
 

 

 
 (هندسة زراعية  –األول جدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى 

 2020/   9201للعام الجامعي  الثانيالفصل الدراسي 

 

 الساعة 

 اليوم 
9 - 11 11 - 1 1 - 3 3 - 5 

 األحد

 يثة فيزياء حد عملي أساسيات محاصيل  جبر وهندسة تحليلية وتفاضل وتكامل  عملي مساحة مستوية  اسم المقرر 

 1قاعة  ول ( الدور األ1مدرج ) معمل المحاصيل  الرسم الهندسي قاعة  القاعة 

 محمد جابر  /د م.م/ حسين معروف   م/ مصطفي بكر ريان  العضو 

 األثنين 

   أساسيات محاصيل  عملي ميكانيكا  اسم المقرر 

   ( 1مدرج ) ( 3قاعة ) القاعة 

   د/ أحمد صالح  م.م/ على سليم   العضو 

 ءالثالثا

 الورش وتكنولوجيا االنتاج  اسم المقرر 
 

 الورش وتكنولوجيا اإلنتاج عملي 

 ( 1)قاعة   قاعة الرسم الهندسى  القاعة 

 محمد محمود أحمد  م /  د/ نبيل شعبان محمود  العضو 

 األربعاء

   مساحة مستوية  ميكانيكا  اسم المقرر 

   قاعة الرسم الهندسى  ( 2قاعة ) القاعة 

   أحمد جالل د/  عرفه  د/ نجوى  العضو 

 الخميس 

  فيزياء حديثة عملي  عملي جبر وهندسة تحليلية  اسم المقرر 

  علوم كلية  ( 3قاعة ) القاعة 

    العضو 

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري اسم المقرر 

 يعتمد،        وكيل الكلية  2 2 أساسيات محاصيل  101م ح ص 

 عميد الكلية      ون التعليم والطالب ئلش 2 2 ة فيزياء حديث  101هـ ز 

    2 2 مساحة مستوية  102هـ ز 

 ياسر دياب عبدالحميد أ.د/    أشرف بكرى الطيب د/  2 2 ميكانيكا  104هـ ز 

    2 2 جبر وهندسة تحليلية وتفاضل وتكامل  105هـ ز 

    4 1 الورش وتكنولوجيا االنتاج  106هـ ز 

      12نظرية : إجمالي عدد الساعات ال

 )يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية ) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس(    12إجمالي عدد الساعات العملية : 

 

 



 

 (عام -جدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى األول 

 2020/   2019للعام الجامعي  الثانيفصل الدراسي ال

 

 

 

 اليوم 

 الساعة 
11-1 1-3 3-5 5-7 

 األحد

 مقـــررات اختيــــــارية  عملي أساسيات المحاصيل      صناعات غذائية أساسيات   المقرر 

    ( 1مدرج )  ( 1مدرج ) القاعة 

  حسين معروف  /.مم  نجاتى الغزالى   محمد أ.د/  العضو 

 األثنين
 مقـــررات اختيــــــارية    3-1عملي أساسيات الصناعات م    6-4عملي اساسيات الصناعات م  محاصيل أساسيات   المقرر 

  ول ( الدور األ1مدرج ) ول ( الدور األ1مدرج ) ول ( الدور األ1مدرج ) القاعة 

  أمل ابو بكر  /.مم أمل ابو بكر  /.مم د/ أحمد صالح  العضو 

 الثالثاء
  وقاية النبات  المقرر 

 اختياري( )   وراثة تطبيقية 

 عملي وقاية النبات +  
 

  ( 1مدرج )( + 2قاعة )  ول ( الدور األ1مدرج ) القاعة 

  + م/ رباب د/ محمد ابو الليل   الزغبى د/ أسالم  العضو 

 األربعاء
 1عملى كيمياء عضوية   1عملى كيمياء عضوية   1مياء عضوية  عملى كي  1كيمياء عضوية   المقرر 

 كلية العلوم  كلية العلوم  علوم كلية ال كلية العلوم  القاعة 

    د/ محمد رسالن العضو 

 الخميس
  3-1عملي أساسيات البساتين م  6-4عملي أساسيات البساتين م  أساسيات البساتين  المقرر 

  ول ( الدور األ1مدرج ) ول ( الدور األ1) مدرج ول ( الدور األ1مدرج ) القاعة 

  م/ نادر سليمان  مان م/ نادر سلي  وجدي د/  –د/حسين حمدان  العضو 

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري رر ـقـمـ م الــاسكـــود و

    2 2 أساسيات محاصيل  101م ح ص 

 يعتمد،        وكيل الكلية          2 2 أساسيات البساتين 101ب س ن 

 عميد الكلية        ون التعليم والطالب ئ لش          2 2 أساسيات صناعات غذائية  101ص ن ع 
    2 2 وقاية النبات  103و ق ن 

 دياب  ياسر عبدالحميدأ.د/       أشرف بكرى الطيب د/           2 2 1كيمياء عضوية  102ك ي ز 
    2 2 مــــادة اخـــتياريــــة 

   لى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية ) للمرحلة الجامعية االو    12 12 لي عدد الساعات  إجما

 


