
 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 ( هبرنامج الاراضى والميا  ) المستوى الثالث  2015/2016 للعام الجامعى  الثانىجدول الفصل الدراسى    

 المحاضـــــــرة

 اليــــــــــــــوم
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 

 االحــــــــــــــد
 محسنات التربة وتدوير المخلفات الزراعية

 نظرى
 محسنات التربة وتدوير المخلفات الزراعية

 عملى

تطبيقات الحاسب اآللى 

 فى مجال التخصص

 نظرى 
   

 االثنـــــــــــــين
 تغذية النبات وإدارتها

 نظرى

 تغذية النبات وإدارتها

 عملى

 مقرر إختيارى خارج البرنامج

 نظرى

 ارج البرنامجمقرر إختيارى خ

 عملى

 الثالثــــــــــــاء
 تقسيم ونشأة األراضى

 نظرى

 تقسيم ونشأة األراضى

 عملى

تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال 

 التخصص

 عملى
  

 ــــاءاالربعـــــ
 الزراعة الألرضية

 نظرى

 الزراعة الألرضية

 عملى

 مقرر إختيارى داخل البرنامج

 نظرى

 مقرر إختيارى داخل البرنامج

 ملىع

         الخميــــــــــس

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    



 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 (النباتي الثالث )برنامج الانتاجالمستوى  2015/2016الجامعي للعام  الثانى الدراسيجدول الفصل 

 المحاضـــــــرة

 ماليــــــــــــــو
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 

 االحــــــــــــــد
 أسس تربية محاصيل

  نظرى

 أسس تربية محاصيل

 عملى

 إنتاج خضر

 عملى

  

 االثنـــــــــــــين
 (2إنتاج خضر )

 نظرى

 مقرر إختيارى داخل البرنامج

 بالقسم ظرىن

تطبيقات الحاسب 

اآللى فى مجال 

 التخصص

 نظرى

  
 

 الثالثــــــــــــاء
 محاصيل علف ومراعى

 نظرى

 (1إنتاج فاكهة )

 نظرى
    

 ـــاءبعــــــاالر
 (1إنتاج فاكهة )

 عملى

 مقرر إختيارى داخل البرنامج

 عملى

تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال 

 التخصص

 عملى

  

 سالخميــــــــــ
 مقرر إختيارى خارج البرنامج

 بالقسم نظرى

 مقرر إختيارى خارج البرنامج

 عملى

 محاصيل علف ومراعى

 عملى

  

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    

 



 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

  الزراعية(التكنولوجيا الحيوية  الثالث )برنامجوى المست 2015/2016الجامعي للعام  الثانى الدراسيجدول الفصل 

 المحاضـــــــرة

 اليــــــــــــــوم
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 

 االحــــــــــــــد
 كيمياء اإلنزيمات وتحميلها

 نظرى
  

 ت وتحميلهاكيمياء اإلنزيما

 عملى
  

 االثنـــــــــــــين
 تكنولوجيا الجينات

 عملى

 تكنولوجيا الجينات

 نظرى
    

 الثالثــــــــــــاء
 كيمياء تحليلية

 نظرى

 كيمياء تحليلية

 عملى

تطبيقات الحاسب 

اآللى فى مجال 

 التخصص

 نظرى 

تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال 

 التخصص

 عملى
 

 االربعـــــاء
 وماتية الحيوية والجينومالمعل

 عملى

 المعلوماتية الحيوية والجينوم

  نظرى

 مقرر إختيارى داخل البرنامج

 عملى

 مقرر إختيارى داخل البرنامج

 نظرى

 الخميــــــــــس
 مقرر إختيارى خارج البرنامج

  نظرى

 مقرر إختيارى خارج البرنامج

 عملى
    

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 ة لشئون التعليم والطلاب        وكيل الكلي    شئون الطلاب    

 



 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية       ) المستوى الثالث  2015/2016 للعام الجامعى  الثانىجدول الفصل الدراسى 

) 

 المحاضـــــــرة

 اليــــــــــــــوم
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 

 االحــــــــــــــد
 اقتصاد شامل

 نظرى

 تمويل زراعى

 نظرى

تطبيقات الحاسب اآللى 

 فى مجال التخصص

 نظرى 

 

   

 االثنـــــــــــــين
 مقرر إختيارى داخل البرنامج

 نظرى

 تمويل زراعى

 عملى

 اقتصاد شامل

 عملى
  

 الثالثــــــــــــاء
 تنمية اقتصادية زراعية

 نظرى

 تنمية اقتصادية زراعية

 عملى

تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال 

 التخصص

 عملى

  

 ــاءاالربعـــــــ
 نقل التكنولوجيا الزراعية

 نظرى

 نقل التكنولوجيا الزراعية

 عملى

 مقرر إختيارى خارج البرنامج

 نظرى
  

 الخميــــــــــس
 إختيارى داخل البرنامجمقرر 

 عملى

 مقرر إختيارى خارج البرنامج

 عملى
    

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    



 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 (ة       برنامج   علوم الاغذي   ) المستوى الثالث  2015/2016 للعام الجامعى  الثانىجدول الفصل الدراسى 

 المحاضـــــــرة

 اليــــــــــــــوم
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 

 االحــــــــــــــد
 تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها

 نظرى

 تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها

 عملى

تطبيقات الحاسب اآللى 

 مجال التخصص فى

 
 

  

 االثنـــــــــــــين
 تكنولوجيا الزيوت والدهون

 نظرى
  

 تكنولوجيا الزيوت والدهون

 عملى
  

 الثالثــــــــــــاء
 نواتج دهنية لبنية وبديالتها

 نظرى 

 مقرر إختيارى خارج البرنامج

 نظرى

تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال 

 التخصص

 عملى

 

 

 ـــــاءاالربعــــ
 روبيولوجيا األغذية ميك

 نظرى

 نواتج دهنية لبنية وبديالتها

 عملى 

 ميكروبيولوجيا األغذية 

 عملى

 مقرر إختيارى خارج البرنامج

 عملى

 الخميــــــــــس
 مقرر إختيارى داخل البرنامج

 نظرى

 مقرر إختيارى داخل البرنامج

 عملى

    

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 تعليم والطلاب        وكيل الكلية لشئون ال    شئون الطلاب    

   



 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 (برنامج   الانتاج الحيوانى       ) المستوى الثالث  2015/2016 للعام الجامعى  الثانىجدول الفصل الدراسى 

 المحاضـــــــرة

 اليــــــــــــــوم
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 

 االحــــــــــــــد
 إنتاج حيوانات اللحم 

 نظرى

 مقرر إختيارى خارج البرنامج

 نظرى 

 مقرر إختيارى خارج البرنامج

 عملى 

 إنتاج حيوانات اللحم

 عملى

 االثنـــــــــــــين
 مقرر إختيارى داخل البرنامج

 نظرى

 مقرر إختيارى داخل البرنامج

 عملى

تطبيقات الحاسب اآللى 

 فى مجال التخصص

 نظرى 
 

تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال 

 التخصص

 عملى

 الثالثــــــــــــاء
 إنتاج أسماك

 نظرى

 إنتاج أسماك

 عملى 
    

 ـــاءاالربعــــــ
 فسيولوجيا التناسل 

 عملى

 فسيولوجيا التناسل 

 نظرى
   

 الخميــــــــــس
 دواجنأسس تغذية حيوان و

 نظرى

 أسس تغذية حيوان ودواجن

 عملى
    

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    



 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

  النبات(وقاية       الثالث )برنامجالمستوى  2015/2016الجامعي للعام  الثانى الدراسيجدول الفصل 

 المحاضـــــــرة

 يــــــــــــــومال
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 

 االحــــــــــــــد
 حشرات المحاصيل الحقلية والبستانية

 عملى

 حشرات المحاصيل الحقلية والبستانية

 نظرى

تطبيقات الحاسب 

اآللى فى مجال 

 التخصص

 ظرى ن

 
  

 االثنـــــــين
 الفطريات الممرضة للنبات

 نظرى

 الفطريات الممرضة للنبات

 عملى
 

   

 الثالثـــــــاء
 أكاروس ونيماتودا

 عملى

 أكاروس ونيماتودا

 نظرى

تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال 

 التخصص

 عملى

  

 ـاءاالربعـــــــــ
 مقرر إختيارى داخل البرنامج

 نظرى

 اخل البرنامجمقرر إختيارى د

 عملى

 بيئة اآلفات الحشرية واألمراض النباتية

 نظرى
 بيئة اآلفات الحشرية واألمراض النباتية

 عملى

 الخميــــــــــس
 مقرر إختيارى خارج البرنامج

 عملى

 مقرر إختيارى خارج البرنامج

 نظرى
 

   

 محمود خرضى

 عميد الكلية                       وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب      شئون الطلاب    



 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 ( الإنتاج الحيوانىبرنامج      )  الرابعالمستوى  2015/2016 للعام الجامعى  الثانىجدول الفصل الدراسى 

 المحاضـــــــرة

 اليــــــــــــــوم
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 

 االحــــــــــــــد
 التقنيات الحيوية للحيوان والدواجن

 نظرى

  داخل البرنامج مقرر اختيارى

 نظرى

  داخل البرنامج مقرر اختيارى

 عملى
 التقنيات الحيوية للحيوان والدواجن

 عملى

 االثنـــــــــــــين
 مقرر اختيارى خارج البرنامج 

 نظرى

 لبرنامج مقرر اختيارى خارج ا

     عملى

 الثالثــــــــــــاء
 التحسين الوراثى للدواجن

 نظرى
 

 التحسين الوراثى للدواجن

 عملى
 

  
  

 االربعـــــــــــاء
 إنتاج ماشية اللبن

 نظرى 
 

 إنتاج ماشية اللبن

 عملى 
 

 مشررررررررررررررررررررررررررررو  التخررررررررررررررررررررررررررررج

 عملرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى
 

 

 

 الخميــــــــــس
 مشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو  التخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررج

 عملررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى
 

 تغذية حيوان 

 نظرى
 

 ة حيوان تغذي

 عملى
 

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    



 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 ( علوم الأغذيةبرنامج      )  الرابعالمستوى  2015/2016 للعام الجامعى  الثانىجدول الفصل الدراسى 

 المحاضـــــــرة

 اليــــــــــــــوم
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 

 االحــــــــــــــد
 تغذية إنسان وبرامج تغذية

 نظرى

 تغذية إنسان وبرامج تغذية

 عملى
    

 االثنـــــــــــــين
 ألبان متخمرة ونواتج ثانوية

 نظرى

 ألبان متخمرة ونواتج ثانوية

 عملى

 اختيارى داخل البرنامج مقرر

 نظرى

 اختيارىداخل البرنامج مقرر 

 عملى

 الثالثــــــــــــاء
األلبان المكثفة والمجففة 

 والمثلوجات اللبنية

 نظرى

األلبان المكثفة والمجففة والمثلوجات 

 اللبنية

 عملى

 اختيارى خارج البرنامج مقرر

 نظرى

 اختيارى ج البرنامجخار مقرر

 عملى

 ــــاءاالربعـــــ
 هندسة تصنيع غذائى

 نظرى

 هندسة تصنيع غذائى

 عملى
    

 الخميــــــــــس
 مشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو  التخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررج

 عملرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى
 

  

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    



 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 (الأراضى والمياه برنامج      )  الرابعالمستوى  2015/2016 للعام الجامعى  انىالثجدول الفصل الدراسى 

 المحاضـــــــرة

 اليــــــــــــــوم
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 

 االحــــــــــــــد
 كيمياء المادة العضوية

 نظرى

 كيمياء المادة العضوية

 عملى

 مقرر خارج البرنامج اختيارى

 نظرى

 مقرر خارج البرنامج اختيارى

 عملى

 االثنــــــين
 التقييم الخصوبى للتربة

 نظرى

 التقييم الخصوبى للتربة

 عملى

 اختيارىداخل البرنامج مقرر 

 نظرى

 اختيارىداخل البرنامج مقرر 

 عملى

 الثالثـــــــاء
 الخصوبى للزراعات المحمية التقييم

 نظرى

 التقييم الخصوبى للزراعات المحمية

 عملى
    

 ــــــاءاالربعـــ
 عالقة األراضى بالماء والنبات

 نظرى

 عالقة األراضى بالماء والنبات

 عملى
    

 الخميــــــــــس
 مشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو  التخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررج

 عملرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى
 

  

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 ليم والطلاب        وكيل الكلية لشئون التع    شئون الطلاب    

 



 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 (تصادية والاجتماعية الزراعية برنامج   العلوم الاق   )  الرابعالمستوى  2015/2016 للعام الجامعى  الثانىجدول الفصل الدراسى 

 المحاضـــــــرة

 اليــــــــــــــوم
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 

 االحــــــــــــــد
 إدارة مزرعية

 نظرى

 إدارة مزرعية

 عملى
    

 االثنـــــــــــــين
 التجارة الدولية الزراعية

 نظرى

 التجارة الدولية الزراعية

 عملى

 اختيارىداخل البرنامج مقرر 

 نظرى

 اختيارىداخل البرنامج مقرر 

 ملىع

 الثالثــــــــــــاء
 تخطيط وتقييم البرامج اإلرشادية

 نظرى

 تخطيط وتقييم البرامج اإلرشادية

 عملى

 اختيارى خارج البرنامج مقرر

 نظرى

 اختيارى خارج البرنامج مقرر

 عملى

 ـــــــــاءاالربع
 تحليل أسعار زراعية

 نظرى

 تحليل أسعار زراعية

 عملى
    

 الخميــــــــــس
 التخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررج مشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو 

 عملررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى
 

  

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    

 

 



 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 ( تخصص بساتين –الإنتاج النباتى برنامج      )  الرابعالمستوى  2015/2016 للعام الجامعى  الثانىجدول الفصل الدراسى 

 المحاضـــــــرة

 ـــــــــوماليـــــ
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 

 االحــــــــــــــد
 (2إنتاج فاكهة )

 نظرى

 (2إنتاج فاكهة )

 عملى
    

 االثنـــــــــــــين
 إعداد وتخزين حاصالت بستانية

 نظرى

 بستانيةإعداد وتخزين حاصالت 

 عملى

 اختيارىداخل البرنامج مقرر 

 نظرى

 اختيارىداخل البرنامج مقرر 

 عملى

 الثالثــــــــــــاء
 إنتاج حاصالت بستانية للتصدير

 نظرى

 إنتاج حاصالت بستانية للتصدير

 عملى

 اختيارى خارج البرنامج مقرر

 نظرى

 اختيارى خارج البرنامج مقرر

 عملى

 ـــــاءاالربعـــ
 صالت بستانيةتحسن حا

 نظرى

 تحسن حاصالت بستانية

 عملى
    

 الخميــــــــــس
 مشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو  التخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررج

 عملررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى
 

  

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    

 

 



 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 (تخصص محاصيل –الإنتاج النباتى برنامج      )  الرابعالمستوى  2015/2016 للعام الجامعى  الثانىجدول الفصل الدراسى 

 المحاضـــــــرة

 اليــــــــــــــوم
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 

 االحــــــــــــــد
 تربية محاصيل خلطية

 نظرى

 استزرا  أراضى

 عملى

 صيل خلطيةتربية محا

   عملى

 االثنـــــــــــــين
 إنتاج التقاوى وفحص البذور

 نظرى

 إنتاج التقاوى وفحص البذور

 عملى

 اختيارىداخل البرنامج مقرر 

 نظرى

 اختيارىداخل البرنامج مقرر 

 عملى

 الثالثــــــــــــاء
 إنتاج محاصيل زيت وسكر

 نظرى

 إنتاج محاصيل زيت وسكر

 عملى

 اختيارى امجخارج البرن مقرر

 نظرى

 اختيارى خارج البرنامج مقرر

 عملى

 ـــاءاالربعـــــ
 استزرا  أراضى

 نظرى
      

 الخميــــــــــس
 مشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو  التخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررج

 عملررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى
 

  

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    

 



 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 ( تخصص أمراض النبات –وقاية النبات برنامج      )  الرابعالمستوى  2015/2016 للعام الجامعى  انىالثجدول الفصل الدراسى 

 المحاضـــــــرة

 اليــــــــــــــوم
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 

 االحــــــــــــــد
 لوجيا الفطريات الممرضة للنباتفسيو

 نظرى

 فسيولوجيا الفطريات الممرضة للنبات

 عملى
    

 االثنـــــــــــــين
 أمراض الفاكهة

 نظرى

 أمراض الفاكهة

 عملى

 اختيارىداخل البرنامج مقرر 

 نظرى

 اختيارىداخل البرنامج مقرر 

 عملى

 الثالثــــــــــــاء
 أمراض التخزين التسويق

 نظرى

 التخزين التسويق أمراض

 عملى

 اختيارى خارج البرنامج مقرر

 نظرى

 اختيارى خارج البرنامج مقرر

 عملى

 ــــاءاالربعــــ
 أمراض النبات البكتيرية

 نظرى

 أمراض النبات البكتيرية

 عملى
    

 الخميــــــــــس
 مشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو  التخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررج

 عملرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى
 

  

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 ليم والطلاب        وكيل الكلية لشئون التع    شئون الطلاب    

 

 



 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

 ( تخصص وقاية نبات –وقاية النبات برنامج      )  الرابعالمستوى  2015/2016 للعام الجامعى  الثانىجدول الفصل الدراسى 

 المحاضـــــــرة

 اليــــــــــــــوم
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 

 االحــــــــــــــد
 اآلفات الحيوانية

 نظرى

 اآلفات الحيوانية

 عملى
    

 ــــــيناالثنــــــ
 آفات الصحة العامة وطرق المكافحة

 نظرى

 آفات الصحة العامة وطرق المكافحة

 عملى

 اختيارىداخل البرنامج مقرر 

 نظرى

 اختيارىنامج داخل البرمقرر 

 عملى

 الثالثــــــــــــاء
 تحليل مبيدات ومتبقياتها

 نظرى

 تحليل مبيدات ومتبقياتها

 عملى

 اختيارى خارج البرنامج مقرر

 نظرى

 اختيارى خارج البرنامج مقرر

 عملى

 ـاءاالربعــــــ
 تربية النحل وديدان الحرير

 نظرى

 تربية النحل وديدان الحرير

 عملى
    

 ـــــسالخميـــــ
 مشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو  التخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررج

 عملرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى
 

  

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    

 

 



 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

تخصص  –التكنولوجيا الحيوية الزراعية برنامج      )  الرابعالمستوى  2015/2016 للعام الجامعى  الثانىجدول الفصل الدراسى 

 وراثة(

 لمحاضـــــــرةا

 اليــــــــــــــوم
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 

 االحــــــــــــــد
 وراثة حيوان

 نظرى

 وراثة حيوان

     عملى

 االثنـــــــــــــين
 ميكروبيولوجيا تطبيقية

 نظرى

 يا تطبيقيةميكروبيولوج

 عملى
 اختيارىداخل البرنامج مقرر 

 نظرى

 اختيارىداخل البرنامج مقرر 

 عملى

 الثالثــــــــــــاء
 التكنولوجيا الحيوية والبيئة

 نظرى

 التكنولوجيا الحيوية والبيئة

 عملى
 اختيارى خارج البرنامج مقرر

 نظرى

 اختيارى خارج البرنامج مقرر

 عملى

 ـاءاالربعـــــ
 يئيةوراثة جز

 نظرى

 وراثة جزيئية

 عملى
    

 الخميــــــــــس
 مشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو  التخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررج

 عملرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى
 

  

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    

 

 



 

 
 

 كلية الزراعة بمشتهـــــــر       

 قسم شئون التعليم والطالب      

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

تخصص  –تكنولوجيا الحيوية الزراعية البرنامج     )  الرابعالمستوى  2015/2016 للعام الجامعى  الثانىجدول الفصل الدراسى 

 كيمياء(

 المحاضـــــــرة

 اليــــــــــــــوم
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 

 االحــــــــــــــد
 كيمياء فيتامينات وهرمونات

 عملى 

 اتكيمياء فيتامينات وهرمون

 نظرى 
    

 االثنـــــــــــــين
 كيمياء حيوية تطبيقية

 نظرى

 كيمياء حيوية تطبيقية

 عملى

 اختيارىداخل البرنامج مقرر 

 نظرى

 اختيارىداخل البرنامج مقرر 

 عملى

 الثالثــــــــــــاء
 ميكروبيولوجيا تطبيقية

 نظرى

 ميكروبيولوجيا تطبيقية

 عملى

 اختيارى خارج البرنامج مقرر

 رىنظ

 اختيارى خارج البرنامج مقرر

 عملى

 االربعـــــــاء
 كيمياء طبيعية

 نظرى

 كيمياء طبيعية

 عملى
    

 الخميــــــــــس
 مشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو  التخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررج

 عملررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى
 

  

 محمود خرضى

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب            شئون الطلاب    


