
 

 
 أســـــــوان جامعـــــة

 الطبيعيــــــة  والمــوارد ةـــالزراع كليــــة 

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

 5-3 3-1 1-11 11-9 المحاضرة  اليوم

 االحــــد 

  (دواجن انتاج)  واالرانب الداجنة الطيور ورعاية  -( حيواني انتاج) اللبن ماشية رعاية المقرر 

 الحيواني االنتاج بقسم المعاونة الهيئة التدريس  هيئة عضو
  -غنيم محمد/د  علي رهام  / د – ضمراني  أحمد / د

 نظري 
  الداجني  االنتاج بقسم المعاونة الهيئة

  الحيواني  االنتاج  معمل( + 6) قاعة القاعة 

 االثنيـــن 
    تطبيقية ميكروبيولوجيا  المقرر 

  عملي الميكروبيولوجيا بقسم المعاونة الهيئة نظري  - توفيق محمد / د  التدريس  هيئة عضو

  الميكروبيولوجيا معمل  ( 1) رقم قاعة  القاعة 

 اءـــالثالث
 والمراعي  العلف  محاصيل انتاج بيض  وانتاج  وحضانة تفريخ والمراعي  العلف  محاصيل انتاج  المقرر 

 المحاصيل بقسم المعاونة الهيئة الداجني االنتاج بقسم المعاونة الهيئة عملي نظري  - للا  عوض عبدالمنعم / د  التدريس  هيئة عضو

 المحاصيل قسم معمل  الحيواني  االنتاج معمل  ( 4) رقم قاعة  القاعة 

 االربعاء

 وابل وماعز  اغنام انتاج بيض  وانتاج  وحضانة تفريخ الحيواني االنتاج نظم المقرر 

  رهام/ د-سنجر  للا عبد  /د  الضمرانى احمد  /د التدريس  هيئة عضو

 نظري  - محمدغنيم/د-على
 نظري  - ضمراني أحمد /د نظري - محمدغنيم /د – علي رهام /د عملي  الحيواني االنتاج بقسم المعاونة الهيئة

 الحيواني  االنتاج معمل  الحيواني  االنتاج معمل  الحيواني االنتاج معمل  القاعة 

 الخميس
    المقرر 

     التدريس  هيئة عضو

     القاعة 

 

  

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

 اجبارية  مقررات

   2 2 418 ح ن أ الحيواني االنتاج نظم

 دياب   الحميد عبد ياسر / د. أ الطيب  بكري  أشرف. د                             2 2 410 ز ك م تطبيقية  ميكروبيولوجيا

 2 2 421 ص ح م والمراعي  العلف  محاصيل انتاج

 مقررات

 اخيارية 

حيواني  انتاج  
    2 2 423 ح ن أ وابل وماعز  أغنام رعاية

    2 1 313 ح ن أ ابل ماشية رعاية

 دواجن  انتاج
بيض  وانتاج  وحضانة تفريخ 425 ح ن أ   2 2    

واالرانب  الداجنة الطيور رعاية 317 ح ن أ   1 2    

    10 9 الساعات  عدد


