طبيعية   

 عملـــــــــــــــــــــــــــــى

 كيميــــــــــــــــاء طبيعية 

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 عميد الكلية                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            شئون الطالب   نادية

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 جامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــا

 كلية الزراعة بمشتهر  

 قسم شئون التعليم والطالب

  ************* 

 الفرقه الرابعة  )شعبه الكيمياء الحيوية الزراعية  (1021/1023 جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  

 المحاضـــــــــرة

 ــــوماليــــــــــــــ

2 1 3 4 5 6 7 8 

 كيميــــــــــــــــــــــاء هرمونات  االحـــــــــــــــــد

 ــــــــــــرىـــنظــــــــــــــــــــــ

 تغذية انســــــــــــــــــــان 

 نظــــــــــــــــــــــــــــــرى

 

 ىــــــــــكيمياء  التمثيل الغذائ االثنــــــــــــــين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىنظـ

 كيمياء  التمثيل الغذائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 كيمياء هرمونــــــــــــات 

 ـــــــــىعملـــــــــــــــــــــ

 كيمياء  حيوية تطبيقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   الثالثــــــــــــــاء

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

 ة ــكيمياء  حيوية تطبيقيـــــــــ االربعـــــــــــــاء

  ــــــرىـــــــــــــــنظـــــــــــــــ

 كيميــــــــاء المركبات الطبيعية

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيميــــــــاء المركبات الطبيعي

 ـــــــــــــىعملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اربــــــــــــتصميم وتحليل تج الخميـــــــــــــس

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ارب ــــــــــتصميم وتحليل تج

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  

 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     اب شئون الطل نادية

 

     

 

 

 

    

  


