



 والعملي النظري محاضرات أماكن توزيع جدول

 المنوفية جامعة      

 الزراعة كلية      

والطالب التعليم شئون ادارة

إلىمن
هندسة زراعيةالرابعنظريهندسة تداول المخلفات12
1مجموعة عامةاالولينظرياسس علم االحصاء34
2مجموعةعامةاالولينظرياسس علم االحصاء56
الرابععملي اقتصاد قياسي78

910
1مجموعة عامةالثانينظريمبادئء االنتاج الحيواني 12
2مجموعة عامةالثانينظريفسيولوجيا النبات34
2مجموعة عامةالثانينظريمبادئء االنتاج الحيواني 56
الرابععمليتسويق وادارة اعمال78
910
1مجموعة عامةالثانينظريمباديئ الصناعات الغذائية 12
1مجموعة عامةالثانينظريانتاج البساتين34
ارشاد+ اقتصاد الرابععملي اساليب االتصال االرشادي 56

هندسة زراعيةالراععمليتسويق وادراة اعمال زراعية78
910
1011
2مجموعة عامةاالولينظرياسس انتاج نباتي12
1مجموعة عامةالثانينظرياسس انتاج المحاصيل34
1مجموعة هندسة+ عامةالثانينظريلغة انجليزية56
2مجموعة عامةالثانينظريلغة انجليزية78
910

هندسة زراعيةالثانينظرياالت االحتراق الداخلي12
هندسة+ مجاالت الرابعنظريتسويق وادارة اعمال34
ا حيوانيالرابععمليتسويق وادراة اعمال زراعية56
هندسة زراعيةالثانيعملي6-5-4-3-2-1  2رياضة 78
910

هندسة زراعيةالثانيعملي4-3-2-1االت احتراق12
هندسة زراعيةالثالثنظريانتقال الحرارة34
هندسة زراعيةاوليعملي7-4-3فيزياء حديثة 56
هندسة زراعيةاوليعمليالورش عملي78
910

جدول اماكن محاضرات النظري والدروس العملية 

ابو الغار / د .مدرج أ

 2022-2021الفصل الدراسي الثاني عام 

السبت

األحــــد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

اليوم
الزمن

الشعبةالفرقةنوع الدرسالمادة

 الكلية عميد

عيسي  ايمن/
 د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم  الهام/
 د.أ

1/3/2022 االحد تعديل   
االدارة مدير            المختص

السيد صفاء/
أ       عمران محمد د






 والعملي النظري محاضرات أماكن توزيع جدول

 المنوفية جامعة      

 الزراعة كلية      

والطالب التعليم شئون ادارة

إلىمن
1مجموعة عامةاالولينظريحيوان عام12

هندسة زراعيةاالولينظريفيزياء حديثة34
1مجموعة عامةاالولينظريموارد ارضية ومائية56

عامةاالوليعملياقتصاد78
910
1مجموعة عامةاالولينظريكيمياء عضوي12
1مجموعة عامةالثانينظرياقتصاد زراعي34
1مجموعة عامةاالولينظريقضايا مجتمعية56
عامةاالوليعملياحصاء78
910
1مجموعة عامةاالولينظرياسس انتاج نباتي12
وقاية النباتالرابععمليتسويق وادراة اعمال زراعية34
اقتصادالرابعنظريادارة مزارع56
اقتصادالرابععمليادارة مزارع78
910
1011
1مجموعة عامةاالولينظرياسس علم الوراثة12
2مجموعة عامةاالولينظريموارد ارضية ومائية34
2مجموعة عامةاالولينظرياسس علم الوراثة56
عامةاالوليعملياحصاء78
910

عامةالثانيعملياقتصاد12
2مجموعة عامةالثانينظرياقتصاد زراعي34

عامةالثانيعملياقتصاد زراعي56
عامةاالوليعملياحصاء78
910

هندسة زراعيةاالولينظريورش وتكنولوجيا االنتاج12
عامةالثانيعملياقتصاد زراعي34
هندسة زراعيةالثانيعملي4-3-2-1هندسة كهربية 56
78
910

السبت

األحــــد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

جدول اماكن محاضرات النظري والدروس العملية 

 2022-2021الفصل الدراسي الثاني عام 

اليوم
الزمن

الشعبةالفرقةنوع الدرسالمادة

عثمان الخولي  / د .مدرج أ

 الكلية عميد

عيسي  ايمن/
 د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم  الهام/
 د.أ

1/3/2022 االحد تعديل   
االدارة مدير            المختص

السيد صفاء/
أ       عمران محمد د






 والعملي النظري محاضرات أماكن توزيع جدول

 المنوفية جامعة      

 الزراعة كلية      

والطالب التعليم شئون ادارة

إلىمن
صناعات غذائيةالثالثنظريتسويق وادارة مصانع 12
وقاية النباتالرابعنظريتربية النحل وديدان الحري34
اقتصادالرابععملياقتصاد قياسي56
هندسة زراعيةثالثعملي3-2-1االت مقاومة 78
910
2مجموعة عامةاالولنظريحيوان عام12
وقاية النباتالرابعنظريامراض النبات الفطرية34
هندسة زراعيةالثالثنظريلغة فنية انجليزية56
انتاج نباتيالرابععمليتسويق وادارة اعمال78
910
2مجموعة عامةاالولينظريكيمياء عضوي12
2مجموعة عامةالثانينظريانتاج البساتين34
هندسة زراعيةالرابععملي4-3هندسة تدوير المخلفات56
هندسة زراعيةالرابععملي2-1هندسة تدوير المخلفات78
910
1011
2مجموعة عامةالثانينظريمبادئ الصناعات الغذائية 12
2مجموعة عامةالثانينظريانتاج البساتين34
هندسة زراعيةالثالثنظرياحصاء وتصميم التجارب56
اقتصادالثالثعملياقتصاد ماكرو78
910

هندسة زراعيةالثالثنظريهندسة الري والصرف 12
االراضي والمياهالثالثنظري(خاص  )مساحة مستوية 34
االوليعملي8-7احصاء 56
االوليعملي14-13احصاء 78
910

عامةاالوليعملياحصاء12
هندسة زراعيةاالوليعملياحصاء34
عامةالثانيعملياقتصاد56
عامةالثانيعملياقتصاد78
910

السبت

األحــــد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

عزت الشين   / د .مدرج أ

جدول اماكن محاضرات النظري والدروس العملية 

 2022-2021الفصل الدراسي الثاني عام 

اليوم
الزمن

الشعبةالفرقةنوع الدرسالمادة

 الكلية عميد

عيسي  ايمن/
 د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم  الهام/
 د.أ

1/3/2022 االحد تعديل   
االدارة مدير            المختص

السيد صفاء/
أ       عمران محمد د






 والعملي النظري محاضرات أماكن توزيع جدول

 المنوفية جامعة      

 الزراعة كلية      

والطالب التعليم شئون ادارة

إلىمن
12
34
56
78
910
2مجموعة عامةالثانينظريانتاج المحاصيل12
هندسة زراعيةاالولينظريكيمياء فيزيائية34
56
78
910
12
34
56
78
910
1011
1مجموعة عامةالثانينظريفسسيولوجيا النبات12
هندسة زراعيةاالولينظرياسس االرشاد الزراعي34
6-3عامة االوليعملياحصاء عام56
االراضي والمياهالثالثنظريمساحة مستوية78
910

هندسة زراعيةاالولينظريميكانيكا12
هندسة زراعيةاالولينظرياسس علم االحصاء34
هندسة زراعيةالثالثنظريهندسة حفظ االغذية56
هندسة زراعيةالرابعنظريتخطيط وتصميم المبان 78
االقتصادالثانيعملياقتصاد ماكرو910

12
34
56
78
910

الطب البيطري

الطب البيطري

االقتصاد المنزلي

االقتصاد المنزلي

الطب البيطري

السبت

األحــــد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

ميشيل / د .مدرج أ
جدول اماكن محاضرات النظري والدروس العملية 

 2022-2021الفصل الدراسي الثاني عام 

اليوم
الزمن

الشعبةالفرقةنوع الدرسالمادة

 الكلية عميد

عيسي  ايمن/
 د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم  الهام/
 د.أ

1/3/2022 االحد تعديل   
االدارة مدير            المختص

السيد صفاء/
أ       عمران محمد د






 والعملي النظري محاضرات أماكن توزيع جدول

 المنوفية جامعة      

 الزراعة كلية      

والطالب التعليم شئون ادارة

إلىمن
وقاية النباتالثالثةنظريلغة فنية انجليزية12
وقاية النباتالثالثعمليهندسة االالت مكافحة االفات34
عامةالثانيعملي18-9اقتصاد زراعي 56
78
910
هندسة زراعيةالثانينظريانتاج حاصالت بستانية12
هندسة زراعيةالثانينظريمباديء الهندسة الكهربية34
عامةالثانيعملي7-5-3اقتصاد زراعي 56
هندسة زراعيةثالثعملي6-5-4االت مقاومة78
910
هندسة زراعيةالثانينظري2رياضة 12
تكنولوجيا حيويةالرابعنظريالبصمة الوراثية34
وقاية النباتالثالثنظريمبيدات االفات56
وقاية النباتالثالثعمليتربية نباتات مقاومة لالفات78
910
1011
هندسة زراعيةالثانينظريتكوين وخواص االراضي12
هندسة زراعيةالثانينظريانتاج حاصالت حقلية34
هندسة زراعيةالرابععمليتسويق وادراة56
هندسة زراعيةثالثعملي6-5-4االت ما قبل الحصاد 78
910

برنامج انتاج نباتيالرابعنظريتحسين محاصيل بستانية12
عامةاالوليعملياحصاء عام34
عامةاالوليعملياحصاء عام56
هندسة زراعيةثالثعملي3-2-1االت ما قبل الحصاد 78
910

هندسة زراعيةالثالثعملي6-5-4-3احصاء وتصميم التجارب 12
هندسة زراعيةالثانيعملي7-6-5االت احتراق داخلي34
هندسة زراعيةالثانيعملي7-6-5هندسة كهربية 56
78
910

السبت

األحــــد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

 2022-2021الفصل الدراسي الثاني عام 

اليوم
الزمن

الشعبةالفرقةنوع الدرسالمادة

   (الدور الثالث  )محمد القاضي / د .مدرج أ

جدول اماكن محاضرات النظري والدروس العملية 

 الكلية عميد

عيسي  ايمن/
 د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم  الهام/
 د.أ

1/3/2022 االحد تعديل   
االدارة مدير            المختص

السيد صفاء/
أ       عمران محمد د






 والعملي النظري محاضرات أماكن توزيع جدول

 المنوفية جامعة      

 الزراعة كلية      

والطالب التعليم شئون ادارة

إلىمن
ارشاد+ اقتصادالثالثعملياحصاء اقتصادي12

ارشاد+ اقتصادثالث نظري اقتصادي احصاء34

وقاية النباتالثالثنظريمبيدات االفات56
78
910
وقاية النباتالثالثنظريهندسة االالت مكافحة االفات12
هندسة زراعيةالثالثنظرياالت ما قبل الحصاد34
هندسة زراعيةالرابعنظريبرمجة نظم الهندسة الحيوية56
78
910
تكنولوجيا حيويةالثالثنظرياساسيات الهندسة الوراثية12
هندسة زراعيةالثالثنظرياالت مقاومة افان34
اقتصادالرابعنظريادارة مزارع56
عامةالثانيعملي16-14اقتصاد 78
910
1011
االرشاد الزراعيالرابعنظرياساليب االتصال االرشادي12
هندسة زراعيةالرابعنظرياالت الحصاد وما بعد الحصاد34
 النبات وقايةالثالثنظريالنبات امراض اساسيات56

عامةالثانيعملياقتصاد زراعي78
910

كلية التربيةنظريميكنة زراعية12
 زراعية هندسةالثالثنظري االغذية حفظ هندسة34

هندسة زراعيةاالوليعملياحصاء عام56
78
910

هندسة زراعيةالرابعنظريمشروع التخرج12
34
56
78
910

السبت

األحــــد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

   (الدور الثالث  )صادق الديناصوري / د .مدرج أ

جدول اماكن محاضرات النظري والدروس العملية 

 2022-2021الفصل الدراسي الثاني عام 

اليوم
الزمن

الشعبةالفرقةنوع الدرسالمادة

 الكلية عميد

عيسي  ايمن/
 د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم  الهام/
 د.أ

1/3/2022 االحد تعديل   
االدارة مدير            المختص

السيد صفاء/
أ       عمران محمد د






 والعملي النظري محاضرات أماكن توزيع جدول

 المنوفية جامعة      

 الزراعة كلية      

والطالب التعليم شئون ادارة

إلىمن
12
صناعات غذائيةالثالثنظريتكنولوجيا اللحوم 34
1مجموعة صناعات غذائيةالثالثعمليتكنولوجيا اللحوم 56
2مجموعة صناعات غذائيةالثالثعمليتكنولوجيا اللحوم 78
910
صناعات غذائيةالثالثعمليتسويق وادراة مصانع 12
صناعات غذائيةالثالثنظريهندسة مصانع االغذية 34
صناعات غذائيةالثالثعمليهندسة مصانع االغذية 56
78
910
1مجموعة صناعات غذائيةالرابععمليميكروبيولوجيا منتجات 12
صناعات غذائيةالرابعنظريميكروبيولوجيا منتجات 34
2مجموعةصناعات غذائيةالرابععمليميكروبيولوجيا منتجات 56
عمليفيزياء حديثة78
910
1011
صناعات غذائيةالثالثنظريلغة فنية انجليزية12
صناعات غذائيةالثالثنظريتكنولوجيا منتجات الحبوب34
1مجموعة صناعات غذائيةالثالثعمليتكنولوجيا منتجات الحبوب56
2مجموعة صناعات غذائيةالثالثعمليتكنولوجيا منتجات الحبوب78
910

صناعات غذائيةالثالثنظريمراقبة جودة اللبن ومنتجاته12
1مجموعة صناعات غذائيةالثالثعمليمراقبة جودة اللبن ومنتجاته34
2مجموعة صناعات غذائيةالثالثعمليمراقبة جودة اللبن ومنتجاته56
78
910

12
34
56
78
910

السبت

األحــــد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

  2مدرج الصناعات الغذائية  رقم 

جدول اماكن محاضرات النظري والدروس العملية 

 2022-2021الفصل الدراسي الثاني عام 

اليوم
الزمن

الشعبةالفرقةنوع الدرسالمادة

 الكلية عميد

عيسي  ايمن/
 د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم  الهام/
 د.أ

1/3/2022 االحد تعديل   
االدارة مدير            المختص

السيد صفاء/
أ       عمران محمد د






 والعملي النظري محاضرات أماكن توزيع جدول

 المنوفية جامعة      

 الزراعة كلية      

والطالب التعليم شئون ادارة

إلىمن
1مجموعة صناعات غذائيةالرابعةعمليتحليل أغذية12

2مجموعة صناعات غذائيةالرابعةعمليتحليل أغذية34
صناعات غذائيةالرابعةنظريألبان مكثفة ومجففة56
78
910
صناعات غذائيةالرابعنظريتحليل أغذية12
صناعات غذائيةالرابعنظريتكنولوجيا المثلوجات اللبنية34
1مجموعة صناعات غذائيةالرابععمليتكنولوجيا المثلوجات اللبنية56
2مجموعة صناعات غذائيةالرابععمليتكنولوجيا المثلوجات اللبنية78
910
صناعات غذائيةالثالثةنظريكيمياء االلبان12
1مجموعة صناعات غذائيةالثالثعمليكيمياء االلبان34
2مجموعة صناعات غذائيةالثالثعمليكيمياء االلبان56
عمليفيزياء حديثة78
910
1011
تكنولوجيا حيويةالثالثنظريتقنية حيوية لالغذية وااللبان12
تكنولوجيا حيويةالثالثعمليتقنية حيوية لالغذية وااللبان34
تكنولوجيا حيويةالثالثنظريملوثات البيئة ومعالجتها56
تكنولوجيا حيويةالثالثعمليملوثات البيئة ومعالجتها78
910

صناعات غذائيةالرابععمليمشروع التخرج12
2مجموعة صناعات غذائيةالرابععمليالبان مكثفة ومجففة34
1مجموعة صناعات غذائيةالرابععمليالبان مكثفة ومجففة56
78
910

صناعات غذائيةالرابععمليالتخمرات الصناعية12
صناعات غذائيةالرباععمليالتخمرات الصناعية34
56
78
910

السبت

األحــــد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

  1مدرج الصناعات الغذائية  رقم 

جدول اماكن محاضرات النظري والدروس العملية 

 2022-2021الفصل الدراسي الثاني عام 

اليوم
الزمن

الشعبةالفرقةنوع الدرسالمادة

 الكلية عميد

عيسي  ايمن/
 د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم  الهام/
 د.أ

1/3/2022 االحد تعديل   
االدارة مدير            المختص

السيد صفاء/
أ       عمران محمد د






 والعملي النظري محاضرات أماكن توزيع جدول

 المنوفية جامعة      

 الزراعة كلية      

والطالب التعليم شئون ادارة

إلىمن
12
34
56
78
910
12
34
56
78
910
عامةاالوليعملياحصاء عام12
بساتين+محاصيل الرابععمليتسويق وادارة اعمال34
56
78
910
1011
وقاية النباتالثالثنظريتربية نباتات مقاومة لالفات12
االراضي والمياهالرابععمليتسويق وادارة اعمال34
صناعات غذائيةالرابعنظريالتخمرات الصناعية56
صناعات غذائيةالرابعنظريمشروع التخرج78
910

12
34
56
78
910

12
34
56
78
910

السبت

األحــــد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

2مدرج الطب البيطري رقم 

جدول اماكن محاضرات النظري والدروس العملية 

 2022-2021الفصل الدراسي الثاني عام 

اليوم
الزمن

الشعبةالفرقةنوع الدرسالمادة

 الكلية عميد

عيسي  ايمن/
 د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم  الهام/
 د.أ

1/3/2022 االحد تعديل   
االدارة مدير            المختص

السيد صفاء/
أ       عمران محمد د






 والعملي النظري محاضرات أماكن توزيع جدول

 المنوفية جامعة      

 الزراعة كلية      

والطالب التعليم شئون ادارة

إلىمن
عامةالثانيعملياقتصاد زراعي12
عامةاالوليعملياحصاء34
56
78
910
ارشاد واقتصادالرابعاقتصاد قياسي12
34
وقاية النباتالرابععمليتربية النحل وديدان الحري56
78
910
الرابعنظريادارة مزارع12
الرابععمليادارة مزارع34
عامةاالوليعملياحصاء عام56
78
910
1011
عامةاالوليعملياحصاء عام12
االراضي والمياهالرابعتسويق وادراة34
وقاية النباتالرابععمليامراض النبات الفطرية56
عامةاالوليعملياحصاء عام78
910

12
8-7عامة االوليعملياحصاء عام34
56
78
910

12
34
56
78
910

السبت

األحــــد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

1مدرج الطب البيطري رقم 

جدول اماكن محاضرات النظري والدروس العملية 

 2022-2021الفصل الدراسي الثاني عام 

اليوم
الزمن

الشعبةالفرقةنوع الدرسالمادة

 الكلية عميد

عيسي  ايمن/
 د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم  الهام/
 د.أ

1/3/2022 االحد تعديل   
االدارة مدير            المختص

السيد صفاء/
أ       عمران محمد د


