
 ))القاعات المشتركة والمختبر((الفصل الخريفي 2طضظ-2طضظللعام الدراسي  جدول الدروس االسبوعي المرحلة االولىالبستنة وهندسة الحدائق 

 ولد انًحاضزج           

 اٌاو االطثىع  
9:00 - 00:00 00:00 – 00:00  00:00 – 01:00 01:00 – 0:00 0:00 – 1:00 1:00 – 2:00 

 االحذ

 َثاخ ػاو )ٌ(                   

 د. سٌاد                      

 

 يثادئ ذزتح )ٌ(                  

  د. ػًار                      

 (يثادئ ذزتح )ع

 د. ٌاطز

 االشٍٍُ
 يظاحح يظرىٌح )ٌ(

 ػثذ انمادر

 يظاحح يظرىٌح )ع(

 ػثذ انمادر

 رٌاضٍاخ

 د.خانذ طهز

 انصالشاء
 ػضىٌح )ٌ( كًٍٍاء

 )يخرثز انًحاصٍم( د. ٌىَض

 حمىق اَظاٌ

 وطاو

 االرتؼاء
 يكائٍ واالخ سراػٍح )ٌ(

 د.شائز

 كًٍٍاء ػضىٌح )ع(

 انظٍذج اتزار

 انخًٍض

 0نغح اَكهٍشٌح 

 د.ٌىَض

 ق )د.ريضاٌ(

 (عَثاخ ػاو )

 َصز

 يكائٍ واالخ سراػٍح )ع(

 د.شائز

 ((والمختبر ظظقاعة ))الفصل الخريفي   2طضظ-2طضظ جدول الدروس االسبوعي المرحلة الثانجة

 ولد انًحاضزج         

 اٌاو االطثىع  
9:00 - 00:00 00:00 – 00:00  00:00 – 01:00 01:00 – 0:00 0:00 – 1:00 1:00 – 2:00 

 االحذ
 ذشزٌح َثاخ )ٌ(

 ػثذ هللا د.يحًذ

 حشزاخ َثاذاخ تظرٍُح )ٌ(

 يحًذ شاكزد.          
  ذشزٌح َثاخ )ع(                                  

 َصز                                        

 االشٍٍُ
 احٍاء يجهزٌح )ٌ(

 د.يصطفى  

 احٍاء يجهزٌح )ع(

 د.يصطفى

 

 انصالشاء
 (عفظهجح َثاخ )

 يٍظز                           

 1ذطثٍماخ فً انحاطىب 

 نىشز

 حشزاخ َثاذاخ تظرٍُح )ع(                

 انظٍذج ايُح

 االرتؼاء
 ذصًٍى حذائك )ٌ(

 سٌادد.

 ذصًٍى حذائك )ع(

 د.سٌاد خهف

 (ٌفظهجح َثاخ )

 د. جًٍم

 انخًٍض
 وراشح َثاخ )ٌ(

 د.ػًار

 وراشح َثاخ )ع(

 د.ػًار
 

  



 ((والمختبر  غظقاعة ))الفصل الخريفي   2طضظ-2طضظ جدول الدروس االسبوعي المرحلة الثالثة 

 ولد انًحاضزج         

 اٌاو االطثىع  
9:00 - 00:00 00:00 – 00:00  00:00 – 01:00 01:00 – 0:00 0:00 – 1:00 1:00 – 2:00 

 االحذ
 )ٌ( 0اَراض خضز 

 د.حارز

 اَراض خضز )ع(

 انظٍذج ترىل                          

 َثاذاخ سٌُح )ٌ(

 د. سٌاد

                    

 

 االشٍٍُ
 ذصًٍى وذحهٍم انرجارب )ٌ(

 د.ػًار

 ذصًٍى وذحهٍم انرجارب )ع(

 د.ػًار

 (ٌري وتشل )

 د.اوص

 انصالشاء
 يُظًاخ انًُى انُثاذٍح )ٌ(

 د.ادٌة

 )ٌ( 0فاكهح َفضٍح 

 د.احظاٌ

 يُظًاخ انًُى انُثاذٍح )ع(

 د.خانذ َاجً

 االرتؼاء
 انُثاذاخ انطثٍح وانؼطزٌح )ٌ(

 د. شأيز

 سٌُح )ع(  َثاذاخ

 د. سٌاد

 ري وتشل )ع(                 

 ػًاد طارق                 

 انخًٍض
 انُثاذاخ انطثٍح وانؼطزٌح )ع(

 يٍظز

 فاكهح َفضٍح )ع(

 د.احظاٌ
 

 

 ((والمختبر  عظقاعة ))الفصل الخريفي   2طضظ-2طضظ جدول الدروس االسبوعي المرحلة الرابعة

 ولد انًحاضزج         

 اٌاو االطثىع  
9:00 - 00:00 00:00 – 00:00  00:00 – 01:00 01:00 – 0:00 0:00 – 1:00 1:00 – 2:00 

 االحذ
 اَراض تذور )ٌ(

 د.ػًار

 اطًذج وخصىتح )ٌ(

 د.اٌاد

 

 االشٍٍُ
 اَراض تذور )ع(

 د.ػًار

 فاكهح يظرذًٌح )ع(

 د.خانذ

 يشزوع تحس ذخزض

 جًٍغ انرذرٌظٍٍٍ

 انصالشاء
 حٍاذٍح )ٌ( ذماَاخ

 د.يصطفى

 فاكهح يظرذًٌح )ٌ(

 د.خانذ

 ذماَاخ حٍاذٍح )ع(

 د.يصطفى

 االرتؼاء
 سراػح يحًٍح )ٌ(

 د.يحًىد

 سراػح يحًٍح )ع(

 االَظح اشجاٌ

 اطًذج وخصىتح )ع(

 د. يحًذ جار هللا

 انخًٍض
 ادارج يشارع )ٌ(

  د.تاطى        

 ادارج يشارع )ع(

 د.تاطى
 

 


