
 
 (الثالثجدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى 

 2020/   9201الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

  الهندسة الزراعيةبرنامج 

 الساعة 

 اليوم 
9 – 11 11 – 1 1 – 3 3 – 5 5-7 

 األحد

   عملي هندسة ري وصرف   عملي آالت الحصاد ومابعد الحصاد  الماء وعالقته بالمحاصيل اسم المقرر 

   ( 4قاعة ) ( 4قاعة ) ( 4قاعة ) القاعة 

   م/ مصطفي بكر ريان  م/ محمد محمود أحمد  د/ أحمد صالح  العضو 

 األثنين 

  بالمحاصيل عملي الماء وعالقته   خواص واختبار المواد عملي  عملي الجرارات والقوي عملي الطاقة الجديدة  اسم المقرر 

  معمل المحاصيل   ( 3قاعة ) ( 4قاعة ) قاعة الرسم الهندسى  القاعة 

  م.م/ حسين معروف  م.م/ عبدهللا الشوادفى  م/ مصطفي بكر ريان  م.م/ عبدهللا الشوادفى  العضو 

 الثالثاء

   لغة انجليزية فنية متخصصة  خواص واختبار المواد الجرارات والقوي الزراعية  اسم المقرر 

   ( 2قاعة ) ( 2قاعة ) ( 2)قاعة  لقاعة ا

   د/ وائل ابوالمجد  د/ وائل ابوالمجد  د/ وائل ابوالمجد  العضو 

 األربعاء

   آالت الحصاد ومابعد الحصاد  هندسة الري والصرف الزراعي  اسم المقرر 
الطاقة الجديدة   319هـ ز 

 والمتجددة )اختياري( 

 قاعة الرسم الهندسى     معمل المحاصيل  قاعة الرسم الهندسى  القاعة 

 أ.د/ لؤى سعد الدين    د/ عاشور عيد ابوالمعاطي  د أحمد جالل  العضو 

 الخميس 

 اسم المقرر 

 أنشطة طالبية 

 
  

    القاعة 

    العضو 

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري اسم المقرر 

 يعتمد،        وكيل الكلية  2 2 الجرارات والقوي الزراعية  314هـ ز 

 عميد الكلية      ون التعليم والطالب ئلش 2 2 خواص واختبار المواد  315هـ ز 

    2 2 هندسة الري والصرف الزراعي  316هـ ز 

 ياسر دياب عبدالحميد أ.د/    أشرف بكرى الطيب د/  2 2 الطاقة الجديدة والمتجددة )اختياري(  319هـ ز 

    2 2 آالت الحصاد ومابعد الحصاد 430هـ ز 

    2 2 الماء وعالقته بالمحاصيل  314م ح ص 

    - 2 لغة انجليزية فنية متخصصة   305ز 

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

      10ة : إجمالي عدد الساعات العملي



 

 
 (الثالثجدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى 

 2020/   2019الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 برنامج االنتاج النباتي

 

 

 

 اليوم 

 الساعة 
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد
     المقرر 

     القاعة 

     العضو 

 األثنين
 لغة انجليزية فنية متخصصة  عملي نباتات الزينة  إكثار الحاصالت البستانية   عملي  الزهور ونباتات الزينة  المقرر 

 ( 4قاعة ) معمل البساتين   معمل البساتين  ( 4قاعة ) القاعة 

 د/ وجدى صابر  –د/ عبد المنعم عوض  ر سليمان م/ ناد  م/ نادر سليمان   العضو 

 الثالثاء
 إدارة مزارع  المقرر 

إنتاج الفاكهة مستديمة الخضرة في  

 المناطق الحارة 

إنتاج الفاكهة مستديمة الخضرة  عملى  

 في المناطق الحارة 
 

  معمل البساتين   ( 4قاعة ) ( 4قاعة ) القاعة 

  سليمان م/ نادر  د/ حسين حمدان  د/ حسين آدم  العضو 

 األربعاء

 عملي تسميد حيوي  عملي ادارة مزارع  تسميد حيوي  تكنولوجيا إكثار الحاصالت البستانية  المقرر 

 ( 4قاعة ) ( 4قاعة ) معمل محاصيل  ( 3قاعة ) القاعة 

 العضو 
د/ حسين حمدان              –د/ منى نمر 

 د/ صبرى صالح 
   هاشمد/ 

 الخميس
 تربية نبات متقدم  المقرر

 نشطة الطالبية ال 

 عملي تربية نبات متقدم 

 ( 2قاعة ) ( 2قاعة ) القاعة 

 م.م/ حسين معروف   أ.د / باهى بخيت   العضو 

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري رر ـقـمـ م الــاسكـــود و

    2 2 تربية نبات متقدم  307م ح ص 

 يعتمد،        وكيل الكلية          2 2 لمناطق الحارة إنتاج الفاكهة مستديمة الخضرة في ا 310ب س ن 

 عميد الكلية        ون التعليم والطالب ئ لش          2 2 تكنولوجيا إكثار الحاصالت البستانية  313ب س ن 
    2 2 الزهور ونباتات الزينة  421ب س ن 

 دياب  سر عبدالحميدياأ.د/       أشرف بكرى الطيب د/           2 2 تسميد حيوي   419م ك ز 
    2 2 إدارة مزارع  419أ ق ز 

    - 2 لغة انجليزية فنية متخصصة   305ز 



   يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية ) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس    12 14 اجمالي عدد الساعات 

 

 
 (الثالث) المستوى جدول المحاضرات النظرية والعملية 

 2020/   2019الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 االراضي والموارد الطبيعية الزراعيةبرنامج 

 

 

 

 اليوم 

 الساعة 
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد
 إنتاج محاصيل متقدم عملي    تغذية النبات  عملي تغذية النبات  المقرر 

 ( 2قاعة )  ( 2األراضى )معمل   ( 2األراضى )معمل   القاعة 

   حسنيم/   د/ أحمد عبدالعزيز  م/ إسراء سعيد  العضو 

 األثنين
  عملي خصوبة وغرويات اراضي  إنتاج محاصيل متقدم  خصوبة وغرويات أراضى  المقرر 

  ( 3األراضى )معمل   ( 2قاعة ) ( 1األراضى )معمل   القاعة 

  م/ إسراء سعيد  د / عبدالمنعم عوض  د/ أحمد عبدالعزيز  العضو 

 ثالثاءال
  عملي استصالح اراضي  لغة انجليزية فنية متخصصة  استصالح وزراعة االراضي الصحراوية  المقرر 

  ( 1األراضى )معمل   اراضى معمل   ( 1األراضى )معمل   القاعة 

  م.م/ عالء هاشم د/ أحمد عبدالعزيز  د/ أحمد عبدالعزيز  العضو 

 األربعاء
  أراضي يولوجيا  عملي ميكروب   ميكروبيولوجيا أراضي  المقرر 

  ( 1األراضى )معمل    ( 1األراضى )معمل   القاعة 

  م/ احمد جمعة     العضو 

 الخميس
 تكوين وتكنولوجيا   ي عمل  تكوين وتكنولوجيا االراضي  المقرر 

 الطالبية   االنشطة 

 

  ( 3األراضى )معمل   ( 1األراضى )معمل   القاعة 

  عالء هاشم   /م.م د/ عاطف عبدالعزيز د/ صالح حسانين +  العضو 

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري رر ـقـمـ م الــاسكـــود و

    2 2 استصالح وزراعة االراضي الصحراوية  309م ط ع 

 يعتمد،        وكيل الكلية          2 2 تكوين وتكنولوجيا االراضي  312م ط ع 

 عميد الكلية        ون التعليم والطالب ئ لش          2 2 خصوبة وغرويات أراضى  420م ط ع 
    2 2 تغذية النبات  422م ط ع 

 دياب  ياسر عبدالحميدأ.د/       أشرف بكرى الطيب د/           2 2 ميكروبيولوجيا أراضي   308م ك ز 
    2 2 إنتاج محاصيل متقدم 311م ح ص 

    - 2 لغة انجليزية فنية متخصصة   305ز 



   يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية ) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس    12 14 اجمالي عدد الساعات 

 
 (الثالثجدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى 

 2020/   2019الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 برنامج االنتاج الحيواني

 

 

 

 اليوم 

 الساعة 
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد
  فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي  المقرر 

تكنولوجيا اللحوم والسماك  

 ومنتجاتها 
 

  ( 1قاعة )  معمل اإلنتاج الحيوانى  القاعة 

  د/ هشام زكريا   د/ أحمد الضمرانى  العضو 

 األثنين

 لغة انجليزية فنية متخصصة  ين وتحليل العالئق عملي تكو  عملي فسيولوجيا التناسل  تكوين وتحليل العالئق  المقرر 

 معمل االنتاج الحيوانى  معمل االنتاج الحيوان  معمل االنتاج الحيوانى  معمل االنتاج الحيوانى  القاعة 

 م/ محمود فراج  م/ احمد جاد  د/ عبد هللا سنجر   العضو 
د/  -على  ريهام د/  -د/ أحمد الضمرانى 

 عبدهللا سنجر 

 الثالثاء
  عملي الغدد الصماء والقلمة   الغدد الصماء والقلمة  المقرر 

  معمل االنتاج الحيوان   معمل االنتاج الحيوانى  القاعة 

  م / محمود فراج  -م.م / محمد غنيم   د/ عبدهللا سنجر   –د/ أحمد الضمرانى  العضو 

 األربعاء
 عملي اللحوم والسماك  عملي تغذية الدواجن  تغذية الدواجن   المقرر 

 معمل الصناعات  معمل االنتاج الحيوان  معمل االنتاج الحيوانى    القاعة 

 م.م/ امل ابو بكر  م.م / محمد غنيم  د/ زينهم    العضو 

 الخميس
 عملي أمراض الحيوان والدواجن  أمراض الحيوان والدواجن والسماك   المقرر 

 
 معمل االنتاج الحيوان   معمل االنتاج الحيوانى   القاعة 

 د/ بهاء د/ بهاء  عضو ال

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري رر ـقـمـ م الــاسكـــود و

    2 2 فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي  307أ ن ح 

 يعتمد،        وكيل الكلية          2 2 الغدد الصماء واألقلمة  309أ ن ح 

 عميد الكلية        ون التعليم والطالب ئ لش          2 2 تغذية الدواجن  311أ ن ح 
    2 2 تكوين وتحليل العالئق   420أ ن ح 

 دياب  ياسر عبدالحميدأ.د/       أشرف بكرى الطيب د/           2 2 تكنولوجيا اللحوم واألسماك ومنتجاتها  415ص ن ع 
    2 2 أمراض الحيوان والدواجن واألسماك  315ص ح 

    - 2 ة متخصصة لغة انجليزية فني  305ز 



   يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية ) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس    12 14 اجمالي عدد الساعات 

 
 (الثالثجدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى 

 2020/   2019الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 علوم األغذية واأللبانبرنامج 

 

 

 

 اليوم 

 الساعة 
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد
 لغة انجليزية فنية متخصصة  اللبان الخاصة والمستحدثات اللبنية  المقرر 

تكنولوجيا اللحوم والسماك  

 ومنتجاتها 

اللبان الخاصة والمستحدثات  عملى  

 اللبنية 

 اللبان امعمل   ( 1قاعة ) معمل الصناعات   ( 1قاعة ) القاعة 

 م.م/ احمد عصر  د/ هشام زكريا  د/ رضا جمعة  -د/ وائل فتحى القط  د/ أسامة صفوت  العضو 

 األثنين
 عملي التخمرات اللبنية  التخمرات اللبنية واللبان المتخمرة  المقرر 

 أنشطة طالبية 

 

  معمل األلبان  ( 1قاعة ) القاعة 

  م/ احمد عصر   د/ وائل فتحى القط العضو 

 ثاءالثال
  عملي كيمياء وتحليل الغذية  إنتاج المحاصيل الصناعية  كيمياء و تحليل الغذية  المقرر 

  معمل الصناعات   ( 1قاعة ) ( 1قاعة ) القاعة 

  م.م/ امل ابو بكر   د/ عبد المنعم عوض هللا  د/رضا جمعة   العضو 

 األربعاء
   سماك عملي اللحوم وال  البستانية   تداول وتخزين الحاصالت  المقرر 

   الصناعات  معمل   ( 1قاعة ) القاعة 

   م.م/ امل ابو بكر  د/خالد جمال -د/النوبى سالم –د/عبدهللا جهوري  العضو 

 الخميس
   عملي المحاصيل الصناعية  عملي تداول الحاصالت البستانية  المقرر 

   معمل المحاصيل   معمل البساتين  القاعة 

   معروف    م.م/ حسين م./ نادر سليمان   العضو 

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري رر ـقـمـ م الــاسكـــود و

    2 2 األلبان الخاصة والمستحدثات اللبنية  306أ ل ب 

 يعتمد،        وكيل الكلية          2 2 التخمرات اللبنية واأللبان المتخمرة  416أ ل ب 

 عميد الكلية        ون التعليم والطالب ئ لش          2 2 كيمياء و تحليل األغذية  304ص ن ع 

    2 2 تكنولوجيا اللحوم واألسماك ومنتجاتها  415ص ن ع 

 دياب  ياسر عبدالحميدأ.د/       أشرف بكرى الطيب د/           2 2 إنتاج المحاصيل الصناعية  428م ح ص 
    2 2 تداول وتخزين الحاصالت البستانية  425ب س ن 

    - 2 غة انجليزية فنية متخصصة ل  305ز 

   يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية ) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس    12 14  اجمالي عدد الساعات 



 

 
 (الثالثجدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى 

 2020/   2019الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعيةبرنامج 

 

 

 

 اليوم 

 الساعة 
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد
 عملي تسويق المنتجات الزراعية  تسويق المنتجات الزراعية  المقرر 

تكنولوجيا اللحوم والسماك  

 ومنتجاتها 
 

  ( 1قاعة ) قسم االقتصاد قسم االقتصاد القاعة 

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

 األثنين
   عملي تحليل السعار المزرعية  تحليل السعار المزرعية  المقرر 

   قسم االقتصاد قسم االقتصاد القاعة 

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

 الثالثاء
  عملي ادارة مزارع   رة مزارع إدا  المقرر 

  قسم االقتصاد  ( 4قاعة ) القاعة 

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

 األربعاء
 عملي إنشاء مزارع الدواجن  عملي اللحوم والسماك  إنشاء مزارع الدواجن   المقرر 

 ى معمل االنتاج الحيوان معمل الصناعات   قسم االقتصاد  القاعة 

 م/ احمد جاد  -م.م/ محمد غنيم  رجب أحمد عبداللطيف د/    -علي   ريهامد/   العضو 

 الخميس
 لغة انجليزية فنية متخصصة  تخطيط وتقييم البرامج االرشادية  المقرر 

 قسم االقتصاد قسم االقتصاد القاعة  أنشطة طالبية 

 د/ محمد عبد العليم  د/ محمد عبد العليم   العضو 

      اد طبقاً لالئحة نموذج المو

    عملي  نظري رر ـقـمـ م الــاسكـــود و

    2 2 تسويق المنتجات الزراعية  310أ ق ز 

 يعتمد،        وكيل الكلية          2 2 تحليل األسعار المزرعية  312أ ق ز 

 عميد الكلية        ون التعليم والطالب ئ لش          2 2 إدارة مزارع  419أ ق ز 
    2 2 تخطيط وتقييم البرامج االرشادية  423أ ق ز 

 دياب  ياسر عبدالحميدأ.د/       أشرف بكرى الطيب د/           2 2 إنشاء مزارع الدواجن  316أ ن ح  
    2 2 تكنولوجيا اللحوم واألسماك ومنتجاتها 415ص ن ع 

    - 2 لغة انجليزية فنية متخصصة 305ز 

   رفق بيان كامل باألحمال التدريسية ) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس ي   12 14 اجمالي عدد الساعات 



 

 
 ( الثالثجدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى 

 2020/   2019الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 التكنولوجيا الحيويةبرنامج 

 

 

 

 اليوم 

 الساعة 
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد
  عملي التمثيل الغذائي  كيمياء التمثيل الغذائي في النبات  ( 2كيمياء حيوية )  المقرر 

  معمل الحاصيل  ( 2قاعة ) ( 2قاعة ) القاعة 

  د/ محمد علي فرج  د/ محمد علي فرج  د/ رضا جمعة   العضو 

 األثنين
  عملي التخمرات اللبنية  2حيوية   عملي كيمياء  التخمرات اللبنية واللبان المتخمرة  المقرر 

  األلبان معمل   لصناعات معمل ا ( 1قاعة ) القاعة 

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

 الثالثاء
  ( B) عملي وراثة الطفرات  ( A) عملي وراثة الطفرات   المقرر 

  معمل البيوتكنولوجي  معمل البيوتكنولوجي   القاعة 

  محمود موسى  /م م/ محمود موسى   العضو 

 األربعاء
  ( A) عملي زراعة النسجة  ( B) عملي زراعة النسجة  لغة انجليزية فنية متخصصة  المقرر 

  معمل البيوتكنولوجي  معمل البيوتكنولوجي  معمل البيوتكنولوجي  القاعة 

  م/ محمود موسى  م/ محمود موسى  د/ محمد توفيق  العضو 

 الخميس
 متقدم   نبات عملي تربية   وراثة الطفرات والكائنات الدقيقة  وجيا زراعة النسجة والوراثة تكنول  تربية نبات متقدم  المقرر 

 ( 2قاعة ) ( 2قاعة ) ( 2قاعة ) (  2) قاعة القاعة 

 م/ حسين معروف  د/ امير  حمدى العارف أ.د/  د/ باهى  العضو 

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري رر ـقـمـ م الــاسكـــود و

    2 2 وراثة الطفرات والكائنات الدقيقة   304و ر ث 

 يعتمد،        وكيل الكلية          2 2 تكنولوجيا زراعة األنسجة والوراثة   311و ر ث 

 عميد الكلية        ون التعليم والطالب ئ لش          2 2 ( 2كيمياء حيوية ) 307ك ي ز 
    2 2 كيمياء التمثيل الغذائي في النبات  309ك ي ز 

 دياب  ياسر عبدالحميدأ.د/       أشرف بكرى الطيب د/           2 2 تربية نبات متقدم  307م ح ص 
    2 2 التخمرات اللبنية واأللبان المتخمرة  416أ ل ب 

    - 2 لغة انجليزية فنية متخصصة   305ز 

   حلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية ) للمر   12 14 اجمالي عدد الساعات 



 

 (الثالثجدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى  

 2020/   2019الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 وقاية النباتبرنامج 

 

 

 

 اليوم 

 الساعة 
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد

 إنتاج محاصيل متقدم عملي   معالجة بيولوجية لملوثات البيئة   وآفات نحل العسل عملي عمليات النحالة   المقرر 

 ( 2قاعة ) ( 2قاعة )  ( 3قاعة ) القاعة 

 م/ حسني  د/ محمد توفيق    م/ عبدالرحمن سعد  العضو 

 األثنين 

   إنتاج محاصيل متقدم   المقرر 

   ( 2قاعة )  القاعة 

   د / عبد المنعم عوض   العضو 

 الثالثاء

 عملي حشرات اقتصادية )ب(  عملي أمراض نبات بكتيرية  أمراض نبات بكتيرية   حشرات إقتصادية )ب(  المقرر 

 معمل الوقاية  معمل امراض النبات ( 3قاعة ) ( 3قاعة ) القاعة 

 م/ عبدالرحمن سعد  د/ عبد هللا عبد المجيد  د/ عبد هللا عبد المجيد    مصطفى د/  العضو 

 األربعاء

 معالجة بيولوجية لملوثات التربة عملي   المقرر 
عمليات النحالة وآفات وأمراض نحل  

 العسل 
  لغة انجليزية فنية متخصصة 

  ( 3قاعة ) ( 3قاعة ) كلية الطاقة  القاعة 

  د/ شيماء يوسف  د/ شيماء يوسف  م/ أحمد جمعة  العضو 

 الخميس 

 المقرر 
 

  عملي تشخيص أمراض النبات  فحص وتشخيص أمراض النبات 

  معمل امراض النبات ( 3قاعة )  عة القا

  المنعم د/ محمد عبد  المنعم د/ محمد عبد   العضو 

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري رر ـقـمـ م الــاسكـــود و

    2 2 أمراض نبات بكتيرية  304أ م ن 

 د، يعتم       وكيل الكلية          2 2 فحص وتشخيص أمراض النبات  306أ م ن 

 عميد الكلية        ون التعليم والطالب ئ لش          2 2 عمليات النخالة وآفات وأمراض نحل العسل  318و ق ن 
    2 2 حشرات إقتصادية ) ب (  419و ق ن 

 دياب  ياسر عبدالحميدأ.د/       أشرف بكرى الطيب د/           2 2 معالجة بيولوجية لملوثات البيئة   305م ك ز 
    2 2 إنتاج محاصيل متقدم 311م ح ص 

    - 2 لغة انجليزية فنية متخصصة   305ز 

   يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية ) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس    12 14 اجمالي عدد الساعات 

 


