
 

 
 أســـــــوان جامعـــــة

 الطبيعيــــــة  والمــوارد ةـــالزراع كليــــة 

 2022/ 2021 الجامعي  العام - االول الدراسي الفصل  -(الزراعية الحيوية  التكنولوجيا برنامج) لثالثا المستوي  - العملية  والدروس محاضراتال جدول

 5-3 3-1 1-11 11-9 المحاضرة  اليوم

 االحــــد 

 النبات  أمراض في الحيوية التكنولوجيا بالمبيدات  البيئة تلوث المقرر 

 (A) مجموعة األمراض بقسم المعاونة الهيئة المبيدات  بقسم المعاونة الهيئة المبيدات  بقسم المعاونة الهيئة  التدريس  هيئة عضو

 النبات   أمراض معمل  النبات وقاية معمل  النبات وقاية معمل  ( 2) رقم قاعة القاعة 

 االثنيـــن 
 الجزيئية  الوراثة البكتريا تقسيم المقرر 

 (B) مجموعة األمراض بقسم المعاونة الهيئة الميكروبيولوجيا  بقسم المعاونة الهيئة   الميكروبيولوجيا بقسم المعاونة الهيئة نظري  - على محمد سيده /د التدريس  هيئة عضو

 الوراثة معمل  الحيوية التكنولوجيا معمل  الحيوية التكنولوجيا معمل  (2) رقم قاعة القاعة 

 اءـــالثالث
عضوية  كيمياء المقرر    

  العلوم بكلية الكيمياء بقسم المعاونة الهيئة العلوم بكلية الكيمياء بقسم المعاونة الهيئة نظري  - رسالن محمد /د التدريس  هيئة عضو

  العلوم بكلية الكيمياء معمل  العلوم بكلية الكيمياء معمل  العلوم كلية القاعة 

 االربعاء
 عملي - الجزيئية  الوراثة  النبات  أمراض في الحيوية التكنولوجيا النبات  أمراض في الحيوية التكنولوجيا المقرر 

 (A) مجموعة األمراض بقسم المعاونة الهيئة  (B) مجموعة األمراض بقسم المعاونة الهيئة  التدريس  هيئة عضو

 الوراثة معمل   النبات   أمراض معمل  (2) رقم قاعة القاعة 

 الخميس

 المقرر 
 الجزيئية  الوراثة

 السيتولوجية  الوراثة
 عملي  -الوراثة الجزئية 

 الوراثة  بقسم المعاونة الهيئة عملي - الوراثة بقسم المعاونة الهيئة عبدالنعيم كرم /د نظري  - عفت  أمير. د التدريس  هيئة عضو

 معمل الوراثة وراثة معمل  (2) رقم قاعة (2) رقم قاعة القاعة 

 

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

   2 2 303 ث ر و الجزيئية  الوراثة

 دياب   الحميد عبد ياسر / د. ا الطيب  بكري  أشرف  / د                                              2 2 305 ث ر و السيتولوجية  الوراثة

 2 2 304 ز ك م البكتيريا  تقسيم

 2 2 306 ز ي ك عضوية كيمياء

 2 2 421 ن م أ النبات  امراض في الحيوية التكنولوجيا

 2 2 426 ن ق و بالمبيدات البيئة تلوث

 12 12 الساعات  عدد اجمالي


