
 جدول الدروس
 االسبوعي

 قسم البستنة وهندسة الحدائق
 الفصل الخريفي –المرحلة االولى 
0202 -0202 

 ( A+B) 4الشعبة  ( A+B) 3الشعبة  ( A+B) 0الشعبة  ( A+B) 2الشعبة  الوقت اليوم

حد
ال
ا

 

0332 
 Aعلم النبات )عملي(مجموعة

 مختبر التشريح

هندسة المكائن واآلالت الزراعية 
 A)عملي( مجموعة 

 المكائن قسم

مساحة مستوية)عملي( مجموعة 
A 

 المكائن قسم
 

0332 
 Bعلم النبات )عملي( مجموعة

 مختبر التشريح

هندسة المكائن واآلالت الزراعية 
 B)عملي( مجموعة 

 قسم المكائن

مساحة مستوية)عملي( مجموعة 
B 

 المكائن قسم

 

22332  
 Aعلم النبات )عملي(مجموعة

 مختبر التشريح

هندسة المكائن واآلالت 
 Aالزراعية )عملي( مجموعة 

 المكائن قسم

مساحة مستوية)عملي( مجموعة 
A 

 المكائن قسم

22332  
 Bعلم النبات )عملي( مجموعة

 مختبر التشريح

هندسة المكائن واآلالت 
 Bالزراعية )عملي( مجموعة 

 قسم المكائن

مساحة مستوية)عملي( مجموعة 
B 

 المكائن قسم

20332 
مساحة مستوية)عملي( مجموعة 

A المكائن قسم 
 

 Aعلم النبات )عملي(مجموعة

 مختبر التشريح

هندسة المكائن واآلالت الزراعية 
 A)عملي( مجموعة 

 المكائن قسم

2332 
جموعة م مساحة مستوية)عملي(

B المكائن قسم 
 

 Bمجموعةعلم النبات )عملي( 

 مختبر التشريح

هندسة المكائن واآلالت الزراعية 
 B)عملي( مجموعة 

 قسم المكائن

ن
الثني

ا
 

0332 
هندسة المكائن واآلالت 
 Aالزراعية )عملي( مجموعة 

 المكائن قسم
  

 Aعلم النبات )عملي(مجموعة

 مختبر التشريح

0332 
هندسة المكائن واآلالت 
 Bالزراعية )عملي( مجموعة 

 المكائنقسم 

  
 Bعلم النبات )عملي( مجموعة

 مختبر التشريح

22332  
مساحة مستوية)عملي( مجموعة 

A  المكائن قسم 
  

22332  
مساحة مستوية)عملي( مجموعة 

B  المكائن قسم 
  

20332     

2332     

الثاء
الث

 

 Onlineعلم النبات )نظري(  0332

0332 = 

 Onlineمساحة مستوية )نظري(  22332

22332 = 

 Onlineهندسة المكائن واآلالت )نظري(  20332

2332 = 

الربعاء
ا

 

 Online)نظري(  1لغة انكليزية  0332

 Onlineحقوق انسان وحريات عامة  )نظري(  0332

 Onlineتكنلوجيا انتاج المحاصيل الحقلية )نظري(  22332

22332 = 

 Onlineتكنلوجيا انتاج المحاصيل الحقلية )عملي(  20332

2332 = 

س
خمي

ال
 

0332     

 Onlineرياضيات )نظري(  0332

22332 = 

 Onlineحاسوب )عملي(  22332

20332 = 

2332     

 

 



 جدول الدروس
 االسبوعي

 قسم البستنة وهندسة الحدائق
 الفصل الخريفي – الثانيةالمرحلة 

0202 -0202 

 ( A+B) 4الشعبة  ( A+B) 3الشعبة  ( A+B) 0الشعبة  ( A+B) 2الشعبة  الوقت اليوم

حد
ال
ا

 

0332 
تصميم المشاتل واالكثار)عملي( 

 B1قاعة A+Bمجموعة

 البستنة وهندسة الحدائق)عملي(
 مختبر الزينة Aمجموعة

 
 كيمياء حيوية)عملي(

 علوم االساسية Aمجموعة

0332 
 الحدائق)عملي(البستنة وهندسة 

 مختبر الزينة Bمجموعة
 

 كيمياء حيوية)عملي(
 علوم االساسية Bمجموعة

22332 
 البستنة وهندسة الحدائق)عملي(

تصميم المشاتل واالكثار)عملي(  مختبر الزينة Aمجموعة
 B1قاعة A+Bمجموعة

 كيمياء حيوية)عملي(
 علوم االساسية Aمجموعة

 Aفسلجه نبات)عملي( مجموعة
 2مختبر

22332 
 البستنة وهندسة الحدائق)عملي(

 مختبر الزينة Bمجموعة
 كيمياء حيوية)عملي(

 علوم االساسية Bمجموعة

 Bفسلجه نبات)عملي( مجموعة
 2مختبر

20332 
 Aفسلجه نبات)عملي( مجموعة

 2مختبر
 

تصميم المشاتل واالكثار)عملي( 
 B1قاعة A+Bمجموعة

 البستنة وهندسة الحدائق)عملي(
 مختبر الزينة Aمجموعة

2332 
 Bفسلجه نبات)عملي( مجموعة

 2مختبر
 

 البستنة وهندسة الحدائق)عملي(
 مختبر الزينة Bمجموعة

0332     

ن
الثني

ا
 

 Onlineكيمياء حيوية )نظري(  0332

0332 = 

 Online)نظري(  3لغة انكليزية  22332

22332 = 

20332  

2332  

0332  

الثاء
الث

 

 Onlineتطبيقات حاسوب)عملي(  0332

0332 = 

 Onlineتصميم مشاتل واكثار )نظري(  22332

22332 = 

 Onlineبستنة وهندسة حدائق )نظري(  20332

2332 = 

0332  

الربعاء
ا

 

0332  

 Onlineفسلجه نبات )نظري(  0332

 Onlineتقانات االنتاج الحيواني )نظري(  22332

22332 = 

 Onlineتقانات االنتاج الحيواني )عملي(  20332

2332 = 

0332  

س
خمي

ال
 

0332  
 كيمياء حيوية)عملي(

 علوم االساسية Aمجموعة

 Aفسلجه نبات)عملي( مجموعة
 2مختبر

تصميم المشاتل واالكثار)عملي( 
 B1قاعة A+Bمجموعة

0332  
 كيمياء حيوية)عملي(

 علوم االساسية Bمجموعة

 Bمجموعةفسلجه نبات)عملي( 
 2مختبر

 

22332 
 كيمياء حيوية)عملي(

 علوم االساسية Aمجموعة

 Aفسلجه نبات)عملي( مجموعة
 2مختبر

 البستنة وهندسة الحدائق)عملي(
 مختبر الزينة Aمجموعة

 

22332 
 كيمياء حيوية)عملي(

 علوم االساسية Bمجموعة

 Bفسلجه نبات)عملي( مجموعة
 2مختبر

 الحدائق)عملي(البستنة وهندسة 
 مختبر الزينة Bمجموعة

 

20332     

2332     

0332     

 

 



 جدول الدروس
 االسبوعي

 قسم البستنة وهندسة الحدائق
 الفصل الخريفي – الثالثةالمرحلة 

0202 -0202 

 ( A+B) 4الشعبة  ( A+B) 3الشعبة  ( A+B) 0الشعبة  ( A+B) 2الشعبة  الوقت اليوم

حد
ال
ا

 

0332 
 تكنلوجيا الخضر الشتوية)عملي(

 4مختبر  Aمجموعة
 تكنلوجيا زراعة الفاكهة)عملي(

 قاعة القسم Aمجموعة
 هندسة الري والبزل)عملي(

 قسم التربة Aمجموعة
 

0332 
 تكنلوجيا الخضر الشتوية )عملي(

 4مختبر  Bمجموعة
 تكنلوجيا زراعة الفاكهة)عملي(

 قاعة القسم Bمجموعة
 والبزل)عملي(هندسة الري 
 قسم التربة Bمجموعة

 

22332 
 تكنلوجيا زراعة الفاكهة)عملي(

 قاعة القسم Aمجموعة
 تكنلوجيا الخضر الشتوية)عملي(

 4مختبر  Aمجموعة

معدات بساتين وخدمة 
  Aمحصول)عملي( مجموعة

 قسم المكائن

 هندسة الري والبزل)عملي(
 قسم التربة Aمجموعة

22332 
 الفاكهة)عملي(تكنلوجيا زراعة 

 قاعة القسم Bمجموعة
 تكنلوجيا الخضر الشتوية)عملي(

 4مختبر  Bمجموعة

معدات بساتين وخدمة 
  Bمحصول)عملي( مجموعة

 قسم المكائن

 هندسة الري والبزل)عملي(
 قسم التربة Bمجموعة

20332 
 هندسة الري والبزل)عملي(

 قسم التربة Aمجموعة

معدات بساتين وخدمة 
  Aمجموعةمحصول)عملي( 

 قسم المكائن

 تكنلوجيا زراعة الفاكهة)عملي(
 قاعة القسم Aمجموعة

 تكنلوجيا الخضر الشتوية)عملي(
 4مختبر  Aمجموعة

2332 
 هندسة الري والبزل)عملي(

 قسم التربة Bمجموعة

معدات بساتين وخدمة 
  Bمحصول)عملي( مجموعة

 قسم المكائن

 تكنلوجيا زراعة الفاكهة)عملي(
 قاعة القسم Bمجموعة

 تكنلوجيا الخضر الشتوية)عملي(
 4مختبر  Bمجموعة

ن
الثني

ا
 

0332 
معدات بساتين وخدمة 
  Aمحصول)عملي( مجموعة

 قسم المكائن

 هندسة الري والبزل)عملي(
 قسم التربة Aمجموعة

 تكنلوجيا الخضرالشتوية)عملي(
 4مختبر  Aمجموعة

 تكنلوجيا زراعة الفاكهة)عملي(
 قاعة القسم Aمجموعة

0332 
معدات بساتين وخدمة 
  Bمحصول)عملي( مجموعة

 قسم المكائن

 هندسة الري والبزل)عملي(
 قسم التربة Bمجموعة

 تكنلوجيا الخضرالشتوية عملي(
 4مختبر  Bمجموعة

 تكنلوجيا زراعة الفاكهة)عملي(
 قاعة القسم Bمجموعة

22332    

معدات بساتين وخدمة 
  Aمحصول)عملي( مجموعة

 قسم المكائن

22332    

معدات بساتين وخدمة 
  Bمحصول)عملي( مجموعة

 قسم المكائن

20332     

2332     

الثاء
الث

 

 Onlineهندسة الري والبزل )نظري(  0332

0332 = 

 Onlineطاقة متجددة )نظري(  22332

22332 = 

 Onlineطاقة متجددة )عملي(  20332

2332 = 

الربعاء
ا

 

 Onlineادارة مشاريع هندسية زراعية )نظري(  0332

0332 = 

 Onlineمعدات بساتين وخدمة محصول )نظري(  22332

22332 = 

 Onlineلغة انكليزية ) نظري (  20332

2332  

س
خمي

ال
 

 Onlineتكنلوجيا الخضر الشتوية )نظري(  0332

0332 = 

 Onlineتكنلوجيا زراعة فاكهة )نظري(  22332

22332 = 

20332  

2332  

 

 



 جدول الدروس
 االسبوعي

 قسم البستنة وهندسة الحدائق
 الفصل الخريفي – الرابعةالمرحلة 

0202 -0202 

 ( A+B) 4الشعبة  ( A+B) 3الشعبة  ( A+B) 0الشعبة  ( A+B) 2الشعبة  الوقت اليوم

حد
ال
ا

 

0332 
زراعة انسجة نباتية)عملي( 

 مختبر الخزن Aمجموعة
زراعة محمية)عملي( 

 1مختبر  Aمجموعة
انتاج بذور بستنية)عملي( 

 Eمختبر  Aمجموعة

  Aهندسة حدائق)عملي( مجموعة

 )محاصيل( 3مختبر 

0332 
زراعة انسجة نباتية)عملي( 

 مختبر الخزن Bمجموعة
زراعة محمية)عملي( 

 1مختبر  Bمجموعة
انتاج بذور بستنية)عملي( 

 Eمختبر  Bمجموعة

 Bهندسة حدائق)عملي( مجموعة
 )محاصيل( 3مختبر 

22332 
انتاج بذور بستنية)عملي( 

 Eمختبر  Aمجموعة
زراعة انسجة نباتية)عملي( 

 مختبر الخزن Aمجموعة

هندسة حدائق)عملي( 
 3مختبر   Aمجموعة

 )محاصيل(

 Aزراعة محمية)عملي( مجموعة
 1مختبر 

22332 
انتاج بذور بستنية)عملي( 

 Eمختبر  Bمجموعة
نباتية)عملي( زراعة انسجة 

 مختبر الخزن Bمجموعة

 Bهندسة حدائق)عملي( مجموعة
 )محاصيل( 3مختبر 

 Bزراعة محمية)عملي( مجموعة
 1مختبر 

20332   
فاكهة مستديمة)عملي( 

 B2مختبر  Aمجموعة
 

2332   
فاكهة مستديمة)عملي( 

 B2مختبر  Bمجموعة
 

ن
الثني

ا
 

0332 
 Bهندسة حدائق)عملي( مجموعة

 )محاصيل( 3مختبر 

فاكهة مستديمة)عملي( 
 B2مختبر  Aمجموعة

زراعة انسجة نباتية)عملي( 
 مختبر الخزن Aمجموعة

انتاج بذور بستنية)عملي( 
 Eمختبر  Aمجموعة

0332 
انتاج بذور بستنية)عملي( 

 Eمختبر  Aمجموعة
فاكهة مستديمة)عملي( 

 B2مختبر  Bمجموعة
زراعة انسجة نباتية)عملي( 

 مختبر الخزن Bمجموعة
انتاج بذور بستنية)عملي( 

 Eمختبر  Bمجموعة

22332 
 Aفاكهة مستديمة)عملي( مجموعة

 B2مختبر 

هندسة حدائق)عملي( 
 3مختبر   Aمجموعة

 )محاصيل(

زراعة محمية)عملي( 
 1مختبر  Aمجموعة

زراعة انسجة نباتية)عملي( 
 مختبر الخزن Aمجموعة

22332 
 Bفاكهة مستديمة)عملي( مجموعة

 B2مختبر 
هندسة حدائق)عملي( 

 )محاصيل( 3مختبر  Bمجموعة
زراعة محمية)عملي( 

 1مختبر  Bمجموعة
زراعة انسجة نباتية)عملي( 

 مختبر الخزن Bمجموعة

20332 
 Aزراعة محمية)عملي( مجموعة

 1مختبر 

انتاج بذور بستنية)عملي( 
 Eمختبر  Aمجموعة

 
 Aفاكهة مستديمة)عملي( مجموعة

 B2مختبر 

2332 
 Bزراعة محمية)عملي( مجموعة

 1مختبر 

انتاج بذور بستنية)عملي( 
 Eمختبر  Bمجموعة

 
 Bفاكهة مستديمة)عملي( مجموعة

 B2مختبر 

الثاء
الث

 

 Onlineانتاج بذور نباتات بستنية ) نظري (  0332

0332 = 

 Onlineهندسة حدائق ) نظري (  22332

22332 = 

 Onlineادارة مزارع ) نظري (  20332

2332  

الربعاء
ا

 

 Onlineزراعة محمية ) نظري (  0332

0332 = 

 Onlineزراعة انسجة نباتية ) نظري (  22332

22332 = 

 Onlineفاكهة مستديمة ) نظري (  20332

2332 = 

س
خمي

ال
 

 Onlineمشروع بحث  0332

0332 = 

 Onlineلغة انكليزية ) نظري (  22332

22332  

20332  

2332  

 

 

 



 جدول الدروس
 االسبوعي

 قسم البستنة وهندسة الحدائق
 الفصل الخريفي – الثالثة ) الصف المفتوح (المرحلة 

0202 -0202 

 ( A+B) 2الشعبة  الوقت اليوم

حد
ال
ا

 

  ) عملي ( 1 خضر محاصيل 0332

0332 = 

 ) عملي (  (1) زينة نباتات 22332

22332 = 

 ) عملي (  (1) نفضيه فاكهة اساسيات 20332

2332 = 

ن
الثني

ا
 

 ) عملي ( تجارب وتحليل تصميم 0332

0332 = 
 ) عملي (  نباتية نمو منظمات 22332

22332 = 
 ) عملي (  ري وبزل 20332

2332 = 

الثاء
الث

 

 Online) نظري (  االنكليزية اللغة 0332

0332  

 Online) نظري (  1 خضر محاصيل 22332

22332 = 

20332  

2332  

الربعاء
ا

 

 Online) نظري (  (1) زينة نباتات 0332

0332 = 

 Online) نظري (  (1) نفضيه فاكهة اساسيات 22332

22332 = 

 Online) نظري (  تجارب وتحليل تصميم 20332

2332 = 

س
خمي

ال
 

 Online) نظري (  نباتية نمو منظمات 0332

0332 = 
 Online) نظري (  ري وبزل 22332

22332 = 

20332  

2332  

تدرس في القاعة المجاورة لسكرتارية قسم  للصف الثالث المفتوح  محاضرات العملي 

 .البستنة والمحاصيل الحقلية

 


