
 2222/2222جــدول توزيــع الدروس النظرية والعملية للمستوى االول  

 الفصل الدراسي الثاني

 

 

 عميد الكلية                                                                                                                                                                                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                   

                           

 أ.د/ محمود علي عبدالفتاح                                                                                                                                                                   أ.د / جمال فرج محمد                                 
 

 المجموعة الثانية ) ب(  المجموعة االولى )ا(  

 11 9 8 7 6 الدرس الساعة 5 4 3 2 1 الدرس الساعة اليوم

 

 

 االحد

 عملى 1109 ( مدرج ا.د/ على الباسل1لغة انجليزية ) نظرى 1109
أسس هندسة 

 زراعية

أسس علوم 

 االراضي
 حيوان زراعى

اسس زراعة 

 المحاصيل الحقلية
 كيمياء عضوية

 (( )مدرج ا.د/ على الباسل1جودة تعليم) نظرى 12011:15 

 (اسس زراعة المحاصيل الحقلية )مدرج ا.د/ على الباسل نظرى 301:15 ( )مدرج ا.د/ على الباسل(1جودة تعليم) نظرى 1012:15

 عملى 301:15
أسس علوم 

 االراضي
 حيوان زراعى

اسس زراعة 

 المحاصيل الحقلية
 كيمياء عضوية

هندسة أسس 

 زراعية
 ( مدرج ا.د/ على الباسل1لغة انجليزية ) نظرى 403

 االثنين

 عملى 1109 مدرج ا.د/ على الباسلأسس علوم االراضي  نظرى 1109
أسس علوم 

 االراضي
 حيوان زراعى

اسس زراعة 

 المحاصيل الحقلية
 كيمياء عضوية

أسس هندسة 

 زراعية

 (مدرج الدور الثالثحيــوان زراعي )  نظرى 1011:15 اسس زراعة المحاصيل الحقلية مدرج ا.د/ على الباسل نظرى 1011:15

 حيوان زراعى عملى 301:15
اسس زراعة 

 المحاصيل الحقلية
 أسس هندسة زراعية كيمياء عضوية

أسس علوم 

 االراضي
 (مدرج الدور الثالثمجتمع و تنمية ريفية ) نظرى 301:15

 

 الثالثاء

 حيوان زراعى عملى 1109 على الباسل ( 1د1تنمية ريفية  ) مـــــدرج أمجتمع و  نظرى 1011:15
اسس زراعة 

 المحاصيل الحقلية
 كيمياء عضوية

أسس هندسة 

 زراعية

أسس علوم 

 االراضي

 عملى 301
اسس زراعة 

 المحاصيل الحقلية
 كيمياء عضوية

أسس هندسة 

 زراعية
  حيوان زراعى أسس علوم االراضي

 االربعاء

 كيمياء عضوية عملى 1109
أسس هندسة 

 زراعية

أسس علوم 

 االراضي
 حيوان زراعى

اسس زراعة 

 المحاصيل الحقلية
 ()مدرج ا.د/ على الباسل  أسس علوم االراضي نظرى 1109

 على الباسل ( 1د1مـــــدرج أكيميــــاء عضـــــــوية )  نظرى 1012 على الباسل ( 1د1كيميــــاء عضـــــــوية ) مـــــدرج أ نظرى 12011:15

 كيمياء عضوية عملى 301:15 على الباسل ( 1د1حيــوان زراعي  ) مـــــدرج أ نظرى 301
أسس هندسة 

 زراعية
 حيوان زراعى أسس علوم االراضي

اسس زراعة 

المحاصيل 

 الحقلية

 الخميس

 عملى 1109 أسس هندسة زراعية  مدرج ا.د/ على الباسل نظرى 1109
زراعة اسس 

 المحاصيل الحقلية
 كيمياء عضوية

أسس هندسة 

 زراعية

أسس علوم 

 االراضي
 حيوان زراعى

 عملى 1011:15
أسس هندسة 

 زراعية

أسس علوم 

 االراضي
 حيوان زراعى

اسس زراعة 

 المحاصيل الحقلية
 مدرج ا.د/ على الباسل  أسس هندسة زراعية نظري 1011:15 كيمياء عضوية

 

 


