
 

 
 أســـــــوان جامعـــــة

 الطبيعيــــــة  والمــوارد ةـــالزراع كليــــة 

 2022/ 2021 الجامعي العام - االول الدراسي الفصل -(عام ) ولاال المستوي  - العملية  والدروس محاضراتال جدول

 7-5 5-3 3-1 1-11 11-9 المحاضرة  اليوم

 االحــــد 

 A&B مجموعات فيزياء عملي E&F مجموعات( نبات) عملي C&D مجموعات( نبات) عملي A&B مجموعات( نبات) عملي    زراعي نبات المقرر 

 االراضي  بقسم المعاونة الهيئة النبات بقسم المعاونة الهيئة نظري  –  جبر محمد /د التدريس  هيئة عضو

 االراضي  علوم اساسيات معمل  العلوم  بكلية النبات قسم معمل  الزراعة بكلية(  1)  مدرج القاعة 

 االثنيـــن 
 C&D مجموعات فيزياء عملي E&F مجموعات كيمياء عملي C&D  مجموعات كيمياء عملي A&B مجموعات كيمياء عملي ( الطبيعية) الفيزيائية الكيمياء المقرر 

 االراضي  بقسم المعاونة الهيئة الكيمياء  بقسم المعاونة الهيئة نظري  –عطيات/ د التدريس  هيئة عضو

 االراضي  علوم اساسيات معمل  معمل قسم الكيمياء بكلية العلوم الزراعة بكلية(  1)  مدرج القاعة 

 اءـــالثالث
 A&B  مجموعات عملي E&F  مجموعات فيزياء عملي عام انجليزية لغة E&F مجموعات عملي واالحصاء  االقتصاد علم مبادئ المقرر 

 االقتصاد  بقسم المعاونة الهيئة االراضي  بقسم المعاونة الهيئة نظري - هدية/د االقتصاد  بقسم المعاونة الهيئة نظري  – ادم حسين. د التدريس  هيئة عضو

 الزراعي االقتصاد قسم قاعة االراضي  علوم اساسيات معمل  الزراعة بكلية(  1)  مدرج الزراعي االقتصاد قسم قاعة الزراعة بكلية(  1)  مدرج القاعة 

 االربعاء
 A&B  مجموعات عملي E&F مجموعات عملي C&D  مجموعات عملي زراعي حيوان الجوية واالرصاد التربة فيزياء المقرر 

 الحيوان بقسم المعاونة الهيئة نظري  - الشاذلي الحسن أبو. د نظري  – العزيز عبد عاطف. د التدريس  هيئة عضو

 العلوم  بكلية الحيوان قسم معمل  الزراعة بكلية(  1)  مدرج الزراعة بكلية(  1)  مدرج القاعة 

 الخميس

 E&F   مجموعات عملي المقرر 
 الحيواني االنتاج اساسيات

 واالسماك والداجني
  A&B مجموعات عملي C&D    مجموعات عملي

  - وداجني حيواني انتاج  اساسيات التدريس  هيئة عضو
  الحيواني االنتاج بقسم  المعاونة الهيئة

 والداجني
 بالقسم التدريس هيئة أعضاء

 الحيواني االنتاج بقسم المعاونة الهيئة - وداجني حيواني انتاج اساسيات
 والداجني 

 

    والداجني الحيواني االنتاج قسم معمل  الزراعة بكلية(  1)  مدرج   والداجني الحيواني االنتاج قسم  معمل القاعة 

 

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

    2 2 102 ز ي ك ( الطبيعية ) الفيزيائية الكيمياء

 دياب   الحميد عبد ياسر / د. ا الطيب بكري  أشرف / د  2 2 101 ز ق أ واالحصاء  االقتصاد علم مبادئ

 2 2 101 ن ق و عام زراعي حيوان

 2 2 101 ع ط م الجوية  واالرصاد التربة فيزياء

 2 2 101 ن م أ (وتقسيم  وتشريح مورفولوجي) زراعى نبات

 2 2 101 ح ن أ واالسماك  والداجني الحيواني االنتاج اساسيات

 - 2  عام انجليزية لغة

 12 14 الساعات  عدد اجمالي


