
                                                                                                                                                                                                    
 

 م  ٢٠٢١ /٢٠٢٠عام جامعى المسطحات الخضراء برنامج تنسيق الحدائق و  /الفصل الدراسي االول /االول  مستويال
  الفترة            

  اليوم
٦٫٠٠- ٤٫٣٠  ٤٫٠٠- ٢٫٣٠  ٢٫٠٠-١٢٫٣٠  ١٢٫٠٠-١٠٫٣٠  ١٠٫٠٠- ٨٫٣٠  

  السبت

  أرصاد جوية طبيعة و

  قسم االراضي 

 

  أرصاد جوية طبيعة و

 قسم االراضي 

  و أوتوكاد  هندسيرسم 

  قاعة الحاسب

 

  و أوتوكاد  رسم هندسي

  قاعة الحاسب

 

  

  االحد

  أساسيات إنتاج بساتين 

 قسم البساتين

 عملي 

 

  أساسيات إنتاج بساتين

  قسم البساتين

  نظري 

  

  نبات شكل ظاهري 

  قسم النبات 

 د/ محمود خفاجي 

  نبات شكل ظاهري 

 قسم النبات 

  االثنين 

  نظري   حشرات عام

  الحشرات قسم 

 

  مبادئ االقتصاد 

  قسم االقتصاد

 

  مبادئ االقتصاد 

 قسم االقتصاد

  حشرات عام

 قسم الحشرات 

  

  

  



                                                                                                                                                                                                    
 

 م  ٢٠٢١  /٢٠٢٠عام جامعى المسطحات الخضراء برنامج تنسيق الحدائق و /الفصل الدراسي االول  /لثانيا مستويال
  الفترة            

  اليوم
٤٫٠٠- ٢٫٣٠  ٢٫٠٠-١٢٫٣٠  ١٢٫٠٠-١٠٫٣٠  ١٠٫٠٠- ٨٫٣٠  

  السبت
  عملي  تشجيرأشجار و

 المشتل 

 الزينة أساسيات الخضر و

  عملي 

 المشتل 

  زراعة اسطح 

  نظري 

 قسم الخضر و الزينة 

  زراعة اسطح 

  عملي 

 قسم الخضر و الزينة 

  االحد

  الزينة أساسيات الخضر و

  نظري 

 قسم الخضر و الزينة 

  أساسيات تنسيق حدائق 

  نظري 

 قسم الخضر و الزينة 

 تشجير اشجار و

  نظري 

 (و) اعة التدريب بمبني ق

  أساسيات تنسيق حدائق 

  عملي 

 قسم الخضر و الزينة 

  االثنين 

 تنسيق بيئة 

  عملي 

  لمدة ساعة

 المشتل 

 التيسير مهارات االتصال و

سم  قلمدة ساعه نظري 

 ي علزراا االرشاد

 نسيق بيئة ت

  نظري 

 قسم الخضر و الزينة 

  مبادئ  االستشعار عن بعد

  أ.د/ عبد الحميد النجار

  نظري 

 وحدة الحاسب 

مبادئ  االستشعار عن 

  عملي  بعد

 وحدة الحاسب 

  

  

  



                                                                                                                                                                                                    
 

 م  ٢٠٢١  /٢٠٢٠عام جامعى المسطحات الخضراء برنامج تنسيق الحدائق و /صل الدراسي االول فلا /ثالثال مستويلا
  الفترة            

  اليوم
٤٫٠٠- ٢٫٣٠  ٢٫٠٠-١٢٫٣٠  ١٢٫٠٠-١٠٫٣٠  ١٠٫٠٠- ٨٫٣٠  

  الثاءالث
  نظري  االكثار الدقيق لنباتات الزينة

 (و) قاعه التدريب بمبني 

  االكثار الدقيق لنباتات الزينة 

  عملي 

 الزينة معمل االنسجة بقسم الخضر و

تنسيق المساحات ببرامج  

  الرسم الهندسى

  نظري لمدة ساعة فقط 

  (و) قاعة الحاسب بمبني 

 

تنسيق المساحات ببرامج الرسم 

  الهندسى

  عملي 

 و) (قاعة الحاسب بمبني 

  األربعاء 

  نباتات طبية وعطرية 

  عملي 

 المشتل 

  نباتات طبية وعطرية 

 الزينة قسم الخضر و

  تصميم شبكات ري

  الزينة قسم الخضر و

  نظري 

 

  تصميم شبكات ري

  الزينة قسم الخضر و

 عملي 

  الخميس

  زينة نخيل 

  الخضر والزينة  قسمنظري  

 

  نخيل زينة 

  عملي 

  الخضر والزينة  قسم

 

  تصميم وتنسيق الحدائق 

  نظري 

  الخضر والزينة  قسم

 

 تصميم وتنسيق الحدائق 

 عملي 

 الخضر والزينة  قسم



                                                                                                                                                                                                    
 

 م  ٢٠٢١  /٢٠٢٠عام جامعى المسطحات الخضراء برنامج تنسيق الحدائق و /الفصل الدراسي االول  /رابعال مستويلا
  الفترة            

  اليوم
٤٫٠٠- ٢٫٣٠  ٢٫٠٠-١٢٫٣٠  ١٢٫٠٠-١٠٫٣٠  ١٠٫٠٠- ٨٫٣٠  

  الثاءالث

  انتاج فاكهة 

  نظري 

 ة كهم الفاقس

  االعمال االنشائية في التصميم

  نظري 

 وحدة التدريب 

االعمال االنشائية في  

  التصميم 

 وحدة التدريب 

  انتاج فاكهة 

  عملي 

 مزرعة الفاكهة 

  األربعاء 

  صيانة حدائق 

  ملي ع

 قسم الخضر والزينة 

  صيانة حدائق 

  نظري 

 وحدة التدريب 

  مكافحة متكاملة 

  نظري 

 م الحشرات قس

  مكافحة متكاملة 

  عملي 

 قسم الحشرات 

  الخميس
  تخطيط مدن 

 قسم الخضر والزينة 

  تخطيط مدن 

 لخضر والزينة قسم ا

  أدارة مشاتل زينة 

  نظري 

 االقتصادقسم 

  أدارة مشاتل زينة 

  عملي 

 قسم اإلقتصاد

 بالطالب اسبوعيا   واالجتماعأ.م.د/ أحمد عبد العال لتنفيذ (مادة المشروع)  –أ.م.د/ محمود مكرم قاسم   –* تم تشكيل لجنة من كل من أ.د/ محمد نزيه شرف الدين 

 


