
                                                                                                                                                                                                    

 

 مدٌر البرنامج
 

 نزٌه شرف الدٌن.د/ محمد أ

 بوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطال
 

 أ.د/ محمد عبد المجٌد محمد عبد المجٌد

 عمٌد الكلٌة
 

 أ.د/ ناظم عبد الرحمن شلبً
 

 م 1010/ 1029عام جامعى  الفصل الدراسً االول /المستوي األول

 المسطحات الخضراء برنامج تنسٌق الحدائق و

 الفترة
 الٌوم

0..0-20..0 20..0-21..0 21..0-1..0 1..0-0..0 

 االحد
 أرصبد جىٌةطبٍعة و

 قسم االراضي
 أرصبد جىٌةطبٍعة و

 قسم االراضي
 أسبسٍبت إنتبج بسبتٍن

 انبسبتٍنقسم 

 أسبسٍبت إنتبج بسبتٍن

 قسم انبسبتٍن

 االثنٌن
 نببت شكم ظبهري

 قسم النبات
 نببت شكم ظبهري

 قسم النبات
 حشرات عبم
 قسم الحشرات

 حشرات عبم
 قسم الحشرات

   الثالثاء
 و أوتىكبد رسم هنذسً

 قسم البساتين
 و أوتىكبد رسم هنذسً

 قسم البساتين

 االربعاء
 مببدئ االقتصبد

 االقتصادقسم 
 مببدئ االقتصبد
 قسم االقتصاد

  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                    

 

 مدٌر البرنامج
 

 نزٌه شرف الدٌن.د/ محمد أ

 بوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطال
 

 أ.د/ محمد عبد المجٌد محمد عبد المجٌد

 عمٌد الكلٌة
 

 أ.د/ ناظم عبد الرحمن شلبً
 

 م 1010/ 1029عام جامعى / الفصل الدراسً االول لثانً/المستوي ا

 المسطحات الخضراءبرنامج تنسٌق الحدائق و

 الفترة
 الٌوم

0..0-20..0 20..0-21..0 21..0-1..0 1..0-0..0 

 االحد

 انخضر وانسٌنةأسبسٍبت إنتبج 
 أ.م.د/ سمر محمد
 أ.م.د/ مهند محمد

 قسم الخضر و الزينة

 اسبسٍبت تنسٍق انحذائق

 أ.د/ محمد يونس

 تنسٍق بٍئة
 أ.د/ محمد نزيه

 عملي لمدة ساعه فقط

 اسبسٍبت تنسٍق انحذائق

 م/ محمد عيد
 عملي رفع مساحات في الجامعه

 عمل تصميمات مختلفةو

 االثنٌن
 تشجٍرأشجبر و

 الجامعةعملي مشتل الكلية و
 عيد م/ محمد

 تشجٍرأشجبر و
 أ.د/ أميمة محمد عبد الكافي

 أ.م.د/ مهند محمد
 الزينةقسم الخضر و

 تنسٍق بٍئة
 أ.د/ محمد نزيه

 نظري
 

 الثالثاء

 انخضر وانسٌنةأسبسٍبت إنتبج 
 أ.م.د/ سمر محمد
 أ.م.د/ مهند محمد

 المشتل

 مببدئ االستشعبر عن بعذ
 أ.د/ عبد الحميد النجار

 الجودة قاعة الحاسب بمبني
 نظري

 مببدئ االستشعبر عن بعذ
 أ.د/ عبد الحميد النجار

 قاعة الحاسب بمبني الجودة
 عملي

 

  االربعاء
 مهبرات اإلتصبل وانتٍسٍر

 لمدة ساعه فقط نظري
 33.11قسم االرشاد الي 

 زراعة اسطح
 أ.م.د/ محمود مكرم قاسم

 نظري

 زراعة اسطح
 أ.م.د/ محمود مكرم قاسم

 عملي
 



                                                                                                                                                                                                    

 

 مدٌر البرنامج
 

 نزٌه شرف الدٌن.د/ محمد أ

 بوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطال
 

 أ.د/ محمد عبد المجٌد محمد عبد المجٌد

 عمٌد الكلٌة
 

 أ.د/ ناظم عبد الرحمن شلبً
 

 م 1010/ 1029عام جامعى / ولالفصل الدراسً األ /ثالثالالمستوي 

 المسطحات الخضراءبرنامج تنسٌق الحدائق و

 الفترة           
 الٌوم

0..0-20..0 20..0-21..0 21..0-1..0 1..0-0..0 

 السبت
 نخٍم زٌنة

 نظري القسم

تنسٍق انمسبحبت ببرامج انرسم 

 انهنذسى
 نظري لمدة ساعة فقط

 بمبني الجودةقاعة الحاسب 
 أ.م.د/ محمود مكرم قاسم

تنسٍق انمسبحبت ببرامج انرسم 

 انهنذسى
 عملي

 قاعة الحاسب بمبني الجودة
 أ.م.د/ محمود مكرم قاسم

 

 االحد
 نخٍم زٌنة

 عملي
 م/ محمد عيد

 تصمٍم وتنسٍق انحذائق
 نظري

 أ.د/ محمد نزيه شرف الدين

 تصمٍم وتنسٍق انحذائق
 عملي

 / محمد عيدم
 

 االثنٌن
 تصمٍم شبكبت ري

 الزينةقسم الخضر و
 نظري

 تصمٍم شبكبت ري
 قسم الخضر و الزينة

 عملي
  

 الثالثاء
 نببتبت طبٍة وعطرٌة

 أ.د/ حكمت يحيي مسعود
 قسم الخضر و الزينة

 نببتبت طبٍة وعطرٌة
 عملي

 م/ محمد عيد
 المشتل

 نظري االكثار الدقٌق لنباتات الزٌنة
 الكافي أ.د/ أميمة محمد عبد

 أ.م.د/ مهند محمد
 قسم الخضر و الزينة

 االكثار الدقٌق لنباتات الزٌنة
 عملي أ.م.د/ مهند محمد

ضر معمل االنسجة بقسم الخ
 الزينةو

 


