
 

 

 هندسة زراعية( –جدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى الثاني 

 2020/   9201لجامعي للعام ا الثانيالفصل الدراسي 
 

 الساعة 

 اليوم 
9 – 11 11 - 1 1 - 3 3 - 5 

 األحد

   أساسيات صناعات غذائية  عملي أساسيات الصناعات  اسم المقرر 

   ( 1مدرج ) معمل الصناعات  القاعة 

   أ.د/ محمد نجاتى الغزالى  م/ أمل أبو بكر  العضو 

 األثنين 

 عملي نظرية اإلنشاءات  إنتاج محاصيل الحقل  عملي نتاج محاصيل الحقل إ اسم المقرر 

 قاعة الرسم الهندسى  محاصيل   معمل قسم المحاصيل  القاعة 

 م/ مصطفي بكر ريان  م.م/ حسين معروف  د/ عبد المنعم عوض  العضو 

 الثالثاء
 وتطبيقاتها  مبادئ الهندسة الكهربية عملي   المشكلة السكانية وحقوق اإلنسان  اسم المقرر 

 ي قاعة الرسم الهندس  ( 1مدرج ) القاعة 

 م.م / عبد هللا الشوادفى   د/ محمد عبد العليم الرميلى  العضو  

 األربعاء

  مبادئ الهندسة الكهربية وتطبيقاتها   نظرية اإلنشاءات وتحليل اإلجهادات  اسم المقرر 

  الرسم الهندسي قاعة   معمل المحاصيل  القاعة 

  د/ لؤى سعد الدين   اشور عيد ابوالمعاطي د/ ع العضو 

 الخميس 

 إنتاج البساتين  عملي إنتاج البساتين   اسم المقرر 

 معمل البساتين  ( 1قاعة )   القاعة 

  د/حسين حمدان+ د/عبدهللا جهوري +د/خالد    العضو 

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري اسم المقرر 

 يعتمد،        وكيل الكلية  2 2 اعات غذائية أساسيات صن 101ص ن ع 

 عميد الكلية      ون التعليم والطالب ئلش 2 2 إنتاج محاصيل الحقل  202م ح ص 

    2 2 إنتاج البساتين  202ب س ن 

 ياسر دياب عبدالحميد أ.د/    أشرف بكرى الطيب د/  4 2 هـ ز مبادئ الهندسة الكهربية وتطبيقاتها 

    4 2 اءات وتحليل اإلجهادات نظرية اإلنش 210هـ ز 

    - 2 المشكلة السكانية وحقوق اإلنسان   3ز 

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

      14إجمالي عدد الساعات العملية : 



 

 عام( - الثانيجدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى 

 2020/   2019الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 

 

 

 اليوم 
 الساعة 

9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد

 ميكروبيولوجيا زراعية   101م ك ز   المقرر 
 2،  1ع ميكروبيولوجى زراعية م 

 4،  3عملي وراثة م  

 6،  5عملي وراثة م  

 10،  9عملي ميكروبيولوجي م  

كيمياء وتحليل اللبن ومنتجاته  

 ( مقـــررات اختيــــــارية ) 

  )طاقة ( /)معمل بيوتكنولوجي( لبيوتكنولوجي( )معمل ا -)طاقة(  ول ( الدور األ1مدرج ) القاعة 

 د/ أسامة صفوت  م/ احمد جمعة    /  م.م/ محمود موسى  م/ احمد جمعة  -م.م/ محمود موسى  د/ محمد توفيق   العضو 

 األثنين

  المقرر 
   6،  5ع ميكروبيولوجى زراعية م 

 2،  1عملي وراثة  
 8،  7عملي ميكروبيولوجي م   4،  3عملي ميكروبيولوجي م  

 )طاقة ( )طاقة ( )معمل البيوتكنولوجي(  -)طاقة(   القاعة 

 م/ احمد جمعة  م/ احمد جمعة  م/ احمد جمعة  -م/ محمود موسى   العضو 

 الثالثاء

 ( ـارية اختيـ   ررات مقــ وراثة تطبيقية )  3،  2،  1حشرات م   عملي  ( اري مقـرر اختيـ )  المشكلة السكانية وحقوق اإلنسان  المقرر 

 ( 2قاعة ) (1مدرج ) قسم االنتاج الحيواني  ول الدور األ (1مدرج ) القاعة 

 د/ محمد عبد العليم  العضو 
د/رجب    –ريهام على د/  –د/ احمد الضمرانى 

 أحمد عبداللطيف
 د/ محمد ابو الليل   م.م/ رباب حمدى  

 األربعاء 

 تطبيقية   عملى وراثة  6،  5،  4م  عملي حشرات   علم البيئة والموارد الطبيعية  حشرات عام  المقرر 

 معمل البيوتكنولوجي  معمل وقاية ول ( الدور األ1مدرج ) ول ( الدور األ1مدرج ) القاعة 

 م.م/ محمود موسى  م.م/ رباب حمدى   د/ عاطف عبد العزيز  د/ اسالم الزغبى  العضو 

 الخميس

 وراثة عام   101و ر ث   المقرر 

 األنشطة الطالبية 
 ول ( الدور األ1مدرج ) القاعة 

 د/ محمد ابو الليل   –د/ كرم عبد النعيم  العضو 

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري رر ـقـمـ م الــاسكـــود و

    2 2 وراثة عام   101و ر ث 

 يعتمد،        وكيل الكلية          2 2 ميكروبيولوجيا زراعية   101م ك ز 

 عميد الكلية        الطالب ون التعليم و ئ لش          2 2 حشرات عام  204و ق ن 

    - 2 علم البيئة والموارد الطبيعية  202م ط ع 

 دياب  ياسر عبدالحميدأ.د/       أشرف بكرى الطيب د/           2 2 مــــادة اخـــتياريــــة 
    2 2 مــــادة اخـــتياريــــة 

   ال التدريسية ) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس يرفق بيان كامل باألحم   - 2 المشكلة السكانية وحقوق اإلنسان   3ز 

   10 14 اجمالي عدد الساعات 



 


