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 خالل شهر رمضان الكريم   ثانيال الدراسيللفصل  العمليةوالدروس   النظريةجدول المحاضرات 

                  2022 /2021 الجامعيللعام  

 

 شــــــــعبه عـــــــــامه   المستوى األول

  ساعات معتمدة

 اليوم
 الزمن

 9قســم   8قســم   7قســم   6قســم   5قســم   4قســم   3قســم   2قســم   1قســم  
 إلى من

 السبت 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــحــيــــــــــــــــــــــــــ 10.30 9.00  د/عثمان الخولي (0درج أ) م       ن   1 ـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د/أبو الغار ( 0)مدرج أن   1ـــــاء   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اإلأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــس علـــــــــــــــــــــــــــــ 12.00 10.30

12.00 1.30 
د/عثمان  0) مدرج أن     1ــه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه ومـــــــــــــائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد أرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــ

 الخولي ( 

  إنتاج نباتى  ع    كيمياء  ع كيمياء  ع   3.00 1.30

3.00 4.30          

 األحد

9.00 10.30 
د/عثمان  0) مدرج أ  ن 1ــــــــويه ــــــــــــــــــاء عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخولي ( 

     كيمياء  ع  إنتاج نباتى  ع  أسس وراثة ع   12.00 10.30

12.00 1.30  

   حيوان عام ع  حيوان عام ع      كيمياء  ع 3.00 1.30

3.00 4.30          

 اإلثنين

                                                                 د/عثمان الخولي (0رج أ) مدن      1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس إنتـــــــــــــــــــــــــــاج نبــــــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.30 9.00

10.30 12.00          

  كيمياء  ع كيمياء  ع إنتاج نباتى  ع حيوان عام ع    وراثه  ع   1.30 12.00

         أنشـــــــــــــــطه  3.00 1.30

3.00 4.30          

 الثالثاء 

ــ أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــس علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الوراثـــــــــــــــــ 10.30 9.00  د/عثمان الخولي (0) مدرج أ      ن  1ـــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موارد أرضيه ع   موارد أرضيه ع  كيمياء  ع إحصاء  ع    حيوان عام ع  حيوان عام ع   إنتاج نباتى  ع 12.00 10.30

 إحصاء  ع  موارد أرضيه ع  وراثه  ع  إحصاء  ع   إنتاج نباتى  ع إحصاء  ع  إحصاء  ع   1.30 12.00

1.30 3.00          

3.00 4.30          

 األربعاء

     إنتاج نباتى  ع  وراثه  ع    10.30 9.00

10.30 12.00  
إنتاج نباتى  

 ع

 موارد أرضيه ع  موارد أرضيه ع 
 

 موارد أرضيه ع 
 كيمياء  ع إحصاء  ع  إحصاء  ع 

12.00 1.30 
موارد   موارد أرضيه ع 

 أرضيه ع 
  وراثه      

 ON LINE"ساعة نظرى"  ن 1 قضـــــــــــــــــــــــــــــــايا مجتمعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  3.00 1.30

3.00 4.30          

 الخميس

 وراثه  ع   إنتاج نباتى  ع  موارد أرضيه ع  إحصاء  ع   كيمياء  ع إحصاء  ع  10.30 9.00

 حيوان عام ع  حيوان عام ع     وراثه  ع     12.00 10.30

 حيوان عام ع  1.30 12.00
حيوان عام 

 ع
  وراثه  ع   

 
 

 إنتاج نباتى  ع

    وراثه  ع       3.00 1.30

 المختص

 د محمد عمران 

 مدير اإلدارة 

 

 أ/ صفاء محمد 

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب 

 د/ الهام محمد غنيم 0أ

 الكليةعميد 

 

 د/ أيمن حافظ عيسى0أ



 

             
 شئون التعليم والطالب            

 

 ة شعبة عام  المستوى االول                      خالل شهر رمضان الكريم   ثانيال الدراسيللفصل  العمليةجدول المحاضرات النظرية والدروس 

 )ساعات معتمدة(                                                                 2022 /2021للعام الجامعي                           
 

 اليوم
 الزمن

 18قسم 17قســم   16قســم   15قســم   14قســم   13قســم   12قســم   11قســم   10قسم 
 إلى من

السب 

 ت

  إحصاء  ع  إحصاء  ع  حيوان عام ع   موارد أرضيه ع   أسس وراثة ع  إنتاج نباتى  ع 10.30 9.00

   حيوان عام ع   موارد أرضيه ع  إنتاج نباتى  ع  موارد أرضيه ع  وراثه  ع  12.00 10.30

 (  أبو الغارد/0) مدرج أن     2ــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اإلحصــــــــأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  1.30 12.00

    إنتاج نباتى  ع  أنشـــــــــــــــطه  وراثه  ع  كيمياء  ع  3.00 1.30

3.00 4.30          

 األحد

ــ  10.30 9.00  (  الشيند/0) مدرج أن    2ــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كيمياء  ع   كيمياء  ع  حيوان عام ع  موارد أرضيه ع   حيوان عام ع  12.00 10.30

  إنتاج نباتى  ع    وراثه  ع     1.30 12.00

 إنتاج نباتى  ع    وراثه  ع      3.00 1.30

3.00 4.30          

ياإلثن

 ن

 (الشيند/0)مدرج أ    ن  2ــــــــــــــــــــــــــويه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.30 9.00

 حيوان عام ع  موارد أرضيه ع   إحصاء  ع  حيوان عام ع   كيمياء  ع إنتاج نباتى  ع إحصاء  ع  12.00 10.30

12.00 1.30  

    وراثه  ع  إنتاج نباتى  ع     3.00 1.30

3.00 4.30          

ثاالثال

 ء

 (  ابوالغار د/0) مدرج أ ن      2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس إنتاج نبــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.30 9.00

 د/عثمان الخولي ( 0) مدرج أن      2ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه ومـــــــــــــائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد أرضـــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــ 12.00 10.30

ــ أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــس علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الوراثــــــــــــــــ 1.30 12.00  د/عثمان الخولي ( 0) مدرج أن        2ـــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موارد أرضيه ع  وراثه  ع  إنتاج نباتى  ع      موارد أرضيه ع  3.00 1.30

3.00 4.30          

األرب

 عاء

   موارد أرضيه ع  موارد أرضيه ع  كيمياء  ع  حيوان عام ع   كيمياء  ع 10.30 9.00

   وراثه  ع        12.00 10.30

 إحصاء  ع  حيوان عام ع    إحصاء  ع  إحصاء  ع  إنتاج نباتى  ع حيوان عام ع   1.30 12.00

 وراثه  ع          3.00 1.30

3.00 4.30          

الخم

 يس

  كيمياء  ع كيمياء  ع   كيمياء  ع    10.30 9.00

       إحصاء  ع  إحصاء  ع   12.00 10.30
 ( ON LINE)   ساعة نظرى(1) قضـــــــــــــــــــــــــــــــايا مجتمعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  1.30 12.00

1.30 3.00          

3.00 4.30          



  
 

 

 

            
 شئون التعليم والطالب          

 

 خالل شهر رمضان الكريم   يثانال الدراسيللفصل  العمليةوالدروس   النظريةجدول المحاضرات 

                 2022 /2021 الجامعيللعام  

 

 ثاني ال المستوى
 عامةشــــــــعبه 

 

 اليوم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده الالئـــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجـــــــــديــــــــــــــــ الزمن

 9قسم  8قسم  7قســم   6قســم   5قســم   4قســم   3قســم   2قســم   1قســم   إلى من 

 السبت

9.00 10.30 
فسيولوجيا  

 النبات ع 
 إنتاج بساتين ع إنتاج بساتين ع  اقتصاد زراعي  ع  إنتاج محاصيل  ع إنتاج بساتين   ع فسيولوجيا النبات ع

10.30 12.00 
إنتاج  

 محاصيل  ع
 

ح  ودواجن 0مبادىء أ

 ع
  فسيولوجيا النبات ع فسيولوجيا النبات ع إنتاج بساتين   ع

  

12.00 1.30 
إنتاج بساتين   

 ع

 ح  ودواجن ع0مبادىء أ
 

   فسيولوجيا النبات ع
 اقتصاد زراعي  ع إنتاج محاصيل ع فسيولوجيا النبات ع

1.30 3.00          

3.00 4.30          

 األحد

 أبو الغار( د/0ـــــــنى    ن        ) مدرج أــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــادئ اإلنتاج الحيـــــــــــــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــــى والداجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.30 9.00

 (عثمان الخولىد/ 0رج أ) مد  اد زراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   ن     إقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12.00 10.30

12.00 1.30 
ح  0مبادىء أ

 ودواجن ع 
   إقتصاد زراعى  ع  إقتصاد زراعى  ع   إنتاج محاصيل  ع

   إنتاج بساتين   ع إنتاج بساتين   ع إنتاج محاصيل  ع  إقتصاد زراعى  ع مبادىء ص وألبان  ع  3.00 1.30

3.00 4.30   

 اإلثنين 

 ( ابو الغارد/ 0ـــــــــــــــــان   ن     ) مدرج أــــــــــــــــــــــــــــــــادئ الصنـــــــــــاعـــات الغـذائيــــــــــــــــــــــــــــه واأللبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبــــــــــــــــــــــــــــــــــ  10.30 9.00

 (د/ أبو الغار0ــــــــــــــــــــــــــــــاتين  ن           ) مدرج أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج البســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  12.00 10.30

12.00 1.30 
إقتصاد  

 زراعى  ع

ح  ودواجن 0مبادىء أ أنشـــــــــــــــطه  أنشـــــــــــــــطه  

 ع
    إنتاج محاصيل  ع

1.30 3.00    
   

 
ح  ودواجن 0مبادىء أ

 ع
 إنتاج محاصيل  ع

3.00 4.30          

 الثالثاء

 (ميشيلد/ 0) مدرج أ        ات  ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيولوجيـــــــــــــــا النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  10.30 9.00

 د/ أبو الغار(0) مدرج أ     ن     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلإنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج المحاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12.00 10.30

 (ابو الغارد/ 0) مدرج أـــــــــــــــه   ن      ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إنجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيزيـــــــ لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1.30 12.00

 مبادىء ص وألبان  ع  إنتاج محاصيل  ع ح  ودواجن ع0مبادىء أ  ح  ودواجن ع0مبادىء أ إنتاج محاصيل  ع   3.00 1.30

3.00 4.30          

 األربعاء 

 فسيولوجيا النبات ع فسيولوجيا النبات ع وألبان  عمبادىء ص  مبادىء ص وألبان  ع   فسيولوجيا النبات ع   10.30 9.00

  مبادىء ص وألبان  ع    إنتاج بساتين   ع مبادىء ص وألبان  ع  مبادىء ص وألبان  ع    12.00 10.30

 ح  ودواجن ع 0مبادىء أ إقتصاد زراعى ع ح  ودواجن ع0مبادىء أ  مبادىء ص وألبان  ع   إنتاج بساتين   ع  1.30 12.00

1.30 3.00          

3.00 4.30          

 الخميس 

9.00 10.30          

10.30 12.00 
مبادىء ص  

 وألبان  ع
      إقتصاد زراعى  ع  اقتصاد زراعي 

12.00 1.30          

1.30 3.00          

 المختص

 حمد عمران د م

 اإلدارةمدير 

 

 أ/ صفاء محمد 

 الكليةوكيل 

 لشئون التعليم والطالب 

 الهام محمد غنيم د/  0أ

 الكليةعميد 

 

 أيمن حافظ عيسىد/ 0أ



3.00 4.30 
         

 المختص

 د محمد عمران 

 مدير اإلدارة 

 

 أ/ صفاء محمد 

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب 

 إلهام محمد غنيم د/  0أ

 عميد الكلية

 

 حافظ عيسىأيمن د/ 0أ

 

            
 شئون التعليم والطالب          

 

 خالل شهر رمضان الكريم    ثانيال الدراسيللفصل  العمليةوالدروس   النظريةجدول المحاضرات 

                 2022 /2021 الجامعيللعام  

 

 ثاني المستوى ال
 عامةشــــــــعبه 

 

 اليوم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده الالئـــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجـــــــــديــــــــــــــــ الزمن 

 18قسم  17قسم 16قســم   15قســم   14قســم   13قســم   12قســم   11قســم   10قســم   إلى من 

 السبت

 إنتاج بساتين ع إنتاج بساتين ع  اقتصاد زراعي  ع  مبادىء ص وألبان  ع إنتاج بساتين   ع فسيولوجيا النبات ع فسيولوجيا النبات ع 10.30 9.00

    فسيولوجيا النبات ع فسيولوجيا النبات ع إنتاج بساتين   ع ح  ودواجن ع 0مبادىء أ   12.00 10.30

 اقتصاد زراعي  ع  فسيولوجيا النبات ع أنشـــــــــــــــطه  أنشـــــــــــــــطه  فسيولوجيا النبات ع  ح  ودواجن ع 0مبادىء أ بساتين   عإنتاج  1.30 12.00

  إنتاج محاصيل ع        3.00 1.30

3.00 4.30          

 األحد 

 (ميشيلد/ 0) مدرج أ     ــــــــــــــــــــــيل  ن   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج المحاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.30 9.00

 د/ أبو الغار(0) مدرج أ        ات  ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيولوجيـــــــــــــــا النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  12.00 10.30

 د/ أبو الغار(0ـــــــــــــنى    ن        ) مدرج أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــادئ اإلنتاج الحيـــــــــــــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــــى والداجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1.30 12.00

   إنتاج بساتين   ع إنتاج بساتين   ع    مبادىء ص وألبان  ع  3.00 1.30

3.00 4.30          

 اإلثنين 

         إنتاج محاصيل  ع 10.30 9.00

        إنتاج محاصيل  ع  12.00 10.30

     ح  ودواجن ع 0مبادىء أ أنشـــــــــــــــطه  أنشـــــــــــــــطه   إقتصاد زراعى  ع 1.30 12.00

 إنتاج محاصيل  ع   3.00 1.30
 

 إقتصاد زراعى  ع
 

 إقتصاد زراعى  ع
ح   0مبادىء أ

 ودواجن ع 
 

3.00 4.30          

 الثالثاء 

 (الشيند/ 0ـــــــــــــــــان   ن     ) مدرج أــــــــــــــــــ ــــــــــــــادئ الصنـــــــــــاعـــات الغـذائيــــــــــــــــــــــــــــه واأللبــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ مبــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.30 9.00

 (الشيند/ 0ــــــــــــــــــــــــــــــاتين  ن           ) مدرج أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج البســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  12.00 10.30

 مبادىء ص وألبان  ع  أنشـــــــــــــــطه    ح  ودواجن ع 0مبادىء أ  أنشـــــــــــــــطه  أنشـــــــــــــــطه  1.30 12.00

 (ابو الغارد/ 0) مدرج أـــــــــــــــه   ن      ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إنجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيزيـــــــ لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  3.00 1.30

3.00 4.30          

 بعاء األر

9.00 10.30 
ح  ودواجن 0مبادىء أ

 ع

  
 إنتاج محاصيل  ع

ح  ودواجن 0مبادىء أ 

 ع

  
 إنتاج محاصيل  ع

 (عثمان الخولىد/ 0) مدرج أــــــى   ن       اد زراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12.00 10.30

12.00 1.30 
 إنتاج بساتين   ع 

 إقتصاد زراعى  ع
ح  ودواجن 0مبادىء أ   

 ع
  إقتصاد زراعى ع

     إنتاج محاصيل  ع     3.00 1.30

3.00 4.30          

 لخميسا

 فسيولوجيا النبات ع فسيولوجيا النبات ع مبادىء ص وألبان  ع مبادىء ص وألبان  ع   فسيولوجيا النبات ع   10.30 9.00

 ح  ودواجن ع 0مبادىء أ         12.00 10.30

    إنتاج محاصيل  ع      1.30 12.00

 إقتصاد زراعى  ع مبادىء ص وألبان  ع اقتصاد زراعي  مبادىء ص وألبان  ع 3.00 1.30
 إنتاج بساتين   ع

 إنتاج محاصيل  ع 
مبادىء ص وألبان   

 ع

 

3.00 4.30 
         

 



 المختص

 د محمد عمران 

 مدير اإلداره 

 

 أ/ صفاء محمد 

 وكيل الكليه

 لشئون التعليم والطالب 

 الهام محمد غنيم د/  0أ

 عميد الكليه

 

 أيمن حافظ عيسىد/ 0أ

 
 

 يومال
 الزمن

 7قسم  6قسم  5قسم  4قسم  3قســم   2قســم   1قســم  
 إلى من

 السبت 

   

 أسس إرشاد   ع إرشاد   عأسس  أسس إرشاد   ع  إحصاء ع  إحصاء  ع    كـيمـيـاء   ع  10.30 9.00

 (  عثمان الخولي د/0ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ن   ) مدرج أ حـــديثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــيزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  12.00 10.30

  ورش   ع ورش   ع ورش   ع   ورش   ع 1.30 12.00

  ورش   ع ورش   ع ورش   ع   ورش   ع 3.00 1.30

3.00 4.30        

 األحــــد 

9.00 10.30  
 ( د/ميشيل أسعد0) مدرج أ    فـــــــــــــــــــــــيزيائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية  ن كيــــــمــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 12.00 10.30

12.00 1.30  

 ورش   ع     أنشـــــــــــــــطه   3.00 1.30

 ورش   ع       4.30 3.00

 اإلثنين

9.00 10.30  

10.30 12.00  

    كـيمـيـاء   ع  أسس إرشاد   ع كـيمـيـاء   ع  أسس إرشاد   ع 1.30 12.00

  فيزياء حـديثه ع  فيزياء حـديثه ع  ميكانيكا ع ميكانيكا ع فيزياء حـديثه ع  فيزياء حـديثه ع  3.00 1.30

3.00 4.30        

 الثالثاء 

   

 مـيكانـيـــــكا   ع مـيكانـيـــــكا   ع مـيكانـيـــــكا   ع إحصاء ع  ورش   ع  إحصاء  ع    10.30 9.00

 د/ميشيل أسعد (0) مدرج أمجتمـــــــــــــــــع الريــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ن  أســـــس اإلرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الزراعي وال 12.00 10.30

 كـيمـيـاء   ع  كـيمـيـاء   ع  كـيمـيـاء   ع  أسس إرشاد   ع ورش   ع أسس إرشاد   ع  1.30 12.00

1.30 3.00        

 األربعاء

ــ  10.30 9.00  د/ميشيل أسعد (0أ) مدرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكا  ن    مــــــــــــيكــــانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ميشيل د/0) مدرج أــــــــــــــــــــــــــــــم اإلحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ن    أســـــــــــــــــــــــــــــس عـــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12.00 10.30

 إحصاء  ع  إحصاء  ع  إحصاء  ع    ورش   ع  1.30 12.00

      ورش   ع  3.00 1.30

3.00 4.30        

                                                                 

 الخميس

 ( عثمان الخولىد/0) مدرج أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا اإلنتاج   ن  الورش وتكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10.30 9.00
      ميكانيكا ع مـيكانـيـــــكا   ع 12.00 10.30
 فيزياء حـديثه ع    فيزياء حـديثه ع  فيزياء حـديثه ع    1.30 12.00

ــ أنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3.00 1.30  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه طالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  ON LINE) "ساعة نظرى"     ن   قضايا مجتمعية  4.30 3.00

 المختص 

   د محمد عمران

 مدير اإلدارة 

 

 وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالب 

 عميد الكلية

 

 
 

 شئون التعليم والطالب 

 

 خالل شهر رمضان الكريم    ثانيال الدراسيللفصل  العمليةوالدروس   النظريةجدول المحاضرات 

 2022 /2021 الجامعيللعام  

 

 شــــــــعبة هندسه زراعيه المستوى األول 

 

 
 



 أيمن حافظ عيسىد/ 0أ إلهام محمد غنيم د/  0أ أ/ صفاء محمد 

 

           
 شئون التعليم والطالب          

 

 خالل شهر رمضان الكريم    جدول المحاضرات النظريه والدروس العمليه للفصل الدراسى

                2022 /2021للعام الجامعى  ثانىال 

 

 ثاني ال المستوى
 شــــــــعبه هندسه زراعيه 

 
 

 اليوم
 هندســــــــــــــــة زراعيـــــــــــــــــــــة شعبة  الزمن

 6قسم  5قســم   4قســم   3قســم   2قســم   1قســم   إلى من

 السبت 

   خواص أراضى  ع  محاصيل حقليه ع  خواص أراضى  ع  خواص أراضى  ع  10.30 9.00
 خواص أراضى ع  خواص أراضى ع  حاصالت بستانيه  ع  حاصالت بستانيه  ع   12.00 10.30

   محاصيل حقليه ع  خواص أراضى  ع  حاصالت بستانيه  ع حاصالت بستانيه  ع 1.30 12.00

1.30 3.00       

3.00 4.30       

 األحد

 (القاضيد/0) مدرج أإنتــاج الحـــــاصــــــالت البســـــــتانيــــه     ن      10.30 9.00

 مبادىء الهندســــــــه الكـــــــــــــهربيه وتطبيقاتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ن   " القاضى"  12.00 10.30

 ة ع هندسه كهربي ةع هندسه كهربي     1.30 12.00

1.30 3.00       

3.00 4.30       

 اإلثنين

 ) المعادالت التفاضلـيه والتكامالت (  ن    "القاضي" 2هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرياض 10.30 9.00

10.30 12.00  
12.00 1.30  

 أنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطه  3.00 1.30
3.00 4.30       

 الثالثاء 

 د/القاضي(0) مدرج أ   ـــــــــــــــــــــــى    ن ـــــــــــــويـــن وخـــــــــــــــــــــــواص األراضـــــــــــــتكــــــ 10.30 9.00

 ( القاضىد/0) مدرج أإنتاج المحاصــــــــــــــــــــــيل الحقلــــــــــــــــــــــيــــــــــــــه   ن      12.00 10.30
 انجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليزية ن )مدرج/ أبوالغار(لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  1.30 12.00

 حاصالت بستانيه  ع حاصالت بستانيه  ع  أالت إحتراق داخلى ع  أالت إحتراق داخلى ع  أالت إحتراق داخلى ع  3.00 1.30

3.00 4.30       

 بعاءاألر

 (  ابو الغارد/0أالت إحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراق داحلــــــــــــــــــــــــــــى  ن     ) مدرج أ 10.30 9.00

  محاصيل حقليه ع    محاصيل حقليه ع  محاصيل حقليه ع  12.00 10.30

 أالت إحتراق داخلى ع  إحتراق داخلى ع أالت  أالت إحتراق داخلى ع     1.30 12.00

 رياضـــه  ع  رياضـــه  ع  رياضـــه  ع  رياضـــه  ع  رياضـــه  ع  رياضـــه  ع  3.00 1.30

 الخميس

 محاصيل حقليه ع   ع   ةهندسه كهربي هندسه كهربية  ع  هندسه كهربية  ع  هندسه كهربية  ع  10.30 9.00

10.30 12.00  

12.00 1.30       
1.30 3.00       
3.00 4.30       

 

  المختص

   د محمد عمران

 مدير اإلداره 

 

 أ/ صفاء محمد 

 وكيل الكليه

 لشئون التعليم والطالب 

 الهام محمد غنيم د/  0أ

 عميد الكليه

 

 أيمن حافظ عيسىد/ 0أ

 



 

          
 شئون التعليم والطالب  

 

خالل  الثاني والدروس العمليه للفصل الدراسى  النظريةجدول المحاضرات  

                 2022 /2021 الجامعيللعام شهر رمضان الكريم  

   

 

 المستوى الرابع 

 "إدارة أعمال"

 

 

 

 

 المختص 

   د محمد عمران

 مدير اإلداره 

 

 

 أ/ صفاء محمد 

 وكيل الكليه

 لشئون التعليم والطالب 

 

 محمد غنيم إلهام د/  0أ

 عميد الكليه

 

 

 أيمن حافظ عيسىد/ 0أ

 اليوم 

 الزمن
 المستوى الرابع 

 برنامج إدارة األعمال الزراعيه

 إلى من
مجال اإلنتاج  

 النباتى 

مجال اإلنتاج  

 الداجنى

اإلنتاج  مجال 

 الحيوانى 

 السبت 

 إرشاد زراعى ومجتمع ريفى  ن  10.30 9.00

 تشريعـــــــــــــــــــات زراعيه  ن 12.00 10.30

 أمراض الدواجن ن   1.30 12.00

 إرشاد زراعى ومجتمع ريفى  ع  3.00 1.30

3.00 4.30    

 األحــــد 

 ع بورصـــــــــــــــــــــــــــات زراعيه   10.30 9.00

 ـــــــــــهـــــــــــطه طـــالبيـــــــأنشــــــــــــــــــــــ 12.00 10.30

 ) ساعه (حاســـــــــــــــــــب ألى    ن  1.30 12.00

 تشريعـــــــــــــــــــات زراعيه  ع  3.00 1.30

3.00 4.30    

 اإلثنين 

 حاسب ألى   ع 10.30 9.00

   الزراعه الحيويه   ن  12.00 10.30

  أمراض الدواجن ع  الزراعه الحيويه   ع  1.30 12.00

1.30 3.00    

3.00 4.30    

 الثالثاء

 إدارة مــــــــــــــــــزارع متخصصه ن  10.30 9.00

 ن بورصـــــــــــــــــــــــــــات زراعيه   12.00 10.30

 إدارة مــــــــــــــــزارع متخصصه ع  1.30 12.00

1.30 3.00    

3.00 4.30    

 األربعاء 

9.00 10.30 
فاكهه متساقطة  إنتاج

 األوراق ن

 
 

10.30 12.00 
فاكهه متساقطة  إنتاج

 األوراق ع

 
 

 حاسب الي 1.30 12.00

1.30 3.00    
3.00 4.30    

 الخميس 

9.00 10.30 
 يكلف الطالب بتقديم مشروع التخرج بصفه 

 إجباريه

10.30 12.00    

12.00 1.30    

1.30 3.00    

3.00 4.30    



 

 
 شئون التعليم والطالب 

 

 خالل شهر رمضان الكريم    الثانىجدول المحاضرات النظرية والدروس العملية للفصل الدراسي 

                 2022 /2021للعام الجامعي  

 برنامج 

 المستوى الثالث 
 ساعات معتمده 

 

 اليوم 
 الحيواني والداجنى نتاجاإل برنامج ي ـــالنبات نتاجاإل برنامج الزمن

 الدواجن  إنتاجتوجه  الحيـــــوانى  نتاجتوجه اإل توجه بســــــــــــــاتين  توجه محاصــــــــيل  إلى من

 السبت 

9.00 10.30     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         إنتاج فاكهه متساقطة األوراق خاص ن                                                                                             12.00 10.30

 أمراض الحيوان والدواجن    ن  ع      أسس تربية النبات 1.30 12.00

 أمراض الحيوان والدواجن    ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         إنتاج فاكهه متساقطة األوراق خاص ع                                                                                             3.00 1.30

 األحد 

 العشائـــــــــر الحيوانيــــــــــــــــــة       ن  ن      أسس تربية النبات 10.30 9.00

 رعاية الحيوانات المزرعيه خاص   ن بذور خضر وزينه  ن إنتاج إنتاج محاصيل األلياف والزيت ن 12.00 10.30
 ـــــــــــــــــــة     ع ) الراهب ( العشائـــــــــــــر الحيواني                                                                                                      ع                                                                                                                            بذور خضر وزينه   إنتاج إنتاج محاصيل األلياف والزيت ع 1.30 12.00

 رعاية الحيوانات المزرعيه خاص   ع   3.00 1.30

 اإلثنين 

 أسس تغذية الدواجن    ن  ن   أمراض نبات عام 10.30 9.00

 لغه فنيه انجليزيه زراعية قي برنامج اإلنتاج الحيواني والداجنى ن ع   أمراض نبات عام 12.00 10.30

 أسس تغذية الدواجن    ع   لغة فنيه انجليزية زراعيه  في برنامج اإلنتاج النباتـــي   ن 1.30 12.00
1.30 3.00     

 الثالثاء

 عشائر الدواجن  ن   ن  إنتاج محاصيل الخضر 10.30 9.00

 ع  إنتاج محاصيل الخضر 12.00 10.30
فسيولوجيا الغدد الصماء  واألقلمة فى الحيوانات  

 المزرعية ن 
 ع عشائر الدواجن  

12.00 1.30   
فسيولوجيا الغدد الصماء  واألقلمة فى الحيوانات  

 المزرعية ع 
 

1.30 3.00     

 األربعاء 

   موالح  ن  بيئة وفسيولوجيا المحاصيل  ن ) الراهب ( 10.30 9.00

 فسيولوجيا الدواجن خاص  ن )الراهب(  موالح  ع بيئة وفسيولوجيا المحاصيل  ع 12.00 10.30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                فسيولوجيا الدواجن خاص   ع     ) الراهب (                                                                                        1.30 12.00

1.30 3.00     

 الخميس 

9.00 10.30     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطه طالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12.00 10.30

12.00 1.30     

1.30 3.00     

 

 المختص 

   د محمد عمران
 مدير اإلدارة  

 

 أ/ صفاء محمد 

 وكيل الكلية 

 لشئون التعليم والطالب 

 الهام محمد غنيم د/  0أ

 عميد الكلية 

 
 أيمن حافظ عيسىد/ 0أ

 

 
 

 

 



             
 شئون التعليم والطالب 

 

 خالل شهر رمضان الكريم    الثانيجدول المحاضرات النظرية والدروس العملية للفصل الدراسي 

                 2022 /2021للعام الجامعي  

 برنامج 

 المستوى الثالث 
 ساعات معتمده 

 اليوم

 الزراعية  واالجتماعية برنامج العلوم االقتصادية النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــات برنـــــــــــــــــــامج وقــــــــــــــــــــاية   الزمن

 إلى من 
توجه الحشرات االقتصاديه  

 والحيوان الزراعي 
 والمجتمع الريفىتوجه اإلرشاد الزراعي  2توجه االقتصاد الزراعي  1توجه االقتصاد الزراعي  توجه مبيدات اآلفات توجه أمراض النبات 

 السبت

 إحصـــــــــــــــــاء إقتصــــــــــــــــــــــادى    ع  لغة فنيه انجليزية زراعيه  في برنــامج وقـــاية النبــات   ن    ) قاعة القاضــي(  10.30 9.00

 إحصـــــــــــــــــاء إقتصــــــــــــــــــــــادى    ن  " القاضيأفــــــــــــــــــــــــات   ع   "هندســــــــــــــة آالت مكــــــــــــافحة  12.00 10.30

  محاسبة زراعية ع   مبيــــــــــــــــــــــــــــــــــدات أفــــــــــــــــــــــــــــات  ع     "الديناصورى"  1.30 12.00

1.30 3.00      

3.00 4.30       

 األحد

   تنمية اقتصادية زراعية ن  هندســــــــــــــة آالت مكــــــــــــافحة أفــــــــــــــــــــــــات   ن    )قاعة الديناصورى ( 10.30 9.00

 أمراض البذور والثمار ن   12.00 10.30
تطبيق المبيدات والسالمه  

 المهنية  ن 

 مهـــــــــــارات اإلتصـــــــــال اإلرشــــــادى  ع 

 فسيولوجيا فطر  ن   1.30 12.00
تطبيق المبيدات والسالمه  

 المهنية  ع 

 لغه فنيه انجليزيه زراعيه فى برنامج العلوم اإلقتصاديه واإلجتماعيه الزراعية  ن 

1.30 3.00    
أساسيات اقتصاد االنتاج  

 ن  1الزراعي 

  

3.00 4.30      

 اإلثنين 

 تعليم الكبار   ع  محاسبة زراعية ن     أســـــــــــــاسيـــــــــــات أمــــــــراض النبـــــــــــــــات  ع     10.30 9.00

 ودواجــــــــن   ن إنتــــــــــــــــاج حيــــــــوانى   12.00 10.30

 إنتــــــــــــــــاج حيــــــــوانى ودواجــــــــن ع  مبيــــــــــــــــــــــــــــــــــدات أفــــــــــــــــــــــــــــات  ن   ) قاعة الدناصوري ( 1.30 12.00

  ) القاضي (تربيــــــة نبـــــــــــاتات مقـــــــــــــاومه لألفـــــــــــــات   ع     3.00 1.30
أساسيات اقتصاد االنتاج الزراعي 

 ع 1
  

3.00 4.30       

 الثالثاء

 (2الطب البيطرى ) قاعة تربيـــــــة نبـــــــــــاتات مقـــــــــــــاومه لألفـــــــــــــات   ن    10.30 9.00
  اقتصاد موارد زراعيه ن 

 تعليم الكبار   ن 

 مهـــــــــــارات اإلتصـــــــــال اإلرشــــــادى  ن  12.00 10.30
 المنظمات اإلجتماعيه الريفيه  ن    (الديناصوري  )أســـــــــــــاسيـــــــــــات أمــــــــراض النبـــــــــــــــات  ن    1.30 12.00

 إقتصــــــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــــــــــــاكرو  ع  أنشــــــــــــــــــــــــــــــــطه طالبيــــــــــــــــــــــه  3.00 1.30

3.00 4.30       

 األربعاء 

 المنظمات اإلجتماعيه الريفيه  ع  تنمية اقتصادية زراعية ع   اقتصاد موارد زراعيه ع  تلوث البيئه بالمبيدات ن  فسيولوجيا فطر  ع  بيئة حشرات ن  10.30 9.00

    تلوث البيئه بالمبيدات ع  أمراض البذور والثمار ع فسيولوجيا حشرات ن 12.00 10.30

 اقتصاد مـــــــــــــــــــــــــــاكرو  ن   بيئة حشرات ع  1.30 12.00

      فسيولوجيا حشرات ع 3.00 1.30

3.00 4.30       

 

 المختص 

   د محمد عمران

 مدير اإلداره 

 

 أ/ صفاء محمد 

 وكيل الكليه

 لشئون التعليم والطالب 

 إلهام محمد غنيم د/  0أ

 عميد الكليه

 

 أيمن حافظ عيسىد/ 0أ



             
 شئون التعليم والطالب 

 

 خالل شهر رمضان الكريم    الثانىجدول المحاضرات النظرية والدروس العملية للفصل الدراسي 

                 2022 /2021للعام الجامعي  

 برنامج 

 الثالث  المستوى
 ساعات معتمده 

 

 اليوم 
 الزمن

 برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية  برنــامج األراضي والمياه برنــامج التصنيع الغذائي واأللبان  
 إلى من

 السبت 

   التسويق وإدارة مصانع األغذيه واأللبان  ن "الشين"   10.30 9.00

  رى وصرف مزرعى ع  ( صناعات                                                                                           2تكنولوجيا اللحوم واألسماك والدواجن ن  قاعة ) 12.00 10.30

12.00 1.30 
( 2قاعة ) 1تكنولوجيا اللحوم واألسماك والدواجن ع مج

                                                                                              صناعات                                                                                           
  

                                                                                                ( صناعات                                                                                           2قاعة )  2تكنولوجيا اللحوم واألسماك والدواجن ع مج 3.00 1.30

3.00 4.30    

 األحــــد 

 لغه فنيه انجليزيه زراعيه في برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية  ن  لغه فنيه انجليزيه زراعيه في  برنامج األراضي والمياه ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ( صناعات                                                                                           2قاعة )التسويق وإدارة مصانع األغذيه واأللبان   10.30 9.00

 كيمياء المنظمات  الحيوية  ن  رى وصرف مزرعى ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( صناعات                                                                                           2قاعة )هندسة مصانع األغذيه واأللبان خاص  ن   12.00 10.30

 كيمياء المنظمات  الحيوية  ع  حصر وتقيييم األراضى ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ( صناعات                                                                                           2قاعة )هندسة مصانع األغذيه واأللبان خاص  ع   1.30 12.00

1.30 3.00    
3.00 4.30    

 االثنين 

 أساسيات الهندسة الوراثية ن "مدرج الديناصورى" إستصالح وتحسين األراضي ن  ( صناعات                                                                                           1قاعة )كيمياء األلبان ن   10.30 9.00

 عأساسيات الهندسة الوراثية  تحليل األراضى والمياه ع ( صناعات                                                                                           1قاعة ) 2كيمياء األلبان ع مج  12.00 10.30

  إستصالح وتحسين األراضي ع  ( صناعات                                                                                           1قاعة )  1كيمياء األلبان ع مج 1.30 12.00

 أنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطه طالبيــــــــــــــــــــــه  أنشــــــــــــــــطه طالبيــــــــــــــــــــــه   3.00 1.30

3.00 4.30    

 الثالثاء

9.00 10.30 
لغه فنيه انجليزيه زراعيه في برنامج التصنيع الغذائي  

 ( صناعات                                                                                           2قاعة )واأللبان   ن  
 ( صناعات                                                                                           1)واأللبان ن "التقنيه الحيويه لألغذيه  حصر وتقيييم األراضى ع 

      ( صناعات                                                                                      1)واأللبان ع لألغذية الحيوية التقنية مساحه مستويه خاص ع  ( صناعات                                                                                           2قاعة )تكنولوجيا منتجات الحبوب خاص  ن   12.00 10.30

 ( صناعات                                                                                           1)قاعة  ملوثات البيئة ومعالجتها ميكروبيا  ن تحليل األراضى والمياه ن ( صناعات                                                                                           2قاعة )  2تكنولوجيا منتجات الحبوب خاص  ع مج 1.30 12.00
                    ( صناعات                                                                        1)قاعة  ملوثات البيئة ومعالجتها ميكروبيا  ع مساحه مستويه خاص ن"ميشيل" ( صناعات                                                                                           2قاعة ) 1تكنولوجيا منتجات الحبوب خاص  ع مج 3.00 1.30
3.00 4.30    

 األربعاء 

 التحليل الكيميائي بالطرق الطبيعية ن  تلوث األراضى والمياه  ن ( صناعات                                                                                           2قاعة )مراقبة جودة اللبن ومنتجاته  ن   10.30 9.00

10.30 12.00 
(  2قاعة )  1مراقبة جودة اللبن ومنتجاته  ع مج

 صناعات                                                                                           

 تلوث األراضى والمياه  ع
 التحليل الكيميائي بالطرق الطبيعية ع 

 كيمياء التخمرات الحيوية ن   ( صناعات                                                                                           2قاعة ) 2مراقبة جودة اللبن ومنتجاته  ع مج 1.30 12.00

 كيمياء التخمرات الحيوية ع    3.00 1.30

3.00 4.30    
 

 المختص 

   د محمد عمران

 اإلدارةمدير  

 

 

 أ/ صفاء محمد 

 الكليةوكيل 

 لشئون التعليم والطالب 

 

 إلهام محمد غنيم د/  0أ

 الكليةعميد 

 

 

 أيمن حافظ عيسىد/ 0أ

 

 



 
 شئون التعليم والطالب 

 

خالل  جدول المحاضرات النظرية والدروس العملية للفصل الدراسي الثانى

                2022 /2021للعام الجامعي شهر رمضان الكريم  

 ثالثال المستوى

 هندسه زراعيه  

 ساعات معتمده 
 

 

 اليوم
 الزمن

 6قسم  5قسم  4قسم  3قسم  2قسم  1قسم 
 إلى من

 السبت 

9.00 10.30 
هندسة الرى والصرف  

 المزرعـى  ع     

هندسة الرى والصرف  

 المزرعـى  ع     
  حراره ع إنتقال  إنتقال حراره ع  إنتقال حراره ع 

 طالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطه  12.00 10.30

12.00 1.30     

هندسة الرى 

والصرف 

 المزرعـى  ع    

هندسة الرى 

والصرف المزرعـى  

 ع    

1.30 3.00 
أآلت مقاومة األفات   

 ع 
    مقاومة األفات  عأآلت  أآلت مقاومة األفات  ع

3.00 4.30       

 األحــــد 

9.00 10.30  

     إنتقال حراره   ع  إنتقال حراره   ع  12.00 10.30

 د/الديناصورى (0) مدرج أ   الحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   نأالت ماقبل  1.30 12.00

 د/عزت الشين (0) مدرج أــــه  ن   لغه إنجليزيه فنيه زراعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3.00 1.30

3.00 4.30  
أآلت مقاومة األفات  

 ع
 

أآلت مقاومة األفات  

 ع

أآلت مقاومة  

 األفات  ع

أآلت مقاومة  

 األفات  ع

        

 يناإلثن

9.00 10.30       

 د/الديناصورى ( 0أالت مقاومة األفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   ن   )مدرج أ 12.00 10.30

12.00 1.30 
أالت ماقبل الحصاد    

 ع                                                                        
 

هندسة الرى والصرف  

 المزرعـى  ع    

هندسة الرى والصرف  

 المزرعـى  ع    
 إنتقال حراره   ع  إنتقال حراره   ع 

1.30 3.00       

3.00 4.30    

 الثالثاء 

9.00 10.30  

10.30 12.00 
إحصــــاء وتصميم 

 تجـــــارب  ع    

إحصــــاء وتصميم 

 تجـــــارب  ع    
هندسة حفظ األغــــــــــذيه   

 ع

هندسة حفظ 

 األغــــــــــذيه   ع 
  

 تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب   ن )مدرج أ.د/الشين(إحصــــــاء وتصميم  1.30 12.00

1.30 3.00    
أالت ماقبل الحصاد   

 ع                                                                        

أالت ماقبل 

 الحصاد  ع                                                                         

أالت ماقبل الحصاد   

 ع                                                                        

3.00 4.30       

 عاءاألرب

 د/عزت الشين (0) مدرج أهندسة الــــرى والصرف المزرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى    ن    10.30 9.00

 ( الديناصوريد/0) مدرج أهندسة حفظ األغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيه   ن    12.00 10.30

     هندسة حفظ األغذية   ع هندسة حفظ األغذية   ع 1.30 12.00

1.30 3.00 
أالت ماقبل الحصاد   

 ع                                                                        
                         أالت ماقبل الحصاد  ع                                                   أالت ماقبل الحصاد  ع                                                                         

هندسة حفظ األغذية   

 ع

هندسة حفظ األغذية   

 ع

3.00 4.30       

 الخميس

9.00 10.30   
إحصــــاء وتصميم 

 تجـــــارب  ع    

إحصــــاء وتصميم 

 تجـــــارب  ع    
  

 (   ابو الغار)إنتقال حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراره    ن    12.00 10.30

12.00 1.30     
إحصــــاء وتصميم 

 تجـــــارب  ع    

إحصــــاء وتصميم 

 تجـــــارب  ع    

1.30 3.00       

3.00 4.30       
 

 المختص 

   د محمد عمران

 اإلدارة مدير  

 
 

 أ/ صفاء محمد

 الكلية وكيل 

 لشئون التعليم والطالب 
 

 إلهام محمد غنيمد/ 0أ

 الكلية عميد 

 

 

 د/ أيمن حافظ عيسى0أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 شئون التعليم والطالب   

 

   العمليةوالدروس  النظريةجدول المحاضرات  

                2022 /2021 الجامعيللعام  خالل شهر رمضان الكريم   الثاني الدراسيللفصل 

 

 المستوى الرابع 

 قديمة الئحة

 

 اليوم 
 النبـــــــاتــــى  نتاجمجــــــــال اإل الزمن

 البساتين شعبة  إلى من

 السبت 

 بحث ومناقشات فى علوم البساتين ن 10.30 9.00

 علوم البساتين عبحث ومناقشات فى  12.00 10.30

12.00 1.30  

1.30 3.00  

3.00 4.30  

 األحــــد 

 انتاج نباتات زينة )خاص( ن 10.30 9.00

 انتاج نباتات زينة )خاص( ن 12.00 10.30

12.00 1.30  

1.30 3.00  

3.00 4.30  

 اإلثنين 

 مكافحة آفات البساتين ن 10.30 9.00

 البساتين عمكافحة آفات  12.00 10.30

12.00 1.30  

1.30 3.00  

3.00 4.30  

 الثالثاء

 إنتاج خضر )خاص( ن 10.30 9.00

 إنتاج خضر )خاص( ن 12.00 10.30

 فسيولوجية أشجار الفاكهة ن 1.30 12.00

 فسيولوجية أشجار الفاكهة ع 3.00 1.30

3.00 4.30  

 األربعاء 

 تنسيق حدائق ن 10.30 9.00

 تنسيق حدائق ع 12.00 10.30

12.00 1.30  
1.30 3.00  
3.00 4.30  

 الخميس 

9.00 10.30  
10.30 12.00  
12.00 1.30  
1.30 3.00  
3.00 4.30  

 
 المختص 

   د محمد عمران
 مدير اإلداره 

 

 

 أ/ صفاء محمد 

 وكيل الكليه

 لشئون التعليم والطالب 

 

 إلهام محمد غنيم د/  0أ

 عميد الكليه

 

 

 أيمن حافظ عيسىد/ 0أ



 

 

 اليوم 
 الزمن

 4, 3قسم   1,2   قسم
 إلى من

 السبت 

 ( مدرج أبو الغارة التداول وتدوير المخلفات ن   )ــــــــــــــــــهندس 10.30 9.00

10.30 12.00   
12.00 1.30   
1.30 3.00   
3.00 4.30   

 األحــــد 

  النظم الهندسية والحيوية ع برمجة  10.30 9.00

 برمجة النظم الهندسية والحيوية ع   12.00 10.30
 مدرج أ.د/ الديناصورى( برمجة النظم الهندسية والحيوية ن  ) 1.30 12.00
1.30 3.00   

3.00 4.30   

 اإلثنين 

9.00 10.30   

10.30 12.00   

 المخلفات عهندسة التداول وتدوير   1.30 12.00

1.30 3.00 
)قاعة هندسة التداول وتدوير المخلفات ع 

 (2الصناعات 
 

3.00 4.30   

 الثالثــاء 

  تسويق وإدارة أعمال زراعية ع  10.30 9.00

 تسويق وإدارة أعمال زراعية ع   12.00 10.30

 (ا.د/الديناصورى)قاعة آالت الحصاد وما بعد الحصاد ن    1.30 12.00
 آالت الحصاد وما بعد الحصاد ع  آالت الحصاد وما بعد الحصاد ع  3.00 1.30

3.00 4.30   

 األربعــاء

 تخطيط وتصميم المباني الزراعية ع  10.30 9.00

 د/ أبو الغار ( 0) مدرج أتسويق وإدارة أعمال زراعيــــــــــــة ن     12.00 10.30
  تخطيط وتصميم المباني الزراعية ع 1.30 12.00

 ( ميشيل تخطيط وتصميم المباني الزراعيــــــة ن    ) 3.00 1.30
3.00 4.30   

 الخميس 

 )قاعة الدناصوري(مشروع التخـــــــــــــــرج ن      10.30 9.00
 أنشـــــــــــــطه طالبيــــــــــــــــــــــه  مشروع التخرج ع 12.00 10.30

 مشروع التخرج ع أنشـــــــــــــطه طالبيــــــــــــــــــــــه  1.30 12.00
1.30 3.00   
3.00 4.30   

 
 المختص 

   عمراند محمد 

 مدير اإلداره 

 

 

 أ/ صفاء محمد 

 وكيل الكليه

 لشئون التعليم والطالب 

 

 إلهام محمد غنيم د/  0أ

 عميد الكليه

 

 

 أيمن حافظ عيسىد/ 0أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 شئون التعليم والطالب 

 

 جدول المحاضرات النظرية والدروس العملية 

للعام الجامعي  خالل شهر رمضان الكريم    للفصل الدراسي الثاني

2021/ 2022                 

 

 المستوى الرابع 
   الزراعية الهندسة

 

 ساعات معتمده 



 

 
 شئون التعليم والطالب 

 

 خالل شهر رمضان الكريم    الثانيجدول المحاضرات النظرية والدروس العملية للفصل الدراسي 

                 2021/2022للعام الجامعي  

 برنامج 

 الرابع  المستوى
 ساعات معتمده 

 

 اليوم 
 الحيواني والداجنى نتاجاإل برنامج ي ـــالنبات نتاجاإل برنامج الزمن

 الدواجن  إنتاجتوجه  الحيـــــوانى  نتاجتوجه اإل توجه بســــــــــــــاتين  محاصــــــــيل توجه  إلى من

 السبت 

 تغذيـــة الدواجـــن التطبيقيــة ن   10.30 9.00

 تغذيـــة الدواجـــن التطبيقيــة ع  )الراهب( تكنولوجيـــــا استصالح األراضـــــي ن   12.00 10.30

 أنشـــــــــــــطه طالبيــــــــــــــــــــــه  أنشـــــــــــــطه طالبيــــــــــــــــــــــه    1.30 12.00

1.30 3.00     

 األحد 

 إنتاج أغنام وماعز )خاص( ن  )الراهب( إنتاج نباتات زينة خاص ن  )الراهب( استزراع األراضي ن  4.30 3.00
فسيولوجيا الغدد الصماء واألقلمة فى  

 الدواجن ن )الكلية( 

9.00 10.30 
االتجاهات الحديثة في تربية المحاصيل ن  

 )الراهب(
 تطبيقات فى تغذية الحيوان ن )الراهب( إنتاج فاكهة مستديمة خاص ن  

فسيولوجيا الغدد الصماء واألقلمة فى  

 الدواجن ع 

10.30 12.00     
12.00 1.30    

1.30 3.00     

 اإلثنين 

 ن مشـــــــروع التخـــــــــرج  تحســــــــين محـــــــــــــاصيل بستانيـــــــــــــة ع  4.30 3.00
   تكنولوجيـــــا استصالح األراضـــــي ع  10.30 9.00

 مشـــــــروع التخـــــــــرج ع  تسويق وإدارة أعمال زراعية ع  12.00 10.30

12.00 1.30    

 الثالثاء

 ن   إنتاج اللحــــــــــــم واللبــــــــــــن مشـــــــروع التخـــــــــرج ن      ) الراهب (                                                                          3.00 1.30
 البيــــــــــــــــــض )خاص( ن إنتاج  مشـــــــروع التخـــــــــرج ع  4.30 3.00

 إنتاج البيــــــــــــــــــض )خاص(ع   10.30 9.00

10.30 12.00    

 األربعاء 

 طالبيــــــــــــــــــــــه أنشـــــــــــــطه  إنتاج أغنام وماعز )خاص( ع  )القاضي( تحســــــــين محـــــــــــــاصيل بستانيـــــــــــــة ن  1.30 12.00

 تســــــــويق وادارة اعمــــــــال زراعية ن "ابوالغار" تســــــــــــــــــــــويق وادارة اعمــــــــال زراعية ن "ابوالغار" 3.00 1.30

  تطبيقات في تغذية الحيوان ع  4.30 3.00

9.00 10.30     

 الخميس 

 إنتاج اللحــــــــــــم واللبــــــــــــن ع ) الراهب (  إنتاج فاكهة مستديمة ع  )الراهب( استزراع األراضي ع  12.00 10.30

 تسويق وإدارة أعمال زراعية ع ) الراهب (  )الراهب( إنتاج نباتات زينة خاص ع  االتجاهات الحديثة في تربية المحاصيل ع  1.30 12.00

  أنشـــــــــــــطه طالبيــــــــــــــــــــــه    3.00 1.30

3.00 4.30     

 

 المختص 

   د محمد عمران

 مدير اإلداره 

 

 

 أ/ صفاء محمد 

 وكيل الكليه

 لشئون التعليم والطالب 

 

 إلهام محمد غنيم د/  0أ

 عميد الكليه

 

 

 أيمن حافظ عيسىد/ 0أ
 

 

 



             
 شئون التعليم والطالب 

 

 خالل شهر رمضان الكريم    الثانىجدول المحاضرات النظرية والدروس العملية للفصل الدراسي 

                 2022 /2021للعام الجامعي  

 برنامج 

 الرابع  المستوى
 ساعات معتمده 

 اليوم 

 برنامج العلوم اإلقتصاديه واإلجتماعيه الزراعية  ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاية النبــــــــــــــــــــوق   برنـــــــــــــــــــامج الزمن

 إلى من
توجه الحشرات اإلقتصاديه  

 والحيوان الزراعي 
 2توجه االقتصاد الزراعي  1توجه االقتصاد الزراعي  توجه مبيدات اآلفات  توجه أمراض النبات 

توجه اإلرشاد الزراعي 

 والمجتمع الريفى 

 السبت 

 المناهج اإلرشادية ن  تقييم المشروعات الزراعية ع     10.30 9.00

 المناهج اإلرشادية ع  تقييم المشروعات الزراعية ن  د/ عزت الشين ( 0)مدرج أتربيــــــــــــــــــــــة نحـــــــــل وديدان الحــــــــــريــر ن     12.00 10.30

 ) ابو الغار (  اقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد قيــــــاسي ع مشــــــــــروع التخـــــــــــرج ن    مشــــــروع التخـــــــــــرج ن مشــــــروع التخـــــــــــرج ن   1.30 12.00
 مشـــــــــــــــــــــــــروع التخـــــــــــــــــــــــــــــــرج ع  مشــروع التخـــرج ع   مشــروع التخـــرج ع   مشــروع التخـــرج ع    3.00 1.30

3.00 4.30       

 األحد 

  مبيدات فطرية ن  فيروسات ن   10.30 9.00

 اقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد قيــــــاسي ن  د/ عزت الشين ( 0)مدرج أفطريــــــــــــــــــــــــة نأمـــــراض نبـــــــــــــــــــــــــــــات  12.00 10.30
 القيـــادة الريفيــــة ن  ع 2التجارة الدولية الزراعية        1تربيــــــــــــــــــــــة نحـــــــــل وديدان الحــــــــــريــر ع  طب بيطري  1.30 12.00

 القيـــادة الريفيــــة ع       3.00 1.30

3.00 4.30       

 االثنين 

 المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزارع ن إدارة  مستحضرات المبيدات ن    10.30 9.00
 إدارة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزارع ع  تســــــــــويق وإدارة أعمـــــــــــال زراعيــــــــــــــة ع )دعثمان الخولي( 12.00 10.30

 أســــاليب االتصــــــــال اإلرشـــــــادية ع   ميكرؤبيولوجيا زراعية )خاص( ن  نيماتولوجيا زراعية ن 1.30 12.00
    مستحضرات المبيدات ع  ميكرؤبيولوجيا زراعية )خاص( ع  نيماتولوجيا زراعية ع 3.00 1.30

3.00 4.30       

 الثالثاء

 االتصــــــــال اإلرشـــــــادية ن مدرج اد/ الديناصوريأســــاليب    تقسيم حشرات ن 10.30 9.00

   سياسة زراعية ن  مبيدات فطرية ع  فيروسات ع  تقسيم حشرات ع 12.00 10.30

  العينات واالحصاءات الزراعية ن  سياسة زراعية ع  (1)قاعة الطب البيطرى أمـــــراض نبـــــــات فطريـــــــــــة ع      1.30 12.00

1.30 3.00      

3.00 4.30       

 األربعاء 

  التجارة الدولية الزراعية ن   أنشـــــــــــــطه طالبيــــــــــــــــــــــه  10.30 9.00

ــ مش د/ أبو الغار (0) مدرج أتســــــــــويق وإدارة أعمـــــــــــال زراعيــــــــــــــة ن     12.00 10.30 ــ ـــروع التخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــرج ن ــــــــــ

  العينات واالحصاءات الزراعية ع      1.30 12.00

1.30 3.00       
3.00 4.30       

 الخميس 
9.00 10.30       
10.30 12.00       

 

 المختص 

   د محمد عمران

 اإلدارة مدير  

 

 أ/ صفاء محمد 

 الكلية وكيل 

 لشئون التعليم والطالب 

 غنيم  إلهام محمدد/ 0أ

 الكليةعميد  

 

 ىد/ أيمن حافظ عيس0أ

 



             
 شئون التعليم والطالب 

 

 خالل شهر رمضان الكريم    الثانيجدول المحاضرات النظرية والدروس العملية للفصل الدراسي 

                 2022 /2021للعام الجامعي  

 برنامج 

 الرابع  المستوى
 ساعات معتمده 

 

 اليوم
 الزمن

 التكنولوجيا الحيوية الزراعيةبرنامج  برنــامج األراضي والمياه برنــامج التصنيع الغذائي واأللبان 
 إلى من 

 السبت

 تطبيقات ميكروبية ن   ( الصناعات1)قاعة  1تحليل أغذية ع مج 10.30 9.00

 تطبيقات ميكروبية ع    أسمـــدة وتســـميد ع ( الصناعات1)قاعة  2تحليل أغذية ع مج  12.00 10.30

   ( الصناعات1قاعة )ألبان مكثفة ومجففة ن    1.30 12.00

1.30 3.00    

3.00 4.30    

 األحــــد 

 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في امراض النبات ن    أسمـــدة وتســـميد ن ( الصناعات1تحليل أغذية ن   قاعة ) 10.30 9.00

10.30 12.00 
 تكنولوجيا المثلوجات اللبنية ن  

 ( الصناعات 1قاعة ) 

 بيوتكنولوجيا المخلفات الزراعية ن
 تغذية نبات وعالقات مائية ن 

12.00 1.30 
 تكنولوجيا المثلوجات اللبنية ع     

 ( الصناعات 1) 1مج قاعة

 بيوتكنولوجيا المخلفات الزراعية ع
 النبات ع تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في امراض 

1.30 3.00 
 تكنولوجيا المثلوجات اللبنية ع     

 ( الصناعات 1) 2مج قاعة
 تغذية نبات وعالقات مائية ع  

3.00 4.30    

 االثنين 

9.00 10.30 
 ميكروبيولوجيا منتجات األلبان ع   

 1مج ( الصناعات2قاعة )

 االستشعار عن بعد فى الزراعة ن
 

10.30 12.00 
 ميكروبيولوجيا منتجات األلبان ن   

 ( الصناعات 2قاعة ) 
 د/القاضي(0البصمة الوراثية ن )مدرج أ األراضي المصرية ع 

12.00 1.30 
   2ميكروبيولوجيا منتجات األلبان ع مج

 ( الصناعات 2قاعة ) 
 

 مشـــروع التخـــــرج ن 

 مشــــروع التخــــرج ع    3.00 1.30

3.00 4.30    

 الثالثاء

 البصمة الوراثية ع  مشـــروع التخـــــرج ن   10.30 9.00

 تسويق وإدارة أعمال زراعية ع  تسويق وإدارة أعمال زراعية ع  طب بيطري  (2) قاعةالتخمرات الصناعية ن  12.00 10.30

  االستشعار عن بعد فى الزراعة ع طب بيطري ( 2قاعة )مشـــروع التخـــرج ن  1.30 12.00

1.30 3.00    

3.00 4.30    

 األربعاء 

  األراضي المصرية ن  ( الصناعات1قاعة )مشــــروع التخـرج ع   10.30 9.00

 د/ أبو الغار ( 0) مدرج أتسويق وإدارة أعمال زراعيــــــــــة ن   د/ أبو الغار (0) مدرج أتسويق وإدارة أعمال زراعيـــــــــة ن   ( الصناعات1قاعة )  2ألبان مكثفة ومجففة ع مج 12.00 10.30

  مشـــروع التخـــــرج ع  ( الصناعات1قاعة )  1ألبان مكثفة ومجففة ع مج 1.30 12.00

1.30 3.00    

3.00 4.30    

   ( الصناعات1قاعة )1التخمرات الصناعية ع مج 10.30 9.00 الخميس 

   ( الصناعات1قاعة )2التخمرات الصناعية ع مج 12.00 10.30

12.00 1.30    

1.30 3.00    
 

 المختص 

   د محمد عمران

 اإلدارةمدير  

 

 أ/ صفاء محمد 

 الكليةوكيل 

 لشئون التعليم والطالب 

 إلهام محمد غنيم د/  0أ

 الكليةعميد 

 

 أيمن حافظ عيسىد/ 0أ



 

 

 

 



 

          
 شئون التعليم والطالب  

 

خالل  جدول المحاضرات النظرية والدروس العمليه للفصل الدراسى الثاني 

                 2022 /2021للعام الجامعي شهر رمضان الكريم  

   

 

    الثالث المستوى

 "إدارة أعمال"

 

 
 

 المختص 

 د محمد عمران 

 مدير اإلداره 

 

 

 أ/ صفاء محمد 

 وكيل الكليه

 لشئون التعليم والطالب 

 

 غنيم الهام محمد د/  0أ

 عميد الكليه

 

 

 أيمن حافظ عيسىد/ 0أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم 

 الزمن
 المستوى الثالث

 إدارة أعمال زراعية برنامج 

 مجال اإلنتاج الحيوانى  الداجني مجال اإلنتاج  مجال اإلنتاج النباتى إلى من

 السبت 

  ع مشروعات  دراسات جدوى وتقييم  10.30 9.00
 أسس مكافحة األفات   ع 12.00 10.30
   ن رى وصرف مزرعى   1.30 12.00
 أنشـــــــــــــــطه  أنشـــــــــــــــطه  أنشـــــــــــــــطه  3.00 1.30
3.00 4.30    

 األحــــد 

  ن مشروعات  دراسات جدوى وتقييم  10.30 9.00
 أسس مكافحة األفات   ن 12.00 10.30
 تجاره خارجيه زراعيه  ع  1.30 12.00
   احتياجات مائية ن  3.00 1.30
3.00 4.30    

 اإلثنين 

 تحليل اإلدارة المزرعيه  ع  10.30 9.00
 تحليل اإلدارة المزرعيه  ن  12.00 10.30
 تجاره خارجيه زراعيه   ن  1.30 12.00
   هندسة نظم الري الحديث  3.00 1.30

3.00 4.30    

 الثالثاء

 نتاج أغنام وماعز نا   10.30 9.00

 عنتاج أغنام وماعز ا   12.00 10.30

12.00 1.30    

   انتاج أغنام وماعز ع  3.00 1.30
3.00 4.30    

 األربعاء 

 تغذية الحيوان التطبيقية ن   الزراعات المحميه ن  10.30 9.00

 تغذية الحيوان التطبيقية ع   الزراعات المحميه ع  12.00 10.30

 دراسات جدوى وتقييم مشروعات   ع 1.30 12.00

1.30 3.00    

3.00 4.30    

 الخميس 

  تكنولوجيا الزراعة الصحراوية  10.30 9.00
  اقتصاديات انتاج زراعي   12.00 10.30
  محاسبة زراعية   1.30 12.00
1.30 3.00    
3.00 4.30    



 
 شئون التعليم والطالب 

 جدول المحاضرات النظريه والدروس العمليه للفصل الدراسى 

 2022 /2021للعام الجامعى للمستوي الثاني خالل شهر رمضان الكريم   ثانىال

 

 ثاني ال المستوى
 إدارة األعمال الزراعيه  

 

 اليوم
 برنامج إدارة األعمال الزراعيه الزمن

 مجال إ داجني  مجال إ .حيواني مجال إ نباتى إلى من

 السبت 

ــ أس 10.30 9.00  ع ه   ــــــــــــــــــــــــس الوراث ــــــــــــــــــ
  فسيولوجيا الحيوانات المزرعية ن  إنتاج محاصيل الحبوب والبقول ن  12.00 10.30

 تصنيع وحفظ عالئق الدواجن  ن فسيولوجيا الحيوانات المزرعية ع  إنتاج محاصيل الحبوب والبقول ع  1.30 12.00

 تصنيع وحفظ عالئق الدواجن  ع   3.00 1.30

3.00 4.30    

 األحد

 ى   ن ــــــــــــويق زراعـــــــــــــــــــــتس 10.30 9.00

 يه   ن ــــــــــــــــــــــــــــــكنه زراع ـــــــــــــــمي 12.00 10.30

 يه   ع ــــــــــــــــــــــــــــــكنه زراع ـــــــــــــــمي 1.30 12.00

1.30 3.00    

3.00 4.30    

 اإلثنين

 المزارع السمكيه   ن    10.30 9.00
 المزارع السمكيه   ع  أنشـــــــــــــــطه  إنتاج فاكهة مستديمه ع  12.00 10.30

 ى   ع ـــــــــــاد كلــــــــــــــــــــــــــــــــــإقتص 1.30 12.00

 أسس الوراثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ن  3.00 1.30

3.00 4.30    

 الثالثاء 

 ـــه   ن لغــــــــــــــــــــــــــــه إنجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيزيـــــــــــــــــــــــــ 10.30 9.00

 أنشـــــــــــــــطه  إنتاج ماشية اللحم واللبن ن أنشـــــــــــــــطه  12.00 10.30
 ى  ن ـــــــــــاد كلــــــــــــــــــــــــــــــــــإقتص 1.30 12.00
   لغة انجليزية زراعية  3.00 1.30

3.00 4.30    

 األربعاء

9.00 10.30  

 ع ى   ــــــــــــويق زراعـــــــــــــــــــــتس 12.00 10.30
  إنتاج ماشية اللحم واللبن ع إنتاج فاكهة مستديمه ن  1.30 12.00
   انتاج خضر 3.00 1.30

3.00 4.30    

 الخميس

9.00 10.30   

 أنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطه طالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 12.00 10.30

 احصاء عام 1.30 12.00

1.30 3.00    

3.00 4.30    

 
 المختص 

 د محمد عمران 

 مدير اإلداره 

 

 

 أ/ صفاء محمد 

 وكيل الكليه

 لشئون التعليم والطالب 

 

 د/ الهام محمد غنيم 0أ

 عميد الكليه

 

 

 أيمن حافظ عيسىد/ 0أ

 

  



 

 
 شئون التعليم والطالب 

 جدول المحاضرات النظريه والدروس العمليه للفصل الدراسى 

 2022 /2021للعام الجامعى   خالل شهر رمضان الكريم   للمستوي األول  ثانىال

 

 ثاني ال المستوى
 إدارة األعمال الزراعيه  

 

 اليوم
 برنامج إدارة األعمال الزراعيه الزمن

 مجال إ داجني  مجال إ .حيواني مجال إ نباتى إلى من

 السبت 

 حقوق انسان  10.30 9.00
   انتاج بساتين عام ن  12.00 10.30

   انتاج بساتين عام ع  1.30 12.00

1.30 3.00    

3.00 4.30    

 األحد

9.00 10.30  
10.30 12.00  
12.00 1.30  

1.30 3.00    

3.00 4.30    

 اإلثنين

   اسس امراض النبات ن 10.30 9.00

   اسس امراض النبات  ع 12.00 10.30
12.00 1.30  

1.30 3.00  

3.00 4.30    

 الثالثاء 

9.00 10.30  

   انتاج محاصيل عام ن  12.00 10.30

   انتاج محاصيل عام ن  1.30 12.00
1.30 3.00  
3.00 4.30    

 األربعاء

9.00 10.30  
10.30 12.00  

12.00 1.30    
1.30 3.00    

3.00 4.30    

 الخميس

9.00 10.30   

10.30 12.00  

12.00 1.30  

1.30 3.00    

3.00 4.30    

 
 المختص 

 د محمد عمران 

 مدير اإلداره 

 

 

 أ/ صفاء محمد 

 وكيل الكليه

 لشئون التعليم والطالب 

 

 د/ الهام محمد غنيم 0أ

 عميد الكليه

 

 

 أيمن حافظ عيسىد/ 0أ

 


