
 
 جدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى الرابع(

 2020/   9201الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 الهندسة الزراعيةبرنامج 

 

 

 الساعة 

 اليوم 
9 – 11 11 - 1 1 - 3 3 - 5 

 األحد

  اسم المقرر 

 األنشطة الطالبية 

  هندسة تصنيع المنتجات الزراعية  عملى

  قاعة الرسم الهندسى   لقاعة ا

  م/ محمد محمود   العضو 

 األثنين 

 عملي نظم التسويق الزراعى  عملي تصميم اآلالت الزراعية   نظم التسويق الزراعى  اسم المقرر 

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

  م/ محمد محمود أحمد   د/ حسين ادم  العضو 

 الثالثاء

 اسم المقرر 

 
   تصميم اآلالت الزراعية  الجرارات الزراعية  عملى صيانة 

   قاعة الرسم الهندسى  معمل المحاصيل  القاعة 

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

 األربعاء

 صيانة الجرارات الزراعية  هندسة تصنيع المنتجات الزراعية   اسم المقرر 

 ندسى قاعة الرسم اله معمل المحاصيل    القاعة 

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

 الخميس 

 اسم المقرر 

 القاعة  تدريب ميداني  405ز 

 العضو 

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري اسم المقرر 

 يعتمد،        وكيل الكلية  2 2 هندسة تصنيع المنتجات الزراعية  426هـ ز 

 عميد الكلية      ون التعليم والطالب ئلش 2 2 الجرارات الزراعية  صيانة  431هـ ز 

    2 2 نظم التسويق الزراعى  428أ ق ز 

 ياسر دياب عبدالحميد أ.د/    أشرف بكرى الطيب د/  2 2 تصميم اآلالت الزراعية  438هـ ز 

    - 3 تدريب ميداني   405ز 

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

 التدريس( 

      10إجمالي عدد الساعات العملية : 

 

 



 

 (الرابعجدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى 

 2020/   2019لفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ا

 االنتاج النباتيبرنامج 

 

 

 

 اليوم 

 الساعة 
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد
 الماء و عالقته بالمحاصيل  المقرر 

 ( 4قاعة ) القاعة  ميداني   تدريب   405ز  

 د/ احمد صالح   العضو 

 األثنين
     المقرر 

     القاعة 

     العضو 

 ثاءالثال
 الماء وعالقته بالمحاصيل عملي   عملي انتاج محاصيل السكر  زراعة وانتاج الخضر المحمية  زراعة وانتاج الخضر المحمية عملى   المقرر 

 معمل المحاصيل معمل المحاصيل ( 1قاعة ) معمل البساتين  القاعة 

 ين معروف حس /.مم م.م/ حسين معروف  د/ خالد جمال   -منى نمر  د/ م/ نادر سليمان  العضو 

 األربعاء
  عملي انتاج نباتات الصوب  إنتاج نباتات الصوب والتنسيق الداخلي  إنتاج محاصيل السكر  المقرر 

  معمل البساتين ( 4قاعة ) ( 4قاعة ) القاعة 

  م/ نادر سليمان  د/ عبدهللا محمد عثمان  د/ أشرف بكري الطيب  العضو 

 الخميس
 المقرر 

 

 أنشطة طالبية 

 

   القاعة 

   العضو 

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري رر ـقـمـ م الــاسكـــود و

    2 2 إنتاج محاصيل السكر  420م ح ص 

 يعتمد،        وكيل الكلية          2 2 إنتاج نباتات الصوب والتنسيق الداخلي  430ب س ن 

 عميد الكلية        يم والطالب ون التعل ئ لش          4 4 )توجه محاصيل(  مادة اختيارية  2
    4 4 ) توجه بساتين(   مادة اختيارية

 دياب  ياسر عبدالحميدأ.د/       أشرف بكرى الطيب د/           - 3 تدريب ميداني   405ز 
    8 11 اجمالي عدد الساعات 

      

   ات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية ) للمرحلة الجامعية االولى والدراس     

 



 
 (الرابعجدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى 

 2020/   2019الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 الزراعية االراضي والموارد الطبيعيةبرنامج 

 

 

 

 اليوم 

 الساعة 
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد
  عملي أسمدة و مخصبات  خ الزراعى عملى المنا  المناخ الزراعى  المقرر 

  ( 4األراضى )معمل   ( 4األراضى )معمل   ( 4األراضى )معمل   القاعة 

  م.م/ عالء هاشم م/ اسراء سعيد  د/ اسامة ابراهيم  العضو 

 األثنين
 عملي ادارة المحميات الطبيعية  إدارة المحميات الطبيعية   المقرر 

التغذية العضوية لحيوانات المزرعة فى  

 ناطق اإلستوائية وتحت اإلستوائية الم 

 معمل االنتاج الحيوانى   االراضى معمل   معمل االراضى   القاعة 

 د/عبدهللا سنجر   م /عالء هاشم أ.د /محسن عبد المنعم جامع   العضو 

 الثالثاء
 المقرر 

 القاعة  تدريب ميداني   405ز  

 العضو 

 األربعاء
  المقرر 

 عملي كيمياء ومعادن التربة  مخصبات اسمدة و  كيمياء ومعادن التربة 

 االراضى معمل   ( 3األراضى )معمل   معمل االراضى   القاعة 

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

 الخميس
 المقرر 

عملي التغذية العضوية لحيوانات     

 المزرعة 

 معمل االنتاج الحيوانى     القاعة 

 م/ محمود فراج     العضو 

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري رر ـقـمـ م الــاسكـــود و

    2 2 إدارة المحميات الطبيعية  424م ط ع 

 يعتمد،        وكيل الكلية          2 2 التصحر وتنمية األراضي الصحراوية  421م ط ع 

زرعة فى المناطق  التغذية العضوية لحيوانات الم 428أ ن ح  

 اإلستوائية وتحت اإلستوائية
 عميد الكلية        ون التعليم والطالب ئ لش          2 2

    2 2 كيمياء ومعادن التربة(  425مادة اختيارية )م ط ع 

 دياب  ياسر عبدالحميدأ.د/       أشرف بكرى الطيب د/           - 3 تدريب ميداني   405ز 
    8 11 اجمالي عدد الساعات 

      

   يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية ) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس      

 



 

 (الرابعجدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى 

 2020/   2019الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 االنتاج الحيوانيبرنامج 

 

 

 

 وم الي

 الساعة 
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد
 عملي التقنيات الحديثة في االنتاج الحيواني   التقنيات الحديثة في االنتاج الحيواني   المقرر 

 معمل االنتاج الحيوانى   معمل االنتاج الحيوانى   القاعة 

 ود فراج + م/ محم احمد جاد م/   د/عبدهللا سنجر  –على  ريهامد/  – د/ أحمد الضمرانى   العضو 

 األثنين
 عملي فسيولوجيا وتغذية األسماك  فسيولوجيا وتغذية األسماك   المقرر 

التغذية العضوية لحيوانات المزرعة فى  

 المناطق اإلستوائية وتحت اإلستوائية 

 معمل االنتاج الحيوانى   كلية المصائد وتكنولوجيا االسماك  كلية المصائد وتكنولوجيا االسماك   القاعة 

 د/عبدهللا سنجر    د/ محمد القطان  العضو 

 الثالثاء
 عملي الكيمياء الطبيعية للبن   الكيمياء الطبيعية للبن ومنتجاته   المقرر 

 معمل االلبان   قسم االلبان   القاعة 

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

 األربعاء
 المقرر 

 القاعة  تدريب ميداني   405ز  

 العضو 

 الخميس

 مقرر ال
مادة  تنشئة عجول رضيعة ) 

 ( اختيارية 
 عملي مادة اختيارية   

 معمل االنتاج الحيوانى    معمل االنتاج الحيوانى  القاعة 

 العضو 
احمد الضمرانى + د/عبد هللا  د/

 سنجر
 م/ احمد جاد + م/ محمود فراج   

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري رر ـقـمـ م الــاسكـــود و

    2 2 التقنيات الحديثة في االنتاج الحيواني  421أ ن ح 

 يعتمد،        وكيل الكلية          2 2 فسيولوجيا وتغذية األسماك  422أ ن ح 

 عميد الكلية        ون التعليم والطالب ئ لش          2 2 الكيمياء الطبيعية للبن ومنتجاته  420أ ل ب 

    2 2 ( مادة اختياريةتنشئة عجول رضيعة )

 دياب  ياسر عبدالحميدأ.د/       أشرف بكرى الطيب د/           2 2 مادة اختيارية 
    - 3 تدريب ميداني   405ز 

    10 13 اجمالي عدد الساعات 

   يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية ) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس      

 



 
 (الرابعجدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى 

 2020/   2019الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 علوم األغذية واأللبانبرنامج 

 

 

 

 اليوم 

 الساعة 
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد
  المقرر 

كيمياء المواد الملونة ومضادات  

 األكسدة 
  عملي تكنولوجيا الزيوت والدهون 

  معمل الصناعات  ( 1قاعة )  القاعة 

  م.م/ أمل ابو بكر  د/ هشام زكريا   العضو 

 األثنين
 اللبنية المثلوجات تكتولوجيا عملي  تكنولوجيا المثلوجات اللبنية   المقرر 

 األلبان معمل  ( 1قاعة )  القاعة 

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

 الثالثاء
  مادة اختيارية    المقرر 

  + معمل الصناعات  معمل االلبان    القاعة 

  + د/   د/ اسامة صفوت    العضو 

 األربعاء
 عملي كيمياء المواد الملونة  المقرر 

تكنولوجيا الزيوت والدهون الغذائية  

 ومنتجاتها 
  

   ( 1قاعة ) معمل الصناعات  القاعة 

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

 الخميس
 مادة اختيارية   قرر الم

 + معمل الصناعات  معمل االلبان   القاعة  تدريب ميداني   405ز  

 + د/   د/ اسامة صفوت   العضو 

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري رر ـقـمـ م الــاسكـــود و

    2 2 تكنولوجيا المثلوجات اللبنية   415أ ل ب 

 يعتمد،        وكيل الكلية          2 2 هون الغذائية ومنتجاتها تكنولوجيا الزيوت والد 413ص ن ع 

 عميد الكلية        ون التعليم والطالب ئ لش          2 2 كيمياء المواد الملونة ومضادات األكسدة 411ك ي ز 

    2 2 مادة اختيارية 

 دياب  ياسر عبدالحميدأ.د/       أشرف بكرى الطيب د/           2 2 مادة اختيارية 
    - 3 تدريب ميداني   405ز 

    10 13 اجمالي عدد الساعات 

   يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية ) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس      
 



 

 ( الرابعجدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى 

 2020/   2019جامعي الفصل الدراسي الثاني للعام ال

 التكنولوجيا الحيويةبرنامج 

 

 

 

 اليوم 

 الساعة 
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد
  المقرر 

كيمياء المواد الملونة ومضادات  

 األكسدة 
 عملي معالجة بيولوجية لملوثات البيئة  معالجة  بيولوجية لملوثات البيئة 

 كلية الطاقة  ( 2قاعة ) ( 1قاعة )  القاعة 

 م/ احمد جمعة  د/ محمد توفيق  ام زكريا د/ هش  العضو 

 األثنين
 المقرر 

 القاعة  تدريب ميداني   405ز  

 العضو 

 الثالثاء
   زراعة وانتاج الخضر المحمية  عملي زراعة الخضر المحمية  المقرر 

   ( 1قاعة ) معمل بساتين  القاعة 

   د/ خالد جمال  -د/منى نمر  م/ شريف مراد  العضو 

 األربعاء
    عملي كيمياء المواد الملونة  ر المقر

    معمل الصناعات  القاعة 

    م.م/ أمل ابو بكر  العضو 

 الخميس
  المقرر 

تطبيقات التقنية الحيوية في  

 التحسين الوراثي في الحيوان 
 

  التقنية الحيوية في   عملي تطبيقات 

 التحسين الوراثي للحيوان 

 معمل البيوتكنولوجي   ( 4قاعة )  القاعة 

   د/ كرم عبد النعيم   عضو ال

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري رر ـقـمـ م الــاسكـــود و

    2 2 زراعة وانتاج الخضر المحمية  424ب س ن 

ب تطبيقات التقنية الحيوية  413)و ر ث  2مادة اختيارية 

 في التحسين الوراثي في الحيوان( 
 تمد، يع       وكيل الكلية          2 2

 عميد الكلية        ون التعليم والطالب ئ لش          2 2 كيمياء المواد الملونة ومضادات األكسدة( 411)ك ي ز  3مادة اختيارية 
    2 2 معالجة  بيولوجية لملوثات البيئة( 305)م ك ز  4مادة اختيارية 

 دياب  اسر عبدالحميديأ.د/       أشرف بكرى الطيب د/           - 3 تدريب ميداني   405ز 
    8 11 اجمالي عدد الساعات 

      

   يرفق بيان كامل باألحمال التدريسية ) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس      
 



 

 (الرابعجدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى 

 2020/   2019الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 وقاية النباتبرنامج 

 

 

 

 اليوم 

 الساعة 
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحـد

 المقرر 

 تدريب ميداني 
 عملى مكافحة حيوية 

 النبات  وقايةمعمل   القاعة 

 نادية مصطفى م/  العضو 

 األثنين
 عملي أكاروس ونيماتودا  أكاروس ونيماتودا  آفات حيوانية زراعية   المقرر 

 معمل وقاية النبات  ( 3قاعة ) ( 3قاعة )  القاعة 

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

 الثالثاء
 المقرر 

زراعة وإنتاج  عملي  

 الخضر المحمية 
 عملي زراعة الخضر المحمية  مكافحة حيوية   421و ق ن   زراعة وإنتاج الخضر المحمية 

 معمل االنتاج نباتى  ( 3قاعة ) ( 1قاعة ) معمل البساتين  القاعة 

 م.م/ منى محروس  د/شيماء يوسف  د/ خالد جمال  -د/ منى نمر   العضو 

 األربعاء
  ع مكافحة متكاملة لمسببات أمراض النبات  مكافحة متكاملة لمسببات أمراض النبات   المقرر 

  معمل امراض نبات  ( 2قاعة )  القاعة 

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

 الخميس
  المقرر 

 مورفولوجي وتقسيم حشرات   308و ق ن  

العالقات بين النبات والمسببات  422أم ن  

 المرضية 

 تكنيك أبحاث المبيدات   436و ق ن  

 مناقشات   423أ م ن  
 

  معمل الوقاية + معمل األمراض  معمل الوقاية + معمل األمراض   القاعة 

  د/عبدهللا عبدالمجيد د/ جمال عبداللطيف  محمد عبد المنعم  / دد/ اسالم +    العضو 

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري رر ـقـمـ م الــاسكـــود و

    2 2 المكافحة المتكاملة لمسببات أمراض النبات  414أ م ن 

 يعتمد،        وكيل الكلية          2 2 أكاروس ونيماتودا  431و ق ن 

 عميد الكلية        ون التعليم والطالب ئ لش          2 2 زراعة وإنتاج الخضر المحمية  424 ب س ن

    2 2 مادة اختيارية  

 دياب  ياسر عبدالحميدأ.د/       أشرف بكرى الطيب د/           2 2 مادة اختيارية 
    - 3 تدريب ميداني   405ز 

    10 13 اجمالي عدد الساعات 

   كامل باألحمال التدريسية ) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس  يرفق بيان      



 
 (الرابعجدول المحاضرات النظرية والعملية ) المستوى 

 2020/   2019الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية

 

 

 

 اليوم 

 اعة الس
9-11 11-1 1-3 3-5 

 األحد
 المقرر 

 
 التجارة الزراعية الدولية 

 
 عملي التجارة الخارجية 

 قسم االقتصاد واالرشاد الزراعى   قسم االقتصاد واالرشاد الزراعى   القاعة 

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

 األثنين
 المقرر 

 
 عملي ادارة المحميات الطبيعية  مادة اختيارية  يعية إدارة المحميات الطب 

 معمل اراضى  قسم االقتصاد واالرشاد الزراعى  معمل اراضى   القاعة 

 م/ عالء هاشم  د/ محسن جامع   العضو 

 الثالثاء
  عملي مادة اختيارية  مادة اختيارية   المقرر 

  شاد الزراعى قسم االقتصاد واالر قسم االقتصاد واالرشاد الزراعى   القاعة 

     العضو 

 األربعاء
 المقرر 

استخدام الحاسب االلى فى تطبيقات تحليل االقتصاد   

 )اختيارى ( 
 عملي اللحوم واألسماك  عملي مادة اختيارية 

 معمل الصناعات  قسم االقتصاد واالرشاد الزراعى  قسم االقتصاد واالرشاد الزراعى   القاعة 

 بوبكر امل ا / م  د/ حسين ادم   العضو 

 الخميس
 المقرر 

 القاعة  تدريب ميداني   405ز  

 العضو 

      نموذج المواد طبقاً لالئحة 

    عملي  نظري رر ـقـمـ م الــاسكـــود و

    2 2 التجارة الزراعية الدولية  424أ ق ز 

 يعتمد،        وكيل الكلية          2 2 إدارة المحميات الطبيعية  424م ط ع 

 عميد الكلية        ون التعليم والطالب ئلش          2 2 كنولوجيا اللحوم واألسماك ومنتجاتها ت 415ص ن ع 

    2 2 مادة اختيارية 

 دياب  ياسر عبدالحميدأ.د/       أشرف بكرى الطيب د/           2 2 مادة اختيارية 
    - 3 تدريب ميداني   405ز 

    10 13 اجمالي عدد الساعات 

   ان كامل باألحمال التدريسية ) للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا ( لجميع اعضاء هيئة التدريس يرفق بي     

 

 


