
 ةــة والعمليـريـرات النظــن المحاضــان أماكــبي 

 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 درج ــــــــالم

 الساعة  

3-1 1-11 11-9 اليوم  3-5  5-7  

 األحد

  عملي أساسيات المحاصيل انتاج محاصيل متقدم+عملى أساسيات صناعات غذائية ميكروبيولوجيا زراعية 101م ك ز 

عام م.األول م.الثالث اراضى عام + م.الثانى هندسة زراعية م.األول الثانى عامم.                    

  م.م/ حسين معروف م.م/ حسين معروف أ.د/ محمد نجاتى الغزالى د/ محمد توفيق

 اإلثنين

6-4عملي اساسيات الصناعات م أساسيات المحاصيل  3-1عملي اساسيات الصناعات م    

عام م.األول عام م.األول عام+هندسة زراعية م.األول    

رم.م/ امل ابو بك م/ امل ابو بكر  د/ أحمد صالح     

 الثالثاء

  عملي وقاية النبات  3، 2، 1عملي حشرات م وقاية النبات 103و ق ن  المشكلة السكانية وحقوق اإلنسان 3ز 

  عام م.األول الثانى عامم. عام م.األول زراعية( الثانى )عام+هندسةم.

  م/ رباب حمدى  م.م/ رباب حمدى  د/ اسالم الزغبى  د/ محمد عبد العليم

 ءاألربعا

    أساسيات علم البيئة و الموارد الطبيعية حشرات عام 204و ق ن 

    الثانى عامم.                  الثانى عامم.                 

    د/ عاطف عبدالعزيز  د/ اسالم الزغبى

 الخميس

 

 

6-4عملي أساسيات البساتين م أساسيات البساتين 101ب س ن  وراثة عام 101و ر ث  3 -1أساسيات البساتين م عملي    

  عام م.األول عام م.األول عام م.األول الثانى عامم.

  م/ نادر سليمان م/ نادر سليمان  د/ وجدي  –د/ حسين حمدان  د/ محمد ابو الليل –د/ كرم عبد النعيم 

 
 



 ةــة والعمليـريـرات النظــن المحاضــان أماكــبي 

 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 (   1ة ) ــــــاعــق           

 الساعه    

 5-3 3-1 1-11 11-9 اليوم

 األحد 

 الخاصة والمستحدثات اللبنية األلبان
كيمياء المواد الملونة ومضادات  411ك ي ز 

 األكسدة

تكنولوجيا اللحوم  413ص ن ع 

 واألسماك ومنتجاتها
 فيزياء حديثة

 م.الرابع علوم أغذية + تكنولوجيا الحيوية  م.الثالث علوم أغذية
م.الثالث إنتاج حيوانى+علوم اقتصادية 

 +علوم اغذية
 ة زراعيةم.اول هندس

 محمد جابر د/ د/ هشام زكريا  د/ هشام زكريا  د/ أسامة صفوت

 اإلثنين

   تكنولوجيا المثلوجات اللبنية 415أ ل ب  التخمرات اللبنية واأللبان المتخمرة

   م.الرابع علوم أغذية و البان م.الرابع علوم أغذية + تكنولوجيا الحيوية 
   ى القطد/ وائل فتح د/ وائل فتحى القط

 الثالثاء

 عملي الورش وتكنولوجيا اإلنتاج زراعة وانتاج الخضر المحمية 424ب س ن  كيمياء و تحليل األغذية

 م.اول هندسة زراعية م.الرابع انتاج نباتي + وقاية + تكنولوجيا حيوية م.الثالث علوم أغذية

 مد م / محمد محمود أح  د/ خالد جمال –د/ منى النمر  د/رضا جمعة 

 األربعاء

 تداول وتخزين الحاصالت البستانية
تكنولوجيا الزيوت والدهون الغذائية  413ص ن ع 

 ومنتجاتها
  

   م.الرابع علوم أغذية و البان م.الثالث علوم أغذية

   أ.د/ محمد نجاتى الغزالى د/خالد جمال-د/النوبى –د/عبدهللا جهوري 

 الخميس

 البساتينعملي إنتاج  إنتاج البساتين  

 م.ثاني هندسة زراعية م.ثاني هندسة زراعية  

  د/حسين حمدان  

 

 



 ةــة والعمليـريـرات النظــن المحاضــان أماكــبي 

 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 (   2قــاعــــــة )

 الساعة

 اليوم
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد 

 معملي إنتاج محاصيل متقد معالجة  بيولوجية لملوثات البيئة كيمياء التمثيل الغذائي في النبات 309ك ي ز  ( 2كيمياء حيوية ) 307ك ي ز 

 م.الثالث وقاية+اراضي+هندسة   +م.الثالث وقايةتكنولوجيا حيوية م.الرابع تكنولوجيا حيوية م.الثالث تكنولوجيا حيوية م.الثالث

 م/ حسني د/ محمد توفيق  د/ رضا جمعه

 األثنين
 عيعملي نظم التسويق الزرا عملي تصميم اآلالت الزراعية إنتاج محاصيل متقدم نظم التسويق الزراعي

 م.الرابع هندسة زراعية م.الرابع هندسة زراعية م.الثالث+وقاية نبات م.الرابع هندسة زراعية

  م/ محمد محمود أحمد د / عبد المنعم عوض  د/ حسين ادم 

 الثالثاء

 لغة انجليزية فنية متخصصة خواص واختبار المواد الجرارات والقوي الزراعية
 وراثة تطبيقية

 رية()مقــررات اختيــا 

  م.الثالث هندسة زراعية م.الثالث هندسة زراعية م.الثالث هندسة زراعية

 د/ محمد ابو الليل   د/ وائل ابوالمجد د/ وائل ابوالمجد د/ وائل ابوالمجد

 األربعاء

   مكافحة متكاملة لمسببات أمراض النبات  ميكانيكا   104هـ ز 

   م. الرابع وقاية نبات  م.األول هندسة زراعية

   د/ عبد هللا عبد المجيد د/ نجوى عرفه  

 الخميس

 عملي تربية نبات متقدم وراثة الطفرات والكائنات الدقيقة تكنولوجيا زراعة األنسجة والوراثة تربية نبات متقدم

 حيوية+انتاج نباتي ولوجيا تكن م.الثالث  تكنولوجيا حيوية م.الثالث تكنولوجيا حيوية م.الثالث +انتاج نباتيتكنولوجيا حيوية م.الثالث

 م/ حسين معروف  د/ امير حمدى العارفأ.د/  أ.د / باهى بخيت  

 

 

 



 ةــة والعمليـريـرات النظــن المحاضــان أماكــبي 

 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 (   3)  قــاعــــــة

 الساعة    

 اليوم
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد 

    عملي عمليات النحالة وآفات نحل العسل

    م.الثالث وقاية نبات

    م/ عبدالرحمن سعد

 اإلثنين
  أكاروس ونيماتودا آفات حيوانية زراعية اعملي ميكانيك

  م.الرابع وقاية نبات م.الرابع وقاية نبات م.األول هندسة زراعية

  د/ عبد النعيم محمد فهمى د/ عبد النعيم محمد فهمى م.م/ على سليم  

 الثالثاء
  مكافحة حيوية 421و ق ن  أمراض نبات بكتيرية  حشرات إقتصادية 

  م.الرابع وقاية نبات م.الثالث وقاية نبات نبات م.الثالث وقاية

  د/شيماء يوسف د/ عبد هللا عبد المجيد د/ مصطفى  

 األربعاء
  لغة انجليزية فنية متخصصة عمليات النحالة وآفات وأمراض نحل العسل تكنولوجيا إكثار الحاصالت البستانية

  ث وقاية نباتم.الثال م.الثالث وقاية نبات انتاج نباتى  م.الثالث

  د/ شيماء يوسف  د/ شيماء يوسف  د/حسين حمدان د/ صبرى صالح  –د/منى نمر

 الخميس

  فحص وتشخيص أمراض النبات 306أ م ن  عملي جبر وهندسة تحليلية

  م.الثالث وقاية نبات م.األول هندسة زراعية

  د/ محمد عبد المنعم   م /  

 

 

 

 

 

 



 ةــة والعمليـريـرات النظــن المحاضــان أماكــبي 

 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 (   4) قــاعــــــة 

 الساعة    

 ليوما
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد

 عملي الماء وعالقته بالمحاصيل عملي هندسة ري وصرف  عملي آالت الحصاد ومابعد الحصاد الماء و عالقته بالمحاصيل 

 دسة  م.الرابع انتاج نباتي +م. الثالث هن م. الثالث هندسة زراعية م. الثالث هندسة زراعية م.الرابع انتاج نباتي +م. الثالث هندسة  

 م.م/ حسين معروف  م/ مصطفي بكر ريان م/ محمد محمود أحمد  د/ احمد صالح  

 اإلثنين

 لغة انجليزية فنية متخصصة  عملي الجرارات والقوي الزهور ونباتات الزينة 421ب س ن 

 م.الثالث انتاج نباتي  م. الثالث هندسة زراعية م.الثالث انتاج نباتى 

   نم/ مصطفي بكر ريا  د/صبري

 الثالثاء

   إنتاج الفاكهة مستديمة الخضرة  إدارة مزارع

   م.الثالث انتاج نباتى  م.الثالث انتاج نباتى +م.الثالث اقتصاد

   د/ حسين حمدان د/ حسين آدم 

 األربعاء

 عملي تسميد حيوي  عملي ادارة مزارع إنتاج نباتات الصوب والتنسيق الداخلي  إنتاج محاصيل السكر 

 م.الثالث انتاج نباتى  م.الثالث انتاج نباتى  م.الرابع انتاج نباتي رابع انتاج نباتيم.ال

  م/منى سالم –م.م/فايقة  د/ عبدهللا محمد عثمان  د/ أشرف بكري الطيب 

 الخميس

 
تطبيقات التقنية الحيوية في التحسين الوراثي في 

 الحيوان
  

   م.الرابع تكنولوجيا حيوية 

   د النعيم د/ كرم عب 

 

 

 



 ةــة والعمليـريـرات النظــن المحاضــان أماكــبي 

 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 ى (   ــم الهندســـة )الرســاعــق

 الساعة

 اليوم
9-11 11-1 1-3 3-5 5-7 

 األحد

  عملي مساحة مستوية 
عملى هندسة تصنيع المنتجات 

 الزراعية
  

   م.الرابع  م.االول

   م/ محمد محمود أحمد  م/ مصطفي بكر ريان

 اإلثنين

  شاءاتعملي نظرية اإلن  عملي الطاقة الجديدة

  م ثاني  م.الثالث

  م/ مصطفي بكر ريان  م.م/ عبدهللا الشوادفى

 الثالثاء

  مبادئ الهندسة الكهربية وتطبيقاتهاعملي  تصميم اآلالت الزراعية 438هـ ز  الورش وتكنولوجيا االنتاج

  م.الثاني هندسة زراعية م.الرابع م.االول

  م.م / عبد هللا الشوادفى حمودد/ نبيل شعبان م د/ نبيل شعبان محمود 

 األربعاء

 صيانة الجرارات الزراعية مبادئ الهندسة الكهربية وتطبيقاتها مساحة مستوية هندسة الري والصرف الزراعي
الطاقة الجديدة والمتجددة 

 )اختياري(

 م.الثالث م.الرابع م.الثاني م.األول م.الثالث

 أ.د/ لؤى سعد الدين أ.د/ لؤى سعد الدين عد الدينم.د/ لؤى س د/ أحمد جالل د/ أحمد جالل

 تدريب ميداني  الخميس

 

 



 ةــة والعمليـريـرات النظــن المحاضــان أماكــبي 

 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 معمـل المحاصيـل   

 الساعة     

 اليوم
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد 

  عملى أساسيات المحاصيل  جبر وهندسة تحليلية وتفاضل وتكامل   

  م.االول هندسة زراعية م .األول هندسة زراعية  

  روفم.م/ حسين مع  

 اإلثنين

عملي  جبر وهندسة تحليلية وتفاضل 

 وتكامل 
 عملي إنتاج محاصيل الحقل

  

    م. ثاني هندسة زراعية م.األول هندسة زراعية

   م.م/ حسين معروف 

 الثالثاء

 عملى الماء وعالقته بالمحاصيل عملى انتاج محاصيل السكر  عملى مادة اختيارية 

 م.الثالث هندسة زراعية م.الرابع إنتاج النباتى  تىم.الرابع اإلنتاج النبا

 م.م/ حسين معروف م.م/ حسين معروف  م.م./ حسين معروف ـ م/ نادر سليمان 

 األربعاء

  هندسة تصنيع المنتجات الزراعية آالت الحصاد ومابعد الحصاد نظرية اإلنشاءات وتحليل اإلجهادات

   م. الرابع هندسة زراعية  سة زراعيةم. الرابع هند  م. ثاني هندسة زراعية

  د/ عاشور عيد ابوالمعاطي د/ عاشور عيد ابوالمعاطي د/ عاشور عيد ابوالمعاطي

 الخميس

 عملي تربية نبات متقدم  عملى المحاصيل الصناعية 

 م.الثالث إنتاج نباتى  م.الثالث علوم أألغذية واأللبان 

 فم.م/ حسين معرو  م.م/ حسين معروف 

 



 ةــة والعمليـريـرات النظــن المحاضــان أماكــبي 

 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 ن     ـالبساتي معمـل

 الساعة     

 اليوم
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد

عملى انتاج الفاكهه مستديمة الخضرة فى المناطق   الماء وعالقته بالمحاصيل

 الحارة

 

  م.الثالث إنتاج نباتى  م.الثالث إنتاج نباتى+هندسة زراعية

  م/ نادر سليمان  د/ أحمد صالح 

 اإلثنين

  عملى الزهور و نباتات الزينة رية )بساتين + محاصيل(مادة إختيا

  م.الثالث اإلنتاج النباتى م.الرابع إنتاج نباتى

  م/ نادر سليمان د/ أحمد صالح

 الثالثاء

 عملى زراعة و إنتاج الخضر المحمية  عملى مادة اختيارية 

 م.الرابع وقاية نبات  م.الرابع إنتاج نباتى

 م/ شريف مراد  ف ـ م/ نادر سليمان م.م./ حسين معرو

 األربعاء

  عملى انتاج نباتات الصوب  تداول و تخزين الحاصالت البستانية تكنولوجيا إكثار الحاصالت البستانية

  نباتىإنتاج م.الرابع  م.الثالث علوم أألغذية و األلبان نباتىنتاج إثالث م.ال

 د/ منى النمر + د/ حسين حمدان

 الدين صالحصبرى  + د/

 حفى  النوبى د/ عبدهللا جهورى+ د/

 جمال خالد د/ +
 م/ نادر سليمان 

 

 الخميس

 عملى تداول الحاصالت البستانية تكنولوجيا إكثار الحاصالت البستانية  إنتاج البساتين

 م.الثالث علوم أألغذية و األلبان م.الثالث إنتاج نباتى  م.الثانى هندسة

 م/ نادر سليمان م/ نادر سليمان   

 

 



 ةــة والعمليـريـرات النظــن المحاضــان أماكــبي 

 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 )المستوى الثالث( ى ـاالراض معمـل
 الساعة    

 اليوم
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد

   تغذية النبات 422م ط ع  عملى تغذية النبات

 (2م.الثالث أراضى/ معمل األراضى )
م.الثالث أراضى/ معمل األراضى 

(2) 
 

 

   د/ أحمد عبد العزيز عوض م/ أسراء سعيد

 األثنين

 1م تسميد حيوي  419م ك ز عملى  عملي خصوبة وغرويات اراضي  خصوبة وغرويات أراضى 420م ط ع 

 (2م.الثالث انتاج نباتى/معمل االراضى ) (3م.الثالث أراضى/ معمل األراضى )  (1م.الثالث أراضى/ معمل األراضى )

  م/ اسراء سعيد  د/ أحمد عبد العزيز عوض

 الثالثاء

صالح وزراعة االراضي است 309م ط ع 

 الصحراوية

عملى استصالح وزراعة االراضي  لغة انجليزية فنية متخصصة 305ز 

 الصحراوية

 2م تسميد حيوي  419م ك ز عملى 

 (2ى )م.الثالث انتاج نباتى/معمل االراض (1م.الثالث أراضى/ معمل األراضى ) (2معمل األراضى )م.الثالث /  (1م.الثالث أراضى/ معمل األراضى )

  م.م/ عالء هاشم د/ أحمد عبد العزيز عوض د/ أحمد عبد العزيز عوض

 األربعاء

  عملى ميكروبيولوجيا أراضي تسميد حيوي  419م ك ز  ميكروبيولوجيا أراضي 308م ك ز 

  (1م.الثالث أراضى/ معمل األراضى ) (2معمل األراضى ) (1م.الثالث أراضى/ معمل األراضى )

  م/ أحمد جمعة  د/ محمد توفيق ابراهيم د/ الشيماء

 الخميس

  عملى تكوين وتكنولوجيا االراضي  تكوين وتكنولوجيا االراضي 312م ط ع 

  (3م.الثالث أراضى/ معمل األراضى )  (1م.الثالث أراضى/ معمل األراضى )

  م.م/ عالء هاشم  د/ عاطف عبد العزيز –أ.د/ محمود عبد الفتاح 

 

 



 ةــة والعمليـريـرات النظــن المحاضــان أماكــبي 

 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 )المستوى الرابع(ى ـراضاال معمـل

 الساعة    

 اليوم
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد 

 عملى أسمدة ومخصبات أسمدة ومخصبات436م ط ع  المناخ الزراعىعملى  المناخ الزراعى

 (4/ معمل األراضى ) م.الرابع (3م.الرابع / معمل األراضى ) (4معمل األراضى ) -م.الرابع توجه بيئة (4م.الرابع توجه بيئة / معمل األراضى )

 م.م/ عالء هاشم  د/ عاطف عبدالعزيز م/ اسراء سعيد  د/اسامه ابراهيم

 األثنين

 عملى إدارة المحميات الطبيعية  إدارة المحميات الطبيعية 424م ط ع  

 (4م.الرابع / معمل األراضى )  (4م.الرابع / معمل األراضى ) 

 الء هاشم م.م/ ع  أ.د/ محسن عبد المنعم جامع   

 الثالثاء

    

    

    

 األربعاء

 عملى  كيمياء ومعادن التربة  كيمياء ومعادن التربة 425م ط ع  

 (3م.الرابع / معمل األراضى )  (4م.الرابع / معمل األراضى ) 

 م.م/ عالء هاشم   د/ عاطف عبد العزيز –أ.د/ محمد دسوقى  

 الخميس
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 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 ات    ـصناعالمعمـل 

 الساعة

 اليوم
9-11 11-1 1-3 

3-5 

 األحد 

  عملى تكنولوجيا الزيوت و الدهون   لغة انجليزية فنية متخصصة  عملى أساسيات الصناعات

  االغذية وااللبانم.الرابع علوم  م.الثالث علوم أألغذية و األلبان م.الثانى هندسة زراعية

  م.م/ امل ابو بكر ــ د/ رضا جمعةد/ وائل فتحى القط  م.م/ امل ابو بكر

 اإلثنين

   2عملى كيمياء حيوية 

   م.الثالث تكنولوجيا حيوية 

    

 الثالثاء

  عملى كيمياء وتحليل االغذية   

  م.الثالث علوم االغذية وااللبان  

  م.م/ امل ابو بكر    

 األربعاء

عملى كيمياء المواد الملونة  

 ومضادات األكسدة 
 

 عملى تكنولوجيا اللحوم واالسماك و منتجاتها لى تكنولوجيا اللحوم واالسماك و منتجاتهاعم

م.الرابع علوم أغذية + تكنولوجيا 

 الحيوية 
 

 م.الثالث اإلنتاج الحيوانى م.الثالث علوم أألغذية و األلبان+العلوم اإلقتصادية

 م.م/ امل ابو بكر م.م/ امل ابو بكر  م.م/ امل ابو بكر

 الخميس

    

    

    

 

 



 ةــة والعمليـريـرات النظــن المحاضــان أماكــبي 

 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 ان ـل االلبمعمـ

 الساعة

 اليوم
9-11 11-1 1-3 

3-5 

 األحد 

 عملى  االلبان الخاصة و المستحدثات اللبنيه    االلبان الخاصة و المستحدثات اللبنيه  306ا ل ب 

 م.الثالث علوم األغذية وااللبان    م.الثالث علوم األغذية وااللبان 

 م.م/ احمد عصر       د/ اسامه صفوت

 اإلثنين

 عملى تكنولوجيا المثلجات اللبنية عملى التخمرات اللبنية و االلبان المتخمرة عملى التخمرات اللبنية و االلبان المتخمرة التخمرات اللبنية و االلبان المتخمرة 416ا ل ب 

 م.الرابع علوم األغذية وااللبان  الثالث تكنولوجيا حيويةم. م.الثالث علوم األغذية وااللبان  م.الثالث علوم األغذية وااللبان 

 م.م/ احمد عصر احمد عصر   /.مم م.م/ احمد عصر   د/ وائل فتحى القط

 الثالثاء

 عملى الكمياء الطبيعية للبن مادة اختيارية الكيمياء الطبيعية للبن ومنتجاته 420ا ل ب  

 م.الرابع اإلنتاج الحيوانى األغذية وااللبان م.الرابع علوم  م.الرابع اإلنتاج الحيوانى 

 م.م/ احمد عصر د/ اسامة صفوت   د/ وائل فتحى القط 

 األربعاء
    

    

 الخميس

   مادة اختيارية  

   م.الرابع علوم األغذية وااللبان  

   د/ أسامة صفوت   
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 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 

 ىـاج الحيوانـاالنت معمـل

 الساعة

 اليوم
9-11 11-1 

1-3 3-5 

 األحد 

فسيولوجيا التناسل والتلقيح 

 الصناعى

التقنيات الحديثة فى االنتاج   421أ ن ح 

 الحيوانى 
 

عملى التقنيات الحديثة فى االنتاج 

 الحيوانى 

 م.الرابع إنتاج حيوانى  م.الرابع إنتاج حيوانى م.الثالث إنتاج حيوانى

 م/ أحمد جاد   د/ أحمد الضمرانى د/ أحمد الضمرانى

 نيناإلث

 مادة اختيارية عملى تكوين وتحليل العالئق عملى فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعى 

 م.الرابع إنتاج حيوانى م.الثالث اإلنتاج الحيوانى م.الثالث إنتاج حيوانى 

 م/ أحمد جاد  م.م/ محمد غنيم  م/ أحمد جاد  

 الثالثاء

 عملى  الغدد الصماء و األقلمة     

 إنتاج حيوانى م.الثالث   

 م.م/ محمد غنيم    

 األربعاء

 عملى أنشاء مزارع الدواجن  عملى تغذية الدواجن  تغذية الدواجن   311أ ن ح  

 م.الثالث العلوم اإلقتصاديه م.الثالث إنتاج حيوانى م.الثالث إنتاج حيوانى 

 م/ أحمد جاد  –م.م/ محمد غنيم  م.م/ محمد غنيم  أ.د/ زينهم شيخون  

 خميسال

 عملى أمراض الحيوان و الدواجن و األسماك 

التغذية العضوية لحيوانات  428ا ن ح 

المزرعة فى المناطق االستوائية وتحت 

 االستوائية

عملى التغذية العضوية لحيوانات 

المزرعة فى المناطق االستوائية وتحت 

 االستوائية

 م.الرابع أراضى   أراضى + إنتاج حيوانى م.الرابع م.الثالث إنتاج حيوانى 

   د/ بهاء 
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 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 

 معمـل بيـوتكنـولـوجـى

 الساعة     

 اليوم
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد 

  6-5عملى وراثة عام م 4-3عملى وراثة عام م 

  م.الثانى عام م.الثانى عام 

  م.م/ محمود موسى   م.م/ محمود موسى   

 اإلثنين

   2-1عملى وراثة عام م 

   امم.الثانى ع 

   م.م/ محمود موسى   

 الثالثاء

  (Bوراثة الطفرات ) (Aعملى وراثة الطفرات ) 

  م.الثالث تكنولوجيا حيوية م.الثالث تكنولوجيا حيوية 

  م.م/ محمود موسى   م.م/ محمود موسى   

 األربعاء

 راثة تطبيقيةعملى و (Aعملى زراعة أنسجة ) (Bعملى زراعة أنسجة ) لغة انجليزية فنية متخصصة 

 م.الثانى عام م.الثالث تكنولوجيا حيوية م.الثالث تكنولوجيا حيوية م.الثالث تكنولوجيا حيوية

 م.م/ محمود موسى   م.م/ محمود موسى   م.م/ محمود موسى   د/ محمد توفيق 

 الخميس

 تكنولوجية زراعة االنسجة و الوراثة 
وراثة الطفرات و الكائنات  304و ر ث 

 الدقيقة  

 عملى تطبيقات التحسين الوراثى للحيوان 

 م.الرابع تكنولوجيا حيوية م.الثالث تكنولوجيا حيوية م.الثالث تكنولوجيا حيوية 

  د/ امير  أ.د/ حمدى العارف 

 



 ةــة والعمليـريـرات النظــن المحاضــان أماكــبي 

 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 

 ة ـايـوقـال معمـل

الساعة      

 اليوم
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد 

   عملى حشرات إقتصادية )ب( 

   باتم.الثالث وقاية ن 

   م.م/ رباب حمدى 

 اإلثنين

 عملى أكاروس و نيماتودا أكاروس و نيماتودا  افات حيوانية زراعية

 م.الرابع وقاية نبات م.الرابع وقاية نبات  م.الرابع وقاية نبات

 م/ نادية مصطفى د/ عبد النعيم محمد فهمى  د/ عبد النعيم محمد فهمى

 الثالثاء

 عمليات النحالة وآفات نحل العسل متخصصةلغة انجليزية فنية   

 م.الثالث وقاية نبات م.الثالث وقاية نبات  

 م/ نادية مصطفى د/ شيماء يوسف  

 األربعاء

  (6-5-4م)عملى حشرات عام  (3-2-1م)عملى حشرات عام  

  م.الثانى عام م.الثانى عام 

  م.م/ رباب حمدى م.م/ رباب حمدى 

 الخميس

 

 موفولوجى و تقسيم حشرات 308و ق ن

 مكافحة حيوية 421و ق ن

 العالقات بين النبات والمسببات المرضية 422أ م ن

 تكنيك أبحاث المبيدات 436و ق ن

 مناقشات 423أ م ن
 

  م.الرابع وقاية نبات م.الرابع وقاية نبات 

 د/ محمد عبد   –د/عبدهللا عبدالمجيد  د/ محمد عبد المنعم  –د/شيماء يوسف 
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 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 لمنعما

 ات ـنبالأمراض  معمـل

 5-3 3-1 1-11 11-9 الساعة اليوم     

 األحد 
 عملى مكافحة حيوية    

 م.الرابع وقاية نبات   

 اإلثنين
 م/ عبد الرحمن سعد    

    

 الثالثاء
    

    

 األربعاء

 ة المتكاملة لمسببات امراض النباتعملى المكافح مكافحة متكاملة لمسببات امراض النبات عملى أمراض نبات بكتيرية 

 م.الرابع وقاية نبات م.الرابع وقاية نبات م.الثالث وقاية نبات 

 د/ عبد هللا عبد المجيد  د/ عبد هللا عبد المجيد  د/ عبد هللا عبد المجيد  

 الخميس

  عملى فحص و تشخيص أمراض النبات  

  م.الثالث وقاية نبات  

  د/ محمد عبد المنعم   
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 2020/  9201ي ــام الجامعــي للعــي الثانــل الدراســالفص
 

 شؤن الطالب
 

 بة لشؤن التعليم والطالوكيل الكلي

 

 عميد الكلية    

   

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب  د/ اشرف بكرى الطيب 
 

 عمـل األقتصـاد واالرشـاد الزراعـىم

الساعة      

 اليوم
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد 

 عملى التجارة الخارجية  التجارة الزراعية الدولية تسويق المنتجات الزراعية 310أ ق ز 

 م.الرابع علوم إقتصاديه  م.الرابع علوم إقتصاديه م.الثالث علوم إقتصاديه

 م/ منى سالم  –م.م /فايقة عباس   د/ عبد العاطى محمد محمود  محمود د/ عبد العاطى محمد 

 اإلثنين

 عملى ادارة المحميات الطبيعية مادة اختيارية عملى تحليل االسعار المزرعية تحليل االسعار المزرعية312أ ق ز 

 ع علوم إقتصاديهم.الراب م.الرابع العلوم اإلقتصاديه م.الثالث علوم إقتصاديه م.الثالث علوم إقتصاديه

 م/ منى سالم  –م.م /فايقة عباس   م/ منى سالم  –م.م /فايقة عباس  د/ عبد العاطى محمد محمود 

 الثالثاء

  عملى ادارة مزارع عملى مادة اختيارية إدارة مزارع 419أق ز 

 م.الرابع علوم إقتصاديه م.الثالث اإلنتاج النباتى+العلوم اإلقتصاد
لنباتى+العلوم م.الثالث اإلنتاج ا

 اإلقتصاد
 

  م/ منى سالم  –م.م /فايقة عباس   د/ حسين ادم 

 األربعاء

  عملى مادة اختيارية أنشاء مزارع الدواجن 

  م.الرابع علوم إقتصاديه م.الثالث علوم إقتصاديه 

   د/رهام على 

 الخميس

تخطيط وتقييم البرنامج  423أ ق ز 

 االرشادىة
   فنية متخصصةلغة انجليزية  305ز 

   م.الثالث علوم إقتصاديه م.الثالث علوم إقتصاديه

   د/ محمد عبد العليم  د/ محمد عبد العليم 

 


