
 
 شئون التعليم والطالب 

 

    2022 صيف جدول المحاضرات النظرية للفصل الدراسي الصيفي 

 

 "  عام" المستوى األول
 

 

 اليوم 
 الزمن

 المقــــــــــــــــــــــــــــرر 
 إلى من

 السبت 

 (عثمان الخولى) مبادئ االرشاد الزراعي والمجتمع الريفي 11 9

 "  مدرج ابو الغار "عام"+ طالب شعبة الهندسة " أسس علم االحصاء 1 11

       )مدرج ابو الغار( كيمياء عضوية 3 1

      )مدرج ابو الغار( كيمياء تحليلية 5 3

 األحد 

          )مدرج ابو الغار( الرياضيات   11 9

     الغار( )مدرج ابو+ طالب الشعبة األولى "هندسة"   اقتصاد عام 1 11

 مدرج ابو الغار( ) مورفولوجي وتقسيم نبات 3 1

        )مدرج ابو الغار( أسس علم الوراثة 5 3

 اإلثنين 

   مدرج ابو الغار() طبيعة وارصاد جوية زراعية 11 9

 ( عثمان الخولى)مدرج " هندسة زراعية" يأول +موارد أرضية ومائية   1 11

       )مدرج ابو الغار(حيوان عام    3 1

       أسس إنتاج نباتي  )مدرج ابو الغار( 5 3

 الثالثاء

9 11  

11 1  

1 3  

3 5  

 األربعاء 

9 11  

11 1  

1 3  

3 5  

 الخميس 

9 11  

11 1  

1 3  

3 5  
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 اإلدارة مدير  المختص 
 الكلية وكيل 

 لشئون التعليم والطالب 
 

 ة عميد الكلي

 
 

 

 

 د / محمد فتحي عمران 

 

 أيمن حافظ عيسى د/ 0أ د/ إلهام محمد غنيم 0أ صفاء محمد السيد أ/ 



 
 شئون التعليم والطالب 

 

    2022 صيف جدول المحاضرات النظرية للفصل الدراسي الصيفي 

 

هندسة   –المستوى األول 

 زراعية  
 

 

 

 اليوم 
 الزمن

 المقــــــــــــــــــــــــــــرر 
 إلى من

 السبت 

   (مدرج ابو الغار) مساحة مستوية 11 9

 "عام"+ طالب شعبة الهندسة "عثمان الخولى" أسس علم االحصاء 1 11

 )مدرج عثمان الخولى( فيزياء حديثة 3 1

     الخولى()مدرج عثمان ميكانيكا  5 3

 األحد 

  )مدرج عثمان الخولى(  جبر وهندسة تحليلية وتفاضل وتكامل 11 9

 + طالب الشعبة األولى"عام" بمدرج "أبو الغار"   اقتصاد عام 1 11

  )مدرج عثمان الخولى( أسس اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي 3 1

   )مدرج عثمان الخولى( أسس علم النبات 5 3

 اإلثنين 

 رسم هندسى )صالة الرسم(  11 9

   (مدرج ابو الغار)+ طالب الشعبة األولى"عام"   موارد أرضية ومائية )خاص( 1 11

  )مدرج عثمان الخولى( كيمياء فيزيائية 3 1

    ()مدرج عثمان الخولىالورش وتكنولوجيا االنتاج  5 3

 الثالثاء

9 11  

11 1  

1 3  

3 5  

 األربعاء 

9 11  

11 1  

1 3  

3 5  

 الخميس 

9 11  

11 1  

1 3  

3 5  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مدير اإلدارة  المختص 
 الكلية وكيل 

 لشئون التعليم والطالب 
 

 ة عميد الكلي

 
 

 

 

 د / محمد فتحي عمران 

 

 د/ أيمن حافظ عيسى 0أ د/ إلهام محمد غنيم 0أ صفاء محمد السيد أ/ 



 
 التعليم والطالب شئون 

    2022جدول المحاضرات النظرية للفصل الدراسي الصيفي صيف 

 

 عام   – الثانيالمستوى 
 

 

 اليوم 
 الزمن

 المقــــــــــــــــــــــــــــرر 
 إلى من

 السبت 

9 11  

11 1  

1 3  
3 5  

 األحد 

9 11  

11 1  

1 3  

3 5  

 اإلثنين 

9 11  

11 1  

1 3  

3 5  

 الثالثاء

 (   مدرج ميشيل) مبادئ اإلنتاج الحيواني والداجني 11 9

 فسيولوجيا النبات )مدرج ميشيل(  1 11

    )مدرج ميشيل( أسس وقاية النبات 3 1
 )مدرج ميشيل( هندسة زراعية 5 3

 األربعاء 

 )مدرج ميشيل(  إنتاج المحاصيل 11 9

 )مدرج ميشيل( ميكروبيولوجيا عامه  1 11

   )مدرج ميشيل( أسس علم األراضي 3 1

    )مدرج ميشيل( كيمياء حيوية عامة 5 3

 الخميس 

  حشرات عام )مدرج ميشيل( 11 9

 اقتصاد زراعي )مدرج ميشيل( 1 11

 قاعة الصناعات( ) مبادئ الصناعات الغذائية واأللبان 3 1

  البساتين )مدرج ميشيل(إنتاج  5 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير اإلدارة  المختص 
 الكلية وكيل 

 لشئون التعليم والطالب 
 

 ة عميد الكلي

 
 

 

 

 د / محمد فتحي عمران 

 

 د/ أيمن حافظ عيسى 0أ د/ إلهام محمد غنيم 0أ صفاء محمد السيد أ/ 



 

 
 شئون التعليم والطالب 

 

    2022 صيف جدول المحاضرات النظرية للفصل الدراسي الصيفي 

 

 المستوى الثاني 

   ندسة زراعية"هـ" 
 

 اليوم 
 الزمن

 المقــــــــــــــــــــــــــــرر 
 إلى من

 السبت 

9 11  

11 1  

1 3  

   

 األحد 

9 11  

11 1  

1 3  

   

 اإلثنين 

9 11  

11 1  

1 3  

   

 الثالثاء

    "ميشيلالشعبة العامة  " مدرج  +أسس االنتاج الحيواني والدواجن )خاص(   11 9

    )مدرج عزت الشين( انتاج الحاصالت البستانية 1 11

    )مدرج عزت الشين(تكوين وخواص األراضي  3 1

    )مدرج عزت الشين( جهاداتاالنظرية انشاءات وتحليل  5 3

 األربعاء 

 "مدرج عزت الشين"  )المعادالت التفاضلية والتكامالت( 2رياضة  11 9

     (الشين)مدرج )خاص( أسس إنتاج نباتي   1 11

     (الشين)مدرج  انتاج المحاصيل الحقلية 3 1

    )مدرج عزت الشين(رسم ماكينات  5 3

 الخميس 

 (  مدرج عزت الشين) ديناميكا حرارية 11 9

   )مدرج عزت الشين( الهندسة الكهربية وتطبيقاتهامبادئ  1 11

   )مدرج عزت الشين(أسس الصناعات الغذائية واأللبان )خاص(  3 1

   )مدرج عزت الشين(آالت احتراق داخلي 5 3
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 مدير اإلدارة  المختص 
 الكلية وكيل 

 لشئون التعليم والطالب 
 

 ة عميد الكلي

 
 

 

 

 د / محمد فتحي عمران 

 

 د/ أيمن حافظ عيسى 0أ د/ إلهام محمد غنيم 0أ صفاء محمد السيد أ/ 



 
 

 اإلنتاج الحيواني والداجنيبرنامج  برنامج االنتاج النباتي  برنامج وقاية النبات  الزمن اليوم

 انتاج حيواني   انتاج دواجن  توجه البساتين  توجه المحاصيل  مبيدات  أمراض  حشرات إلى من 

 السبت
9 11 

 تقسيم فطر  

 

 تطبيقات الحاسب االلي  تغذية نبات وخصوبة أراضى  

11 1 
مبيدات القوارض   امراض المحميات   بيئة حشرات  

 والطيور والقواقع
 انتاج نباتات الزينة عام  

اسس تغذية الحيوانات   

 المزرعية  

 فسيولوجا الدواجن  تقاوي وفحص بذور  لغة فنية انجليزية   3 1

 العشائر الحيوانية   أمراض نبات عام  حشرات اقتصادية )خاص(  11 9 األحد

11 1 
فسيولوجيا الحيوانات   عشائر الدواجن  تصميم وتحليل تجارب    تصميم وتحليل تجارب 

 المزرعية  

 اسس تغذية الدواجن   الزراعة المحمية لمحاصيل الخضر     قوراض وطيور وقواقع 3 1

 امراض الحيوان والدواجن  أسس تربية النبات  أساسيات أمراض النبات   11 9 إلثنين ا

11 1 
امراض نبات غير  افات الحبوب والمواد  

 طفيلية 
 مبيدات الحشائش  

إنتاج محاصيل األلياف  

   والزيت)خاص(
فسيولوجيا االقلمة والغدد   تكاثر نباتات بستانية 

 الصماء

1 3       

 الثالثاء
9 11 

سلوك الحيوانات   تطبيقات الحاسب االلي     

 المزرعية  

11 1 
اعداد وتخزين المحاصيل   حشائش ومكافحتها     

 البستانية 

رعاية الحيوانات  

 المزرعية  

 تصميم وتحليل التجارب   انتاج محاصيل الخضر     3 1

 األربعاء 

 
9 11 

انتاج محاصيل الحبوب     

 والبقول 

  نباتات طبية وعطرية خاص 

   انتاج فاكهة متساقطة خاص    1 11

   موالح    11 9 الخميس 

11 1        

 
 

  

 
 شئون التعليم والطالب 

 ثالمستوى الثال 2022جدول المحاضرات النظرية للفصل الدراسي الصيفي صيف 

 مدير اإلدارة  المختص 
 الكلية وكيل 

 لشئون التعليم والطالب 
 

 ة عميد الكلي

 
 

 

 

 د / محمد فتحي عمران 

 

 د/ أيمن حافظ عيسى 0أ د/ إلهام محمد غنيم 0أ صفاء محمد السيد أ/ 



 
 

 
 

 برنامج برنامج العلوم االقتصادية الزمن اليوم

 األراضي والمياه

برنامج التصنيع الغذائي  

 واأللبان

 برنامج الهندسة الزراعية  التكنولوجيا الحيوية 

 ارشاد اقتصاد إلى من 

 الطاقة الجديدة والمتجددة    كيمياء التمثيل الغذائي  االراضيمورفولجيا وتقسيم  إنتاج حيواني ودواجن   11 9 السبت

 احصاء وتصميم تجارب   كيمياء االغذية   فيزياء االراضي  اقتصاد ميكرو  1 11

     االرشاد الريفي   تنمية اقتصادية زراعية  3 1

 األحد
9 11 

 اقتصاد ماكرو 

 

تكنولوجيا المنتجات اللبنية  مساحة مستوية )خاص( 

 والدهنية  

 انتقال حرارة  

 نظرية آالت   تكنولوجيا حفظ االغذية  تحليل االراضي والمياه  ميكنة زراعية )خاص(   1 11

1 3 
اساسيات اقتصاد االنتاج  

 الزراعي 

     تنظيم المجتمع الريفي 

 هندسة حفظ األغذية    تطبيقات الحاسب االلي  مزرعي  ري وصرف االرشاد الريفي   11 9 اإلثنين 

11 1 
اسس المحاسبة 

 الزراعية  

  تطبيقات الحاسب اآللى   تلوث االراضي والمياه  تغيير السلوك البشري 

1 3       

 آالت مقاومة لآلفات     2احصاء اقتصادى 11 9 الثالثاء

 خواص واختبار المواد     لغة انجليزية زراعية   لغة انجليزية  فنية زراعية   1 11

      اقتصاد موارد زراعية   3 1

 األربعاء 

 
 آالت ماقبل الحصاد       11 9

 الجرارات والقوى الزراعية        1 11

 الخميس 
9 11 

هندسة الرى والصرف      

 المزرعي 

11 1       

 
 

  

 
 التعليم والطالب شئون 

 المستوى الثالث 2022جدول المحاضرات النظرية للفصل الدراسي الصيفي صيف 

 مدير اإلدارة  المختص 
 الكلية وكيل 

 لشئون التعليم والطالب 
 

 ة عميد الكلي

 
 

 

 

 د / محمد فتحي عمران 

 

 د/ أيمن حافظ عيسى 0أ د/ إلهام محمد غنيم 0أ صفاء محمد السيد أ/ 



 اليوم   

 برنامج الهندسة الزراعية   نامج وقاية النباترب برنامج االنتاج النباتي الزمن

 إلى من
توجه  

 المحاصيل 
 النبات توجه امراض  توجه مبيدات االفات  توجه الحشرات االقتصادية  توجه البساتين 

 برنامج الهندسة الزراعية  

 السبت 

 افات طبية وبيطرية  تحســـــــــين محـــــاصيل بستانيه   11 9
تطبيق المبيدات  

 والسالمة المهنية 
 هندسة التداول وتدوير المخلفات     فسيلوجيا فطر 

 تكنولوجيا االغذية وااللبان   امراض البذور والثمار    مستحضرات المبيدات    تقسيم حشرات تغذية النبات وخصوبة االراضي   1 11

  ميكروبيولوجيا زراعية   3 1

        

 األحد 

 مبيدات فطرية     تربية نحل وديدان الحرير مشروع التخرج 11 9
امراض نبات فيروسية 

    وبكتيرية 
 تسويق وادارة أعمال زراعية    

11 1 
تربية محاصيل 

 الحقل 

انتاج نباتات  

 الزينة خاص 

    آفات ناقلة لألمراض
 

آفات المحاصيل والبساتين  

 ومكافحتها   

آفات المحاصيل والبساتين  

 ومكافحتها   

1 3 
تكنولوجيا 

 محاصيل الحقل 

تحسين محاصيل 

 بستانية  
 امراض نبات فطرية 

 

        

 اإلثنين 

9 11 
دورة زراعية 

 ومشاكل انتاج 

انتاج فاكهة 

 مستديمة خاص  

  طفيليات ومفترسات نافعة
 

هندسة تصنيع والمنتجات  

 الزراعية    
 هندسة تصنيع والمنتجات الزراعية    

 امراض نبات عام   1 11
 

 
آالت  الحصاد وما بعد  

 الحصاد   
 آالت  الحصاد وما بعد الحصاد   

  فيروسات    3 1

 الثالثاء

9 11 
تربية محاصيل 

 مقاومة الفات 
 

امراض النبات الفيروسية 

  والبكتيرية
 

تخطيط وتصميم المباني  

 الزراعية    
 تخطيط وتصميم المباني الزراعية    

11 1   
 

 
آالت مزارع االنتاج  

 الحيواني والداجني   

آالت مزارع االنتاج الحيواني  

 والداجني   

  امراض نيماتودية       3 1

 األربعاء 
  امراض تخزين وتسويق     11 9

11 1       

 

 
 شئون التعليم والطالب 

 

 2022 صيف جدول المحاضرات النظرية للفصل الدراسي الصيفي 

 

 المستوى الرابع 

 مدير اإلدارة  المختص 
 الكلية وكيل 

 لشئون التعليم والطالب 
 

 ة عميد الكلي

 
 

 

 

 د / محمد فتحي عمران 
 د/ أيمن حافظ عيسى 0أ د/ إلهام محمد غنيم 0أ صفاء محمد السيد أ/ 



 

 اليوم 

 برنامج العلوم اإلقتصادية اإلجتماعية الزراعية  برنامج االنتاج الحيواني والداجني الزمن
برنامج التصنيع 

 الغذائي واأللبان 
 التكنولوجيا الحيوية

برنامج األراضي 

 توجه االقتصاد الزراعي توجه االنتاج الداجني  توجه االنتاج الحيواني  إلى من والمياه 
توجه ارشاد زراعي 

 ومجتمع ريفي 

 السبت 

9 11 
بيولوجيا التناسل  

 والتلقيح الصناعي  

 النظريات االجتماعية  تفريخ وحضانة 

 المعاصرة  

التخمرات  

 الصناعية  

التقنية الحيوية  

 لالغذية وااللبان 

ميكروبيولوجيا 

 األراضي  

11 1 
التمثيل الغذائي في 

 الحيوانات المزرعية 

فسيولوجيا الغدد  

الصماء واالقلمة في 

 الدواجن  

 تغذية إنسان   أسس التسويق الزراعي   

بيوتكنولوجيا االنتاج  

 الحيواني 

الزراعة 

 العضوية  

1 3  
تغذية الدواجن  

 التطبيقية 
 التجارة الدولية الزراعية  

تجميع وتحليل  

 البيانات االجتماعية 
 

  

 األحد 

 إنتاج محاصيل خاص   انتاج االغنام والماعز  11 9
تكنولوجيا 

 المثلوجات اللبنية  

تسويق وإدارة   تطبيقات ميكروبية 

 أعمال زراعية 

 انتاج االسماك  اقتصاد قياسي   تربية وتحسين الدواجن   1 11

التكنولوجيا  تطبيقات 

الحيوية في امراض 

 النبات 

 أسمدة وتسميد  

1 3   
عينات واالحصاءات  ال

 الزراعية  
  

  

 اإلثنين 

 سياسة زراعية  انتــــــــــــــــــاج اللحم واللبـــــــــــــن   11 9
طرق ومعينات  

 اإلرشاد 

ت الزيوت 

والدهون 

والمنتجات  

 السكرية  

 

 معادن الطين  

 تطبيقات فى تغذية الحيوان   1 11
مراقبة جودة  تكنولوجيا األغذية واأللبان  

 االغذية وااللبان 

  

      اقتصاد قياسي  تصنيع وتكوين العالئق   3 1

          

 الثالثاء
 مشروع التخرج  11 9

تقييم المشروعات  

 الزراعية  
 

تكنولوجيا االغذية 

 وااللبان  

  

      ادارة المزارع   انتاج البيض  1 11

 األربعاء 
9 11         

11 1         
 
 

 

 
 

 

 

 
 شئون التعليم والطالب 

 

 

 2022 صيف جدول المحاضرات النظرية للفصل الدراسي الصيفي 

 

 المستوى الرابع 



 
 

 


