
 

 

 أســـــــوان جامعـــــة

 الطبيعيــــــة  والمــوارد ةـــالزراع كليــــة 

 2022/ 2021  الجامعي العام   - االول  الدراسي الفصل  -(النباتي االنتاج برنامج) رابعال المستوي  - العملية  والدروس محاضراتال جدول

 5-3 3-1 1-11 11-9 المحاضرة  اليوم

 االحــــد 
  (محاصيل) المحاصيل وتحسين تربية طرق    المقرر

    والمحاصيل البساتين لقسم المعاونة الهيئة نظري  - فرج علي محمد  /د  التدريس  هيئة عضو

البساتين معمل   القاعة    

 االثنيـــن 
 والمراعي  العلف  محاصيل انتاج الخضر تخزين و تداول و اعداد الخضر تخزين و تداول و اعداد الزراعية  المخلفات تدوير المقرر 

 والمحاصيل البساتين لقسم المعاونة الهيئة   والمحاصيل البساتين لقسم المعاونة الهيئة جمال خالد  /د    االراضي  بقسم المعاونة الهيئة التدريس  هيئة عضو

 ( 4) رقم قاعة البساتين معمل  ( 4) رقم قاعة االراضي  اساسيات معمل  القاعة 

 اءـــالثالث
 االفات  لمكافحة الحديثة  االتجاهات والمراعي  العلف  محاصيل انتاج الزراعية  المخلفات تدوير المقرر 

 عملي - النبات وقاية بقسم المعاونة الهيئة نظري  - الزغبي اسالم /د نظري  - للا  عوض عبدالمنعم/د نظري  - نجم أسامه. د التدريس  هيئة عضو

 النبات وقاية معمل  ( 3) رقم قاعة ( 4) رقم قاعة ( 4) رقم قاعة القاعة 

 االربعاء
  االستوائية وتحت االستوائية المناطق في الحقل لمحاصيل العضوي  االنتاج -البيئة  و التشجير  المقرر 

  والمحاصيل البساتين لقسم المعاونة الهيئة صالح  أحمد / د–عثمان عبدللا /د  بساتين -التدريس هيئة عضو

  ( 4) رقم قاعة+ البساتين معمل   القاعة 

 الخميس
  االوراق  متساقطة فاكهة انتاج  المقرر 

  عملي  - البساتين لقسم المعاونة الهيئة نظري  - حمدان حسين. د  التدريس  هيئة عضو

  البساتين معمل  ( 4) رقم قاعة  القاعة 

 

 الكلية  عميد والطالب  التعليم لشئون الكلية وكيل                  الطالب شئون عملي نظري  الكود  المقرر  اسم التخصص

 اجبارية  مقررات

   2 2 423 ن س ب االوراق  متساقطة فاكهة انتاج

 دياب   الحميد عبد ياسر / د. ا الطيب  بكري  أشرف. د                                   2 2 421 ص ح م والمراعي  العلف  محاصيل انتاج

    2 2 419 ع ط م الزراعية  المخلفات تدوير

    2 2 430 ن ق و االفات  لمكافحة الحديثة  االتجاهات

 اختيارية  مقررات

 بساتين
    2 2 312 ن س ب   حدائق تنسيق

    2 1 315 ن س ب الخضر وتخزين وتداول اعداد

 محاصيل
المحاصيل وتحسين تربية طرق 419 ص ح م   2 2    

  في الحقل لمحاصيل العضوي االنتاج

االستوائية وتحت االستوائية المناطق  
430 ص ح م  1 2    

    12 11 الساعات  عدد


