
 

 
 

 ــركلية الزراعة بمشتهـــــ       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 لائحة قديمة الفرقه الثالثة )شعبه اراضى( 2015/2016  للعام الجامعى  الثانىجدول الفصل الدراسى 

 المحاضـــــــــــرة

 1 اليــــــــــــــــــــوم
9:00←10:00 

2 
10:00←11:00 

3 
11:00←12:00 

4 
12:00←1:00 

5 
1:30←2:30 

6 
2:30←3:30 

7 
3:30←4:30 

8 
4:30←5:30 

 ــــــداالحـــــــــــ
 محاصيل حقلية خاص

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ىــــــــــــــــــــلاآلتطبيقات الحاسب 

 بقسم المحاصيلنظرى 

 حصر وتصنيف اراضى

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
  

 االثنــــــــــــــين
 مساحـــــــــــــــــــــــــــــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــرىنظـــــ

 ــــــــــــــــهــــمساحــــــــــ

 عملـــــــــــــــــــــــــــــى

 محاصيل حقلية خاص

 عملـــــــــــــــــــــــــــى
  

 الثالثــــــــــــــاء
 ميكروبيولوجى اراضى

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىميكروبيولوجى اراض

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  

 االربعـــــــــــــاء
 تحليل التربة والمياة

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 كيمياء المادة العضوية

 ـــــــــــرىنظـــــــــــــــــــــــــ

 حصر وتصنيف اراضى

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  

 الخميـــــــــــــس
 كيمياء المادة العضوية

 عملــــــــــــــــــــــــــــى

 تحليــــــــــــــــــــــــل التربـــــــــــة والميـــــــــــــــــــــــــاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعملــــــــــــــــــــــ

 ىــــــــــــــــــــتطبيقات الحاسب آل

 عملـــــــــــــــــــــى

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    

 

 

 

 

    

    



 

 
 

 ــركلية الزراعة بمشتهـــــ       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 لائحة قديمة الفرقه الثالثه)شعبه بساتين( 2015/2016 للعام الجامعى  الثانى جدول الفصل الدراسى

 المحاضــــــــــرة

 اليــــــــــــــــــوم
1 

9:00←10:00 

2 
10:00←11:00 

3 
11:00←12:00 

4 
12:00←1:00 

5 
1:30←2:30 

6 
2:30←3:30 

7 
3:30←4:30 

8 
4:30←5:30 

 االحـــــــــــــــــد
ـــــــــــرات بستانية حشــــــــــــ

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ىــــــــــــــــــــلاآلتطبيقات الحاسب 

 بقسم المحاصيلنظرى 
    

 االثنــــــــــــــين
 نباتات طبية وعطرية

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــرى
  

 ةـــــــــــتحسين حاصالت بستاني

 ــــــرىــــــــــــــــــــــــنظـــــــــــــ

 تحسين حاصالت بستانية

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــى

 الثالثــــــــــــــاء
 انتاج خضــــــــــــــر

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 انتاج خضــــــــــــــــــــــر

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 انتاج فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهه

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 االربعـــــــــــــاء
 محاصيل حقلية خاص

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
 خاص محاصيل حقلية

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 انتاج فاكــــــــــــــــــــــــــــهه

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 نباتات طبية وعطرية

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 الخميـــــــــــــس
ات بستانية رـــــــــــــــحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  

 ىــــــــــــــــــــتطبيقات الحاسب آل

 عملـــــــــــــــــــــى

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    

 

 

       



 

 
 

 ــركلية الزراعة بمشتهـــــ       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 لائحة قديمة الفرقه الثالثه )شعبه وقاية النبات(  2015/2016 للعام الجامعى  الثانىجدول الفصل الدراسى 

 المحاضــــــــــرة

 اليــــــــــــــــــوم
1 

9:00←10:00 

2 

10:00←11:00 

3 

11:00←12:00 

4 

12:00←1:00 

5 

1:30←2:30 

6 

2:30←3:30 

7 

3:30←4:30 

8 

4:30←5:30 

 االحـــــــــــــــــد
 كيمياء تحليلية

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 كيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء تحليلة

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  

 االثنــــــــــــــين
 لحقلا حشرات محاصيل

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 الحقل حشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات محاصيل

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  

         الثالثــــــــــــــاء

         االربعـــــــــــــاء

         سالخميـــــــــــــ

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    

 

 

 

 

                



 

 
 

 ــركلية الزراعة بمشتهـــــ       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 لائحة قديمة الفرقه الثالثة )شعبه الوراثة والهندسة الوراثية (  2015/2016 للعام الجامعى الثانىجدول الفصل الدراسى 

 ــــرةالمحاضــــــ

 اليــــــــــــــــــوم
1 

9:00←10:00 

2 

10:00←11:00 

3 

11:00←12:00 

4 

12:00←1:00 

5 

1:30←2:30 

6 

2:30←3:30 

7 

3:30←4:30 

8 

4:30←5:30 

 االحـــــــــــــــــد
 امـــــــــــــــــــــراض نبات

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ىــــــــــــــــــــلاآلتطبيقات الحاسب 

 نظرى 

امـــــــــــــــــــــــــــــــراض نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 االثنــــــــــــــين
ــــــــاء االحماض النووية ميكي

 ــــــــــــــــــرىنظــــــــــــــــ
  

 ــــــــــــــــــــــــــاء االحماض النوويةيكيم

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 الثالثــــــــــــــاء
وراثــــــــــــــــــة العشائر 

 نظـــــــــــــــــــــــــرى

 لوجية وكيماويةوراثة فسيو

 نظــــــــــــــــــــــــــــرى

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراثة فسيولوجية وكيماوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىـــــــــــــــــــعملــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االربعـــــــــــــاء
 لطفور والمطفــــــــــــــــراتا

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 الطفور والمطفــــــــــــــــــرات

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 ــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــوراثـــــــــــــــــــــــــــــــة سيتولوجيـــــــــ

 ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعملــــ

 الخميـــــــــــــس
 وراثـــــــــــــــــــة سيتولوجية

 نظــــــــــــــــــــــرى

 وراثـــــــــــــــــــــة العشائر

 ـىعملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ى ــــــــــــــــــــتطبيقات الحاسب آل

 عملـــــــــــــــــــــى

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    

 

 

 

 

 



 

 
 

 ــركلية الزراعة بمشتهـــــ       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 لائحة قديمة الحيوية الزراعية  ( الفرقه الثالثه )شعبه الكيمياء 2015/2016 للعام الجامعى الثانىجدول الفصل الدراسى 

 المحاضــــــــــرة

 اليــــــــــــــــــوم
1 

9:00←10:00 

2 

10:00←11:00 

3 

11:00←12:00 

4 

12:00←1:00 

5 

1:30←2:30 

6 

2:30←3:30 

7 

3:30←4:30 

8 

4:30←5:30 

 االحـــــــــــــــــد
 كيميــــــــــــــاء انزيمات

 ــــــــــــــرىنظـــــــــــــــــــــــ

 ىــــــــــــــــــــلاآل تطبيقات الحاسب

 بقسم المحاصيلنظرى 
 اتـــــــــكيميــــــــــــــاء انزيم

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  

 االثنــــــــــــــين
 كيميـــــــــــــــــــاء حيوية نباتية

 ــــىعملــــــــــــــــــــــــــــ

 كيميــــــــــــــاء حيوية نباتية

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 كيميــــــــــاء عضوى )خاص(

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
  

 الثالثــــــــــــــاء
 نباتات طبية وعطريــــــة

 عملـــــــــــــــــــــــــــــى

 ــــــــــاء فيتاميناتكيميـــــــــــ

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــى

 نباتات طبية وعطريــــــــــة

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
  

 االربعـــــــــــــاء
 كيميـــــــــــــــــاء فيتامينات

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 تكنولوجيا زيوت ودهون

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 تكنولوجيا زيوت ودهــــــــــون

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  

   الخميـــــــــــــس
 كيميـــــــــــاء عضوى)خاص(

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  

 ىــــــــــــــــــــتطبيقات الحاسب آل

 عملـــــــــــــــــــــى

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    

 

 

         



 

 
 

 ــركلية الزراعة بمشتهـــــ       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 لائحة قديمة الفرقه الرابعة )شعبه اراضى(  2015/2016 للعام الجامعى الثانىجدول الفصل الدراسى 

 المحاضــــــــــرة

 ــــــــــــــوماليــــ
1 

9:00←10:00 

2 

10:00←11:00 

3 

11:00←12:00 

4 

12:00←1:00 

5 

1:30←2:30 

6 

2:30←3:30 

7 

3:30←4:30 

8 

4:30←5:30 

 االحـــــــــــــــــد
 تغذية نبــــــــــــــــــــــــــــــات

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 استزراع اراضى

 ـــــــــــــــىعملــــــــــــــ

 تغذية نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 االثنــــــــــــــين
 ارشاد زراعـــــــــــــــــــــــــى

 ــــــــــــــــــــــــــــــرىنظــــــ

 ارشاد زراعـــــــــــــــــــــــــــــى

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
    

 الثالثــــــــــــــاء
 خدمه وصيانه اراضـــــــــــــى

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث مناقشاتبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االربعـــــــــــــاء
 استزراع اراضــــــــــــــــــــى

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 خدمه وصيانه اراضى

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــى
    

 ــــــسالخميـــــــ
 اسمده وتسميد

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمده وتسميد

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            لطلاب شئون ا   

 

 
    

               



 

 
 

 ــركلية الزراعة بمشتهـــــ       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 لائحة قديمة الفرقه الرابعة )شعبه بساتين( 2015/2016 الجامعى للعام  الثانىجدول الفصل الدراسى 

 المحاضــــــــــرة

 اليــــــــــــــــــوم
1 

9:00←10:00 

2 

10:00←11:00 

3 

11:00←12:00 

4 

12:00←1:00 

5 

1:30←2:30 

6 

2:30←3:30 

7 

3:30←4:30 

8 

4:30←5:30 

 االحـــــــــــــــــد
 امراض حاصالت بستانية

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
 

  
 امراض حاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت بستانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعملــــــــــــــــــــــــ

 االثنــــــــــــــين
 ارشاد زراعــــــــــــــــــــــــــى

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ارشاد زراعـــــــــــــــــى

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 تحسين حاصالت بستانية

 ـــــــــــــــــرىنظـــــــ

 تحسين حاصالت بستانية

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــى

   الثالثــــــــــــــاء
 انتـــــــــــــــــاج تقاوى خضر

 نظــــــــــــــــــــــــــرى

 انتاج تقاوى خضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعملــــ

 ــحث ومناقشاتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   االربعـــــــــــــاء

 ـــــــسالخميــــــ
 تربيه نحل وديدان

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 تربيه نحل وديدان حرير

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
    

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    

 

   

 

 



 

 
 

 ــركلية الزراعة بمشتهـــــ       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 لائحة قديمة الفرقه الرابعه )شعبه وقاية النبات( 2015/2016 للعام الجامعى  الثانىصل الدراسى جدول الف

 المحاضــــــــــرة

 اليــــــــــــــــــوم
1 

9:00←10:00 

2 

10:00←11:00 

3 

11:00←12:00 

4 

12:00←1:00 

5 

1:30←2:30 

6 

2:30←3:30 

7 

3:30←4:30 

8 

4:30←5:30 

 ـداالحــــــــــــــــ
 تحــــــــــــــــــــــــــليل مبيدات

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 اكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروس

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 اكــــــــــــــــــــــــاروس

 عملــــــــــــــــــــــــــــى
  

 االثنــــــــــــــين
 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحليل مبيدات

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
    

 الثالثــــــــــــــاء
 ارشاد زراعى

 ــــرىنظــــــــــــــــــــــــــــــــ

 امراض نبات

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض نبات

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 االربعـــــــــــــاء
 ــــحل وحريرتربيه نـــــــــــــــ

 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 تربيه نـــــــــــــــــــــحل وحرير

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 ارشـــــــــــــــاد زراعى

 عملــــــــــــــــــــــــــــى
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحث ومناقشاتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخميـــــــــــــس

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    

 

              
            

 

    

           



 

 
 

 ــركلية الزراعة بمشتهـــــ       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 لائحة قديمة الفرقه الرابعه )شعبه الوراثة والهندسة الوراثية ( 2015/2016 للعام الجامعى الثانىالدراسى جدول الفصل 

 المحاضــــــــــرة

 اليــــــــــــــــــوم
1 

9:00←10:00 

2 

10:00←11:00 

3 

11:00←12:00 

4 

12:00←1:00 

5 

1:30←2:30 

6 

2:30←3:30 

7 

3:30←4:30 

8 

4:30←5:30 

 ـــــــــــداالحــــــ
 (1تحسين محاصيل )

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 (1تحسين محاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل )

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

وراثة المقاومه  لالمراض 

 لــــــــــــــــــــــــــــــــىعم

 االثنــــــــــــــين
 وراثة المقاومه  لالمراض

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 التكنولوجيا الحيويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والبيئة

 ــــــــــــــــىعملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 الثالثــــــــــــــاء
 تحسين حاصالت بستانية

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
  

 تحسين حاصالت بستانية

 عملـــــــــــــــــــــــــــــــــى
  

 االربعـــــــــــــاء
 التكنولوجيا الحيوية والبيئة

 نظـــــــــــــــــــــــــرى

 ىـــــــلاآلالحاسب  إستخدام

 نظرى فى التكنولوجيا الحيوية

 م الحاسب اآللي في التكنولوجيا الحيويةااستخــــــــــــــد

 عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

   ناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث وم الخميـــــــــــــس

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    

 

  

     


