
 

 
للعام  ثانيتوزيــع دروس الفصــل الدراســي ال جــدول

 (الرابعستوي الم) 2222/2222 الجامعي 

 

 

    عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                                                               

 

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

 

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 
 

 المكـــــــــــان الــــــــدرس المقـــــــــــــــــــــــــــرر الســـــــــــاعة اليــــــوم

 عملي مشروع التخرج في المجال 2522-.951 السبت
قسم الكيمياء+ قسم الميكروبيولوجي 

 +  قسم الوراثة

 االحد

 قسم الميكروبيولوجي نظري عالقات ميكروبية 9522-11522

 قسم الميكروبيولوجي عملي عالقات ميكروبية 1522-.1151

 قسم الوراثة نظري )اجبارى(   الكائنات المحورة وراثيا 2522-.151

 االثنين

 قسم الميكروبيولوجي نظري مضادات حيوية 9522-11522

 قسم الميكروبيولوجي عملى مضادات حيوية 1522-.1151

 قسم الوراثة عملي الكائنات المحورة وراثيا )اجبارى( 2522-.151

 الثالثاء

 قسم الكيمياء نظري كيمياء منتجات األيض الثانوية )اجبارى( 9522-11522

 قسم الكيمياء عملي كيمياء منتجات األيض الثانوية )اجبارى( 1522-.1151

 األربعاء

 الكيمياء+  قسم الوراثةقسم  نظري المعلوماتية الحيوية  )اجبارى( 9522-11522

 قسم الكيمياء+  قسم الوراثة عملي المعلوماتية الحيوية  )اجبارى( 1522-.1151

 



 

 
للعام  ثانيتوزيــع دروس الفصــل الدراســي ال جــدول

 (الرابعالمستوي ) 2222/2222 الجامعي 

 

 

    عميد الكلية                                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                           

 

     محمود على عبد الفتاح أ.د./                                                                           أ.د. / جمال فرج محمد                      

 

 برنامج اإلنتاج الحيواني

 المكان الدرس المقرر الساعة اليوم

 معامل األقسام عملي مشروع التخرج في المجال .21951 السبت

 األحد

 نظري ي(التحسين الوراثي للدواجن )إجبار 1119

 قسم الدواجن
 عملي التحسين الوراثي للدواجن )إجباري( .152211151

 نظري رعاية دجاج اللحم .25221151

 عملي رعاية دجاج اللحم .1251.

 األثنين

 نظري إنتاج أسماك )إجباري( 1119
 قسم اإلنتاج الحيواني

 عملي إنتاج أسماك )إجباري( .152211151

 قسم اإلنتاج الحيواني نظري ة أغنام وماعزرعاي .25221151

 قسم اإلنتاج الحيواني عملي رعاية أغنام وماعز .1251.

 الثالثاء
 قسم اإلنتاج الحيواني والدواجن نظري تصميم وتحليل بيانات ا5 حيواني )إجباري( 1119

 اني والدواجنقسم اإلنتاج الحيو عملي تصميم وتحليل بيانات ا5 حيواني )إجباري( .152211151

 األربعاء

1119 
 المضافات الغذائية للدواجن

 نظري
 قسم الدواجن

 قسم اإلنتاج الحيواني انتاج االبل وحيوانات العمل

152211151. 
 المضافات الغذائية للدواجن

 عملي
 قسم الدواجن

 قسم اإلنتاج الحيواني انتاج االبل وحيوانات العمل

 نظري والحمام والسمانإنتاج الرومي  .25221151
 قسم الدواجن

 عملي إنتاج الرومي والحمام والسمان .1251.

 الخميس
 نظري تجهيز وتصنيع أعالف الدواجن 1119

 قسم الدواجن
 عملي تجهيز وتصنيع أعالف الدواجن .152211151

 

  



 

 
للعام  ثانيتوزيــع دروس الفصــل الدراســي ال جــدول

 (الرابعالمستوي ) 2222/2222 الجامعي 

 

 

    عميد الكلية                                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                           

 

     محمود على عبد الفتاح أ.د./                                                                           أ.د. / جمال فرج محمد                      

 

 برنامج اإلنتاج النباتي 

 المكـــــــــــان الــــــــدرس ـــــــــــــــــــــــــــــررالمقــــــــــــــ الســـــــــــاعة اليــــــوم

 مبني زراعة االنسجة 2قاعة  عملي مشروع التخرج في المجال 2522-.951 السبت

 االحد

 نظري )اجبارى( انتاج خضر وفاكهة في االراضي الجديدة 9522-11522

 مبني زراعة االنسجة 2قاعة 
 عملي )اجبارى(هة في االراضي الجديدةانتاج خضر وفاك 1522-.1151

 نظري تقنيات انتاج بذور الخضر 2522-.151

251.-.522 
 عملي تقنيات انتاج بذور الخضر

 قسم المحاصيل نظري تكنولوجيا تحليل نتائج التجارب الزراعية

 االثنين

9522-11522 
 قسم المحاصيل نظري وسكرإنتاج محاصيل ألياف 

 قسم البساتين نظري وشجرات انتاج اشجار

 قسم المحاصيل نظري )اجبارى( تربية محاصيل ذاتية التلقيح 1522-.1151

 قسم المحاصيل عملي )اجبارى( تربية محاصيل ذاتية التلقيح 2522-.151

251.-.522 
 قسم المحاصيل نظري تكنولوجيا تحليل نتائج التجارب الزراعية

 مبني زراعة االنسجة 2اعة ق عملي انتاج اشجار وشجرات

 الثالثاء

 نظري )اجبارى(اعداد وتجهيز ثمار الحاصالت البستانية 9522-11522
 مبني زراعة االنسجة 1قاعة 

 عملي )اجبارى( اعداد وتجهيز ثمار الحاصالت البستانية 1522-.1151

 قسم البساتين نظري زراعة األعضاء و األنسجة النباتية 2522-.151

 قسم البساتين عملي زراعة األعضاء و األنسجة النباتية 522.-.251

 االربعاء

 قسم البساتين نظري (2انتاج خضر ) 9522-11522

 قسم البساتين عملي (2انتاج خضر ) 1522-.1151

151.-2522 
 قسم المحاصيل عملي وسكرإنتاج محاصيل ألياف 

 قسم البساتين نظري تنسيق حدائق

 قسم البساتين عملي سيق حدائقتن 522.-.251

 الخميس
 قسم المحاصيل نظري انتاج محاصيل الزيت 9522-11522

 قسم المحاصيل عملي انتاج محاصيل الزيت 1522-.1151

 

  



 

 
للعام  ثانيتوزيــع دروس الفصــل الدراســي ال جــدول

 (الرابعالمستوي ) 2222/2222 الجامعي 

 

 

    عميد الكلية                                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                           

 

     محمود على عبد الفتاح أ.د./                                                                           أ.د. / جمال فرج محمد                      

 

 برنامج األراضي والمياه

 لمكـــــــــــانا الــــــــدرس المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر الســـــــــــاعة اليــــــوم

 قسم االراضي عملي مشروع التخرج في المجال 2522-.951 السبت

 االحد

 مبنى المدرجات – 222قاعة  نظري )اجبارى( االسمدة وتكنولوجيا التسميد 9522-11522

 قسم االراضي نظري تكنولوجيا المخصبات العضوية 1522-.1151

 قسم االراضي عملي جبارى()ا االسمدة وتكنولوجيا التسميد 2522-.151

 االثنين

 قسم االراضي نظري أراضي  )اجبارى(استصالح  9522-11522

 قسم االراضي عملي تكنولوجيا المخصبات العضوية 1522-.1151

 قسم االراضي عملي أراضي  )اجبارى(استصالح  2522-.151

 الثالثاء

 قسم االراضي نظري )اجبارى(  تغذية نبات 9522-11522

 قسم االراضي عملي )اجبارى( تغذية نبات 1522-.1151

 االربعاء

 قسم االراضي نظري تلوث اراضى ومياه ومعالجتها 9522-11522

 قسم االراضي عملي تلوث اراضى ومياه ومعالجتها 1522-.1151

 

  



 

 
للعام  ثانيتوزيــع دروس الفصــل الدراســي ال جــدول

 (الرابعالمستوي ) 2222/2222 الجامعي 

 

 

    عميد الكلية                                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                           

 

     محمود على عبد الفتاح أ.د./                                                                           أ.د. / جمال فرج محمد                      

 

 برنامج وقاية النبات 
 

 المكـــــــــــان ـدرسالـ المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر الســـــــــــاعة اليــــــوم

 قسم الوقاية + قسم النبات عملي مشروع التخرج في المجال 2522-.951 السبت

 االحد

 قسم الوقاية نظري سمية مبيدات  )اجبارى( 9522-11522

 قسم الوقاية نظري أمراض نيماتودية 1522-.1151

 قسم الوقاية عملي أمراض نيماتودية 2522-.151

 االثنين

 )زراعة االنسجة(قسم النبات نظري اآلفات الحشرية للحاصالت الحقلية والبستانية )اجبارى( 9522-11522

 )زراعة االنسجة(قسم النبات عملي اآلفات الحشرية للحاصالت الحقلية والبستانية )اجبارى( 1522-.1151

 قسم الوقاية عملي يدات  )اجبارى(سمية مب 2522-.151

 الثالثاء

 معمل النبات بالدور الثالث نظري )اجبارى(امراض النبات الفيروسية والبكتيرية   9522-11522

1151.-1522 

 قسم الوقاية نظري القوارض والطيور الضارة

 الدور الثالث قسم النبات نظري أمراض محاصيل الخضر

 الدور الثالث قسم النبات عملي )اجبارى(الفيروسية والبكتيرية   امراض النبات 2522-.151

 االربعاء

9522-11522    

1151.-1522    

151.-2522 

 قسم الوقاية عملي القوارض والطيور الضارة

 الدور الثالث قسم النبات عملي أمراض محاصيل الخضر

 الخميس

 الدور الثالث اتقسم النب نظري أمراض أشجار الفاكهه 9522-11522

 الدور الثالث قسم النبات عملي أمراض أشجار الفاكهه 1522-.1151

 

 

  



 

 
للعام  ثانيتوزيــع دروس الفصــل الدراســي ال جــدول

 (الرابعالمستوي ) 2222/2222 الجامعي 

 

 

    عميد الكلية                                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                           

 

     محمود على عبد الفتاح أ.د./                                                                           أ.د. / جمال فرج محمد                      

 

 برنامج علوم وتكنولوجيا األغذية 
 

 المكـــــــــــان الــــــــدرس المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر الســـــــــــاعة اليــــــوم

 قسم الصناعات –قسم األلبان  عملي ج في المجالمشروع التخر 2522-.951 السبت

 االحد

 بيولوجيقاعة الميكرو نظري )اجبارى( تكنولوجيا المنتجات الحيوانية 9522-11522

 قسم الصناعات عملي )اجبارى(  تكنولوجيا المنتجات الحيوانية 1522-.1151

 االثنين

9522-11522 

 القيمة الغذائية للبن و منتجاته

 نظري

 أللبان قسم ا

 قسم الصناعات  تغذية الجماعات والفئات الخاصة

1151.-1522 

 القيمة الغذائية للبن و منتجاته

 عملي

 قسم األلبان 

 قسم الصناعات  تغذية الجماعات والفئات الخاصة

 الثالثاء

 تقسم الصناعا –قسم األلبان  نظري )اجبارى( تعبئة وتغليف االغذية وااللبان 9522-11522

 قسم الصناعات –قسم األلبان  عملي )اجبارى( تعبئة وتغليف االغذية وااللبان 1522-.1151

 االربعاء

9522-11522 

 تكنولوجيا مخلفات مصانع األغذية

 نظري

 قسم الصناعات

 قسم األلبان تكنولوجيا األلبان المتخمرة

1151.-1522 

 تكنولوجيا مخلفات مصانع األغذية

 عملي

 ناعاتقسم الص 

 قسم األلبان تكنولوجيا االلبان المتخمرة

 الخميس

 قسم الصناعات نظري األغذية )اجبارى(مراقبة جودة  9522-11522

 قسم الصناعات عملي األغذية )اجبارى(مراقبة جودة  1522-.1151

 

  

  



 

 
للعام  ثانيتوزيــع دروس الفصــل الدراســي ال جــدول

 (الرابعالمستوي ) 2222/2222 الجامعي 

 

 

    عميد الكلية                                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                           

 

     محمود على عبد الفتاح أ.د./                                                                           أ.د. / جمال فرج محمد                      

 

 برنامج علوم اقتصادية واجتماعية

 المكـــــــــــان الــــــــدرس ـــــــــــــــــــررالمقــــــــــ الســـــــــــاعة اليــــــوم

 قسم االقتصاد عملي مشروع التخرج في المجال 2522-.951 السبت

 االحد

 قسم االقتصاد نظري تجارة زراعية ألكترونية 9522-11522

1151.-1522 
 محاسبة زراعية

 قسم االقتصاد نظري
 التدريب االرشادي

 قسم االقتصاد عملي ة االقتصادية واالجتماعية )اجبارى(التنمي 2522-.151

 األثنين

 قسم االقتصاد عملي تحليل اقتصادي كلي وجزئي )اجبارى( 9522-11522

 قسم االقتصاد عملي تجارة زراعية ألكترونية 1522-.1151

 قسم االقتصاد عملي محاسبة زراعية 2522-.151

 الثالثاء

 قسم االقتصاد نظري )اجبارى(والراي العام  االعالم الريفي 9522-11522

 قسم االقتصاد عملي )اجبارى(االعالم الريفي والراي العام  1522-.1151

 قسم االقتصاد عملي طرق البحث في العلوم االجتماعية 2522-.151

 قسم االقتصاد عملي التدريب االرشادي 522.-.251

 االربعاء

 قسم االقتصاد نظري واالجتماعية )اجبارى( التنمية االقتصادية 9522-11522

 قسم االقتصاد نظري تحليل اقتصادي كلي وجزئي )اجبارى( 1522-.1151

 قسم االقتصاد نظري طرق البحث في العلوم االجتماعية 2522-.151

 


