
 

 
 أســـــــوان جامعـــــة

 الطبيعيــــــة  والمــوارد ةـــالزراع كليــــة 

 2022/ 2021 الجامعي العام - االول  الدراسي الفصل  -(وااللبان االغذية وتكنولوجيا  علوم)  لثالثا المستوي  - العملية  والدروس محاضراتال جدول

 5-3 3-1 1-11 11-9 المحاضرة  اليوم

 االحــــد 

 اللبن بروتينات وتكنولوجيا كيمياء االغذية  حفظ طرق تكنولوجيا المقرر 

 (A) مجموعة بالقسم المعاونة الهيئة ( B) مجموعة بالقسم المعاونة الهيئة (A) مجموعة بالقسم المعاونة الهيئة نظري  – زكريا هشام. د التدريس  هيئة عضو

 الغذائية الصناعات قسم معمل  الغذائية الصناعات قسم معمل  (1) رقم قاعة القاعة 

 االثنيـــن 
اللبن بروتينات وتكنولوجيا كيمياء الخاصة والمنتجات السكر  تكنولوجيا المقرر   االغذية  مصانع افات 

 (A) مجموعة بالقسم المعاونة الهيئة الزغبي اسالم /د القط  وائل /د - نظري نظري  – جمعة رضا. د التدريس  هيئة عضو

(1) رقم قاعة القاعة  االلبان قسم معمل    النبات وقاية معمل  (  3) رقم قاعة 

 اءـــالثالث
 اللبن بروتينات وتكنولوجيا كيمياء الخاصة والمنتجات السكر  تكنولوجيا االغذية  مصانع افات المقرر 

 ( B) مجموعة بالقسم المعاونة الهيئة (A) مجموعة بالقسم المعاونة الهيئة ( B) مجموعة بالقسم المعاونة الهيئة (B) مجموعة بالقسم المعاونة الهيئة- عملي التدريس  هيئة عضو

النبات وقاية معمل  القاعة   االلبان قسم معمل  الغذائية الصناعات معمل  الغذائية الصناعات معمل  

 االربعاء
  اللبنية دهونال وتكنولوجيا كيمياء المقرر 

نظري  – صفوت اسامة. د التدريس  هيئة عضو   ( B) مجموعة بالقسم المعاونة الهيئة (A) مجموعة بالقسم المعاونة الهيئة 

(1) رقم قاعة القاعة    االلبان القسم معمل  االلبان القسم معمل  

 الخميس
  اللبن وادرار  النمو فسيولوجيا المقرر 

  ( B) مجموعة بالقسم المعاونة الهيئة (A) مجموعة بالقسم المعاونة الهيئة نظري  - ضمراني أحمد. د التدريس  هيئة عضو

(1) رقم قاعة القاعة    الحيواني  االنتاج قسم معمل  

  

 

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

   2 2 303 ع  ن ص الخاصة زالمنتجات السكر تكنولوجيا

 دياب   الحميد عبد ياسر / د. ا الطيب بكري  أشرف / د                                          2 2 310 ع  ن ص االغذية حفظ طرق تكنولوجيا

 2 2 304 ب ل أ   اللبنية المنتجات وتكنولوجيا كيمياء

 2 2 305 ب ل أ اللبن  بروتينات وتكنولوجيا كيمياء

 2 2 311 ن ق و أغذية  مصانع افات

 2 2 308 ح ن أ اللبن  وادرار النمو فسيولوجيا

 12 12 الساعات  عدد اجمالي


