
 

 

 أســـــــوان جامعـــــة

 الطبيعيــــــة  والمــوارد ةـــالزراع كليــــة 

 2022/ 2021 الجامعي العام   -  االول الدراسي  الفصل  -(النبات وامراض وقاية برنامج) رابعال المستوي  - العملية  والدروس محاضراتال جدول

 5-3 3-1 1-11 11-9 المحاضرة  اليوم

 االحــــد 

  وبيطرية طبية افات بالمبيدات  البيئة تلوث المقرر 

  نظري  - يوسف شيماء /د المبيدات  بقسم المعاونة الهيئة نظري  - علوى رفعت /د التدريس  هيئة عضو

  الحيواني االنتاج قسم قاعة النبات وقاية معمل  ( 2) رقم قاعة القاعة 

 االثنيـــن 
  فيروسية نبات أمراض وبيطرية طبية افات المقرر 

  النبات أمراض بقسم المعاونة الهيئة نظري  - عبدالنعيم محمد. د النبات وقاية بقسم المعاونة الهيئة التدريس  هيئة عضو

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

 اءـــالثالث
 االفات  مكافحة في الحديثة  االتجاهات   معدية غير نبات امراض المقرر 

 بالقسم المعاونة الهيئة نظري  - الزغبي اسالم /د نظري  - المنعم عبد محمد. د النبات أمراض بقسم المعاونة الهيئة التدريس  هيئة عضو

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

 االربعاء
 الممرضة الكائنات فسيولوجيا النبات   امراض في الحيوية التكنولوجيا المقرر 

 النبات أمراض بقسم المعاونة الهيئة نظري  - المنعم عبد محمد /د النبات أمراض بقسم المعاونة الهيئة نظري  - عبدالنعيم محمد. د التدريس  هيئة عضو

 النبات   امراض معمل  ( 3) رقم قاعة النبات   أمراض معمل  ( 2) رقم قاعة القاعة 

 الخميس
 ومكافحتها  المخزونة الحبوب افات مبيدات  سمية المقرر 

 النبات وقاية بقسم المعاونة الهيئة نظري  - محمد النعيم عبد /د نظري  - علوى رفعت /د المبيدات  بقسم المعاونة الهيئة التدريس  هيئة عضو

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

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

 اجبارية  مقررات

   2 2 413 ن م أ فيروسية نبات أمراض

 دياب  الحميد عبد  ياسر /د.أ الطيب  بكري  أشرف /د                  2 2 415 ن م أ معدية غير نبات أمراض

 2 2 425 ن ق و مبيدات  سمية

 اخيارية  مقررات

 مبيدات
 2 2 426 ن ق و بالمبيدات  البيئة تلوث

 2 2 430 ن ق و االفات  مكافحة في الحديثة  االتجاهات

  حشرات

 اقتصادية 

420 ن ق و ومكافحتها  المخزونة  الحبوب افات  2 2 

وبيطرية طبية افات 316 ن ق و   2 2 

 نبات  أمراض
 2 2 421 ن م أ النبات  امراض في  الحيوية التكنولوجيا

 2 2 312 ن م أ الممرضة  الكائنات فسيولوجيا

 10 10 الساعات  عدد



 


