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8:00 – 9:00

9:00 – 10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

راحة12:00-1:00

1:00-2:00
ادارة االعمال 

المزرعية

بة  فزياء التر

واالوساط البديلة

2:00-3:00

3:00-4:00

4:00-5:00

ي االستفسارات محددة 
امج الخاصةمواعيد االرشاد االكاديمي وتلق  امج الخاصةالمنسق  العام للتر عميد الكلية.. يعتمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبالمدير التنفيذي للتر

Food Sc. Lap
ي
مصنع علوم األغذية الدور األرض 

Chem-Lab1/2
ي
ي/ دكتورمحمد جمعة/ دكتورمعمل الكمياء مبن  النبات الدور الثان 

ر
أحمد عبد الفتاح محمود/ االستاذ الدكتورايمان عياد/ االستاذ الدكتوروليد مصطفى دسوق

P-Lab1/2
معمل الوقاية 

Soil Ch.
ي
ي الدور الثان 

معمل األراض 

Bot. Lab1/2
معمل النبات مبن  النبات الدور األول

Micro. Lab
معمل الميكروبيولوجى  مبن  النبات 

مبادئ 

االقتصاد 

الزراعي

تكنولوجيا 

حفظ األغذية 

واأللبان 

تطبيقات

كمياء حيوية 

2تطبيقات 

رياضيات 

1تطبيقات 
سالمة الغذاء

مورفولوجر 

ي    ح نبات وتشر

تكنولوجيا 

حفظ األغذية 

واأللبان

كمياء حيوية 

1تطبيقات 
ات عامرياضيات حشر

تحليل األغذية 

وسحب 

العينات

اساسيات علم 

ي
األراضى

English 1
أساسيات 

أمراض النبات

اقتصاديات 

الزراعة 

المحمية 

والمائية

امج الخاصة ربيع  2022-2023التر
ىاألحدالسبت الخميساألربعاءالثالثاءاإلثني 

أساسيات 

ي  ميكروبيولوجر

األغذية

اساسيات انتاج 

الخضى اآلمن

ي 
ى
1تدريب ميدان

خدمة المجتمعآالت زراعية

اساسيات انتاج 

الخضى اآلمن 

1تطبيقات 

متطلبات 

الجامعة 

1االختيارية 

اساسيات علم 

ي عملي
األراضى

English 2

األغذية 

الوظيفية 

والمغذيات 

العالجية

أسس اإلنتاج 

ي اآلمن 
ى
الحيوان

1تطبيقات 

آالت زراعية 

تطبيقات

أسس اإلنتاج 

ي اآلمن
ى
الحيوان

ميكروبيولوجيا 

زراعية تطبيقات

 الكيمياء 

يائية  ى الفت 

والتحليلية 

(1)1تطبيقات 

أساسيات 

أمراض النبات 

(1)1تطبيقات 

أسس اإلنتاج 

ي اآلمن 
ى
الحيوان

1تطبيقات 

ميكروبيولوجيا 

زراعية

 الكيمياء 

يائية  ى الفت 

والتحليلية 

(2)2تطبيقات 

منظمات النمو 

النباتية

راحةراحة

 الكيمياء 

يائية  ى الفت 

والتحليلية

تقييم المخاطر 

وتتبع المواد 

الخام

Computer 1

راحةراحةراحةراحة

ي  فسيولوجر

نبات

أساسيات 

ي  ميكروبيولوجر

األغذية 

تطبيقات

ات عام تطبيقات  1حشر

مبادئ 

االقتصاد 

الزراعي 

1تطبيقات

اساسيات 

الزراعة بدون 

تربة

أساسيات 

أمراض النبات 

(1)2تطبيقات 

رياضيات 

2تطبيقات 

اساسيات انتاج 

الخضى اآلمن 

2تطبيقات 

Class 3 

meeting

األغذية الوظيفية 

والمغذيات 

العالجية تطبيقات

راحة

حيوان زراعي

مورفولوجر 

ي    ح نبات  وتشر

(2) 2تطبيقات 

أسس اإلنتاج 

ي اآلمن 
ى
الحيوان

2تطبيقات 

حيوان زراعي 

1تطبيقات 

أسس اإلنتاج 

ي اآلمن 
ى
الحيوان

2تطبيقات 

Class 2 

meeting

إدارة االعمال 

المزرعية 

تطبيقات

بة  فزياء التر

واالوساط البديلة 

تطبيقات

كيمياء حيوية 

زراعية

يعات  التشر

والمواصفات 

القياسية

مورفولوجر 

ي    ح نبات  وتشر

1تطبيقات 

Computer 2
Class 1 

meeting

تحليل األغذية 

وسحب العينات 

تطبيقات

ي 
ى
2تدريب ميدان

متطلبات 

الجامعة 

2االختيارية 

ي نبات  فسيولوجر

تطبيقات
ات عام تطبيقات  2PAT meetingحشر

مبادئ 

االقتصاد 

الزراعي 

2تطبيقات

المدخل الي 

البيوت الزراعية

حيوان زراعي 

1تطبيقات 


