
 
 

 الساعة

 7-5 5-3 3-1 عملي 1-11 اليوم

 اسم المقرر األحد

 تدريب ميداني

 
 القاعة

 العضو

 عملي أكاروس ونيماتودا  أكاروس ونيماتودا 431و ق ن  اسم المقرر أفات حيوانية زراعية  317و ق ن  اسم المقرر األثنين

 معمل وقاية النبات  معمل الوقاية القاعة مكتب وقاية  القاعة

    العضو  العضو

  المحمية عملي زراعة الخضر  اسم المقرر زراعة وإنتاج الخضر المحمية 424ب س ن  اسم المقرر الثالثاء

  معمل انتاج نباتى   القاعة (1قاعة ) القاعة

  م.شريف مراد  العضو د/ منى عز–د/ خالد جمال –د/ عبد الباسط  العضو

 اسم المقرر األربعاء
 

 اسم المقرر
 المكافحة المتكاملة لمسببات أمراض النبات 414أ م ن 

عملي المكافحة المتكاملة لمسببات أمراض 

 النبات

 

  معمل الوقاية   معمل أمراض النبات القاعة  القاعة

    العضو  العضو

 مورفولوجي وتقسيم حشرات  308و ق ن  اسم المقرر الخميس

 مكافحة حيوية 421و ق ن 

 العالقات بين النبات والمسببات المرضية422أم ن 

 آفات حيوانية زراعية  317و ق ن  اسم المقرر

 المبيداتتكنيك أبحاث  436و ق ن 

 مناقشات 423أ م ن 

 

 

   معمل الوقاية القاعة معمل الوقاية القاعة

    العضو  العضو

  نموذج المواد طبقاً لالئحة

    عملي نظري اسم المقرر

  وكيل الكلية 2 2 أفات حيوانية زراعية 317و ق ن 

 عميد الكلية        ون التعليم والطالبئلش 2 2 زراعة وإنتاج الخضر المحمية 424ب س ن 

 مورفولوجي وتقسيم حشرات  308

 مكافحة حيوية 421و ق ن 

 العالقات بين النبات والمسببات المرضية422أم ن 

2 2 
    

 ديابياسر عبدالحميد أ.د/                                    أشرف بكرى الطيبد/  2 2 المكافحة المتكاملة لمسببات أمراض النبات 414أ م ن 

 آفات حيوانية زراعية  317و ق ن 

 تكنيك أبحاث المبيدات 436و ق ن 

 مناقشات 423أ م ن 

2 2 

    

     - 3 تدريب ميداني 405ز 

 التدريس(يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة    13إجمالي عدد الساعات النظرية : 

  10إجمالي عدد الساعات العملية : 



 

 
 

 الساعة

 5-3 3-1 عملي 1-11 اليوم

 يات الحديثة في االنتاج الحيوانيعملي التقن  اسم المقرر االنتاج الحيوانيالتقنيات الحديثة في  421أ ن ح  اسم المقرر األحد

 معمل االنتاج الحيوانى  القاعة قسم االنتاج الحيوانى القاعة

   العضو  العضو

  عملي فسيولوجيا وتغذية األسماك اسم المقرر فسيولوجيا وتغذية األسماك 422أ ن ح  اسم المقرر األثنين

  كلية المصائد وتكنولوجيا االسماك القاعة كلية المصائد وتكنولوجيا االسماك القاعة

   العضو  العضو

 عملي الكيمياء الطبيعية للبن  اسم المقرر الكيمياء الطبيعية للبن ومنتجاته 420أ ل ب  اسم المقرر الثالثاء

   القاعة  القاعة

   العضو د/ وائل فتحى القط العضو

األربعا

 ء

   اسم المقرر تدريب ميداني 405ز  اسم المقرر

   القاعة  القاعة

   العضو  العضو

الخمي

 س

 عملي مادة اختيارية عملي مادة اختيارية اسم المقرر  مادة اختيارية اسم المقرر

   القاعة (1قاعة ) القاعة

   العضو  العضو

 نموذج المواد طبقاً لالئحة

                        عملي نظري اسم المقرر

 عميد الكلية                   وكيل الكلية 2 2 التقنيات الحديثة في االنتاج الحيواني 421أ ن ح 

   ون التعليم والطالبئلش 2 2 فسيولوجيا وتغذية األسماك 422أ ن ح 

                         2 2 الكيمياء الطبيعية للبن ومنتجاته 420أ ل ب 

 ياسر عبدالحميد ديابأ.د/                    أشرف بكرى الطيبد/  2 2 اختيارية مادة

    - 3 تدريب ميداني 405ز 

 باألحمال التدريسية) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس( ليرفق بيان كام)   13:  نظرىإجمالي عدد الساعات ال

 10إجمالي عدد الساعات العملية : 

 

  



 
 

 الساعة

 5-3 3-1 عملي 1-11 اليوم

  الزراعيةهندسة تصنيع المنتجات  اسم المقرر  اسم المقرر األحد

  معمل الرسم الهندسى القاعة  القاعة

  م م / عبد هللا الشوادفى العضو  العضو

 صيانة الجرارات الزراعيةعملى   اسم المقرر نظم التسويق الزراعى 428أ ق ز  اسم المقرر األثنين

 معمل الرسم الهندسى  القاعة قاعة الرسم الهندسى القاعة

 عبد هللا الشوادفىم.م /   العضو  العضو

 ىنظم التسويق الزراع (المعادن والسبائك )إختيارى 325هـ ز عملى  اسم المقرر المعادن والسبائك )إختيارى( 325هـ ز  اسم المقرر الثالثاء

 معمل الرسم الهندسى  كلية الطاقة القاعة كلية الطاقة القاعة

   العضو  العضو

 صيانة الجرارات الزراعية 431هـ ز   هندسة تصنيع المنتجات الزراعية 426هـ ز  اسم المقرر صيانة الجرارات الزراعية 431هـ ز  اسم المقرر األربعاء

 معمل الرسم الهندسى قاعة الرسم الهندسى القاعة قاعة الرسم الهندسى القاعة

 أ.د / محمد الشحات  د/ وليد حنفى العضو  العضو

 تدريب ميداني 405ز  اسم المقرر الخميس

 القاعة

 العضو

  نموذج المواد طبقاً لالئحة

    عملي نظري اسم المقرر

            وكيل الكلية 2 2 هندسة تصنيع المنتجات الزراعية 426هـ ز 

 عميد الكلية   ون التعليم والطالبئلش 2 2 صيانة الجرارات الزراعية 431هـ ز 

     2 2 الزراعىنظم التسويق  428أ ق ز 

 ياسر عبدالحميد ديابأ.د/                          أشرف بكرى الطيبد/  2 2 المعادن والسبائك 325هـ ز 

     - 3 تدريب ميداني 405ز            

 والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس(يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية) للمرحلة الجامعية االولى    13إجمالي عدد الساعات النظرية : 

  10إجمالي عدد الساعات العملية : 

 

 

 



 
 

 لساعة

 5-3 3-1 1-11 11-9 اليوم
 المقرراسم  األحد

 القاعة تدريب ميداني 405ز 

 العضو

 الماء وعالقته بالمحاصيل                                                       +                                خضر               اسم المقرر األثنين

 
 عملي مادة اختيارية

 قاعة الرسم الهندسى                                          +                                           معمل البساتين                القاعة

    
 

  د/ عبد الباسط الخربوطلى   العضو

 اسم المقرر الثالثاء

  معمل محاصيل + معمل بساتين 

 عملي مادة اختيارية

  القاعة

  العضو

إنتاج نباتات الصوب  430ب س ن   اسم المقرر األربعاء

 والتنسيق الداخلي
 عملي محاصيل السكر 

 معمل االنتاج النباتى  (3قاعة )  القاعة

     العضو

  عملي نباتات الصوب إنتاج محاصيل السكر 420م ح ص   اسم المقرر الخميس

  معمل االنتاج النباتى (3قاعة )  القاعة

     العضو

 نموذج المواد طبقاً لالئحة

          عملي نظري اسم المقرر

 عميد الكلية  وكيل الكلية 2 2 إنتاج محاصيل السكر 420م ح ص 

   ون التعليم والطالبئلش     2 2 إنتاج نباتات الصوب والتنسيق الداخلي 430ب س ن 

    4 4 الماء وعالقته بالمحاصيل

 ياسر عبدالحميد ديابأ.د/   أشرف بكرى الطيبد/  4 4 بساتين(خضر ) توجه 

    - 3 تدريب ميداني 405ز 

 يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس(   11إجمالي عدد الساعات النظرية : 

 8إجمالي عدد الساعات العملية : 



 
 

 الساعة

 5-3 3-1 عملي 1-11 اليوم

 اسمدة ومخصبات اسمدة ومخصبات اسم المقرر  اسم المقرر األحد

 االراضىمعمل  االراضىمعمل  القاعة  القاعة

 م/ عالء هاشم د/ عاطف عبد العزيز  العضو  العضو

 عملي ادارة المحميات الطبيعية  اسم المقرر إدارة المحميات الطبيعية 424م ط ع  اسم المقرر األثنين

 االراضىمعمل   القاعة االراضىمعمل  القاعة

   العضو أ.د/ محسن عبد المنعم جامع العضو

 اسم المقرر الثالثاء

 القاعة تدريب ميداني 405ز 

 العضو

 عملي كيمياء ومعادن التربة  اسم المقرر كيمياء ومعادن التربة 425م ط ع  اسم المقرر األربعاء

 االراضىمعمل   القاعة االراضىمعمل  القاعة

 م/ عالء هاشم  العضو د/ عاطف عبد العزيز-أ.د/ محمد الدسوقى العضو

التغذية العضوية لحيوانات  428أ ن ح  اسم المقرر الخميس

المزرعة فى المناطق اإلستوائية وتحت 

 اإلستوائية

  اسم المقرر

 لتغذية العضوية لحيوانات المزرعةعملي ا

 قسم االنتاج الحيوانى  القاعة قسم االنتاج الحيوانى القاعة

   العضو  العضو

 نموذج المواد طبقاً لالئحة

    عملي نظري اسم المقرر

 عميد الكلية                وكيل الكلية 2 2 إدارة المحميات الطبيعية 424م ط ع 

   ون التعليم والطالبئلش              2 2 التصحر وتنمية األراضي الصحراوية 421م ط ع 

التغذية العضوية لحيوانات المزرعة فى  428أ ن ح 

 اإلستوائية المناطق اإلستوائية وتحت
2 2 

   

 ياسر عبدالحميد ديابأ.د/           أشرف بكرى الطيبد/           2 2 كيمياء ومعادن التربة( 425مادة اختيارية )م ط ع 

    - 3 تدريب ميداني 405ز 

 والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس(يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية) للمرحلة الجامعية االولى )   11إجمالي عدد الساعات النظرية : 

 8إجمالي عدد الساعات العملية : 

 



 
 

 الساعة

 5-3 3-1 عملي 1-11 اليوم

 عملي معالجة بيولوجية لملوثات البيئة معالجة  بيولوجية لملوثات البيئة 305م ك ز  اسم المقرر كيمياء المواد الملونة ومضادات األكسدة 411ك ي ز  المقرراسم  األحد

 معمل البيوتكنولوجي (1قاعة ) القاعة (1قاعة ) القاعة

  د/ محمد توفيق العضو د/ هشام زكريا العضو

 المقرراسم  األثنين
 تدريب ميدانى

 

 

  القاعة

  العضو

 اسم المقرر الثالثاء
 زراعة وانتاج الخضر المحمية 424ب س ن 

 اسم المقرر
 

 عملي زراعة الخضر المحمية

 

   القاعة (1قاعة ) القاعة

   العضو د/ منى عز –د/خالد  –د/ عبد الباسط  العضو

 اسم المقرر األربعاء
 

 كيمياء المواد الملونةعملي  اسم المقرر

 
 

  (1قاعة ) القاعة  القاعة

   العضو  العضو

ب تطبيقات التقنية الحيوية في التحسين 413و ر ث  اسم المقرر الخميس

 الوراثي في الحيوان

  اسم المقرر
 عملي تطبيقات التحسين الوراثي للحيوان

 معمل البيوتكنولوجي  القاعة (1قاعة ) القاعة

   العضو  العضو

 نموذج المواد طبقاً لالئحة

    عملي نظري اسم المقرر

 عميد الكلية  وكيل الكلية 2 2 زراعة وانتاج الخضر المحمية 424ب س ن 

ب تطبيقات التقنية 413)و ر ث  2مادة اختيارية 

 الحيوية في التحسين الوراثي في الحيوان(
2 2 

   ون التعليم والطالبئلش

كيمياء المواد الملونة ومضادات  411)ك ي ز  3مادة اختيارية 

 األكسدة(
2 2 

أشرف بكرى د/          

 الطيب

 ياسر عبدالحميد ديابأ.د/  

معالجة  بيولوجية  305)م ك ز  4مادة اختيارية 

 لملوثات البيئة(
2 2 

   

    - 3 تدريب ميداني 405ز 

 باألحمال التدريسية) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس( ليرفق بيان كام)   11:  نظرىإجمالي عدد الساعات ال

 8إجمالي عدد الساعات العملية : 

 



 
 

 الساعة

 7-5 5-3 3-1 عملي 1-11 اليوم

 األحد

  عملي التجارة الخارجية  اسم المقرر التجارة الزراعية الدولية 424أ ق ز  اسم المقرر

    القاعة قسم االقتصاد الزراعى القاعة

  م.منى سالم عبد العزيز   العضو د/ عبد العاطى محمد محمود العضو

 األثنين

 عملي ادارة المحميات الطبيعية  اسم المقرر إدارة المحميات الطبيعية 424م ط ع  اسم المقرر

 

 

    القاعة معمل أراضى القاعة

    العضو  العضو

 الثالثاء

   عملي مادة اختيارية اسم المقرر مادة اختيارية اسم المقرر

    القاعة بالقسم  القاعة

    العضو  العضو

 األربعاء

 اسم المقرر
 تكنولوجيا اللحوم واألسماك ومنتجاتها 415ص ن ع 

 اسم المقرر
 

 عملي اللحوم واألسماك

 

 

    القاعة (2قاعة ) القاعة

    العضو أ.د/ محمد نجاتى الغزالى العضو

 الخميس

 تدريب ميداني 405ز  اسم المقرر

 القاعة

 العضو

  نموذج المواد طبقاً لالئحة

    عملي نظري اسم المقرر

            وكيل الكلية                  2 2 التجارة الزراعية الدولية 424أ ق ز 

 عميد الكلية   ون التعليم والطالبئلش               2 2 إدارة المحميات الطبيعية 424م ط ع 

     2 2 تكنولوجيا اللحوم واألسماك ومنتجاتها 415ص ن ع 

 ياسر عبدالحميد دياب.د/ أ                      أشرف بكرى الطيبد/              2 2 مادة اختيارية 

     - 3 تدريب ميداني 405ز 

 التدريس(يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة    13إجمالي عدد الساعات النظرية : 

  10إجمالي عدد الساعات العملية : 

 

 



 
 

 الساعة

 5-3 3-1 عملي 1-11 اليوم

 اسم المقرر الملونة ومضادات األكسدةكيمياء المواد  411ك ي ز  اسم المقرر األحد
 

 عملي تكنولوجيا الزيوت والدهون

 

   القاعة (1قاعة ) القاعة

   العضو د/ هشام زكريا العضو

 عملي ت المثلوجات اللبنية  اسم المقرر تكنولوجيا المثلوجات اللبنية 415أ ل ب  اسم المقرر األثنين

   القاعة (1قاعة ) القاعة

   العضو د/وائل فتحى القط العضو

  عملي مادة اختيارية اسم المقرر مادة اختيارية اسم المقرر الثالثاء

   القاعة معمل االلبان القاعة

   العضو د/ أسامة صفوت العضو

تكنولوجيا الزيوت والدهون الغذائية  413ص ن ع  اسم المقرر األربعاء

 ومنتجاتها

 اسم المقرر
  الملونة عملي كيمياء المواد

   القاعة (1قاعة ) القاعة

   العضو أ.د/ محمد نجاتى الغزالى العضو

 اسم المقرر مادة اختيارية اسم المقرر الخميس

 القاعة معمل القسم القاعة تدريب ميداني 405ز 

 العضو د/ أسامة صفوت العضو

 نموذج المواد طبقاً لالئحة

    عملي نظري اسم المقرر

 عميد الكلية  وكيل الكلية 2 2 تكنولوجيا المثلوجات اللبنية 415أ ل ب 

   ون التعليم والطالبئلش 2 2 تكنولوجيا الزيوت والدهون الغذائية ومنتجاتها 413ص ن ع 

 ياسر عبدالحميد ديابأ.د/   أشرف بكرى الطيبد/  2 2 كيمياء المواد الملونة ومضادات األكسدة 411ك ي ز 

    2 2 مادة اختيارية

    - 3 تدريب ميداني 405ز 

 (يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس)   13:  نظرىإجمالي عدد الساعات ال

 10إجمالي عدد الساعات العملية : 

 

 

 



 
 

 الساعة

 5-3 3-1 عملي 1-11 اليوم

 المناخ الزراعى المناخ الزراعى اسم المقرر  اسم المقرر األحد

   القاعة  القاعة

 م/ إسراء سعيد د/ اسامة إبراهيم  العضو  العضو

 عملي ادارة المحميات الطبيعية  اسم المقرر إدارة المحميات الطبيعية 424ط ع  م اسم المقرر األثنين

 االراضىمعمل   القاعة االراضىمعمل  القاعة

   العضو  العضو

 اسم المقرر الثالثاء

 القاعة تدريب ميداني 405ز 

 العضو

 عملي كيمياء ومعادن التربة  اسم المقرر كيمياء ومعادن التربة 425م ط ع  اسم المقرر األربعاء

 االراضىمعمل   القاعة االراضىمعمل  القاعة

   العضو  العضو

التغذية العضوية لحيوانات  428أ ن ح  اسم المقرر الخميس

المزرعة فى المناطق اإلستوائية وتحت 

 اإلستوائية

  اسم المقرر

 لتغذية العضوية لحيوانات المزرعةعملي ا

 قسم االنتاج الحيوانى  القاعة االنتاج الحيوانىقسم  القاعة

   العضو  العضو

 نموذج المواد طبقاً لالئحة

    عملي نظري اسم المقرر

 عميد الكلية                وكيل الكلية 2 2 إدارة المحميات الطبيعية 424م ط ع 

   ون التعليم والطالبئلش              2 2 المناخ الزراعى

التغذية العضوية لحيوانات المزرعة فى  428 أ ن ح

 المناطق اإلستوائية وتحت اإلستوائية
2 2 

   

 ياسر عبدالحميد ديابأ.د/           أشرف بكرى الطيبد/           2 2 كيمياء ومعادن التربة( 425مادة اختيارية )م ط ع 

    - 3 تدريب ميداني 405ز 

 يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس()   11إجمالي عدد الساعات النظرية : 

 8إجمالي عدد الساعات العملية : 

 

 


