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  8188/8182جدول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى مقترح 

 ثالثالجدول الدراسي لطالب المستوى ال

 لوجيا النباتات الطبية والعطرية()شعبة انتاج وتكنو

 اليـــوم
2من الساعة   

01إلى الساعة   

01من الساعة   

08إلى الساعة   

08:21من الساعة   

8:21إلى الساعة   

8:21من الساعة   

0:21 ساعةإلى ال  

0:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

0:21من الساعة   

2:21 إلى الساعة  

  األحد
تلوث البيئة الزراعية نظرى 

 (  د حسام الوكيلا.مدرج )

 ج تغذية إنسان نظرى مدرج 

 (ا.د ابراهيم السمره)

انتاج النباتات الطبية )تط( مدرج 

 ((ا.د ابراهيم السمره))ج
  

 األثنين
رية نظرى الفلورا المص

 أ.د/ حسام الوكيل مدرج

معالجة وتدوير المخلفات 

 الزراعية نظرى 

  أ.د/ حسام الوكيلمدرج 

 0 -08من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة

 2 -0من 

 

 5-2من 

تصنيف وتقسيم النباتات الطبية 

 ( موالعطرية )

 أ.د/ حسام الوكيلمدرج 

 الفلورا المصرية تط

 مدرج ا.د كمال العتر
 

   الثالثاء
 8رات عام )تط( وقايه حش

 
 

 أرصاد جويه تط 

 مدرج

 ا.د/ فتح هللا رحاب 

 

 األربعاء
  حشرات عام )م(

 أ.د/ حسام الوكيلمدرج 
 

 ( مانتاج النباتات الطبية )

 فتح هللا رحاب ا.د  مدرج

 أرصاد جويه )م( 

 

 (ا.د  فتح هللا رحابمدرج )

ثقافه إسالميه )م( مدرج 

 ( ا.د  فتح هللا رحاب)

 

ه موارد بشريه رااد

 ا.د/ حسام الوكيل  مدرج

ره موارد بشريه ااد

  مدرج

 ا.د/ حسام الوكيل 
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  8188/8182جدول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  مقترح                                                 

 )شعبة األنتاج النباتى ( ثالثالجدول الدراسي لطالب المستوى ال

 ـومالي

2من الساعة   

إلي الساعة 

01 

01ن الساعة م  

08إلى الساعة   

08:21من الساعة   

8:21إلى الساعة   

8:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

0:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

من الساعة 

0:21 

 إلى الساعة

2:21 

 األحد

تلوث البيئة الزراعية نظرى نظرى  

 أ.د/ حسام الوكيلمدرج 
 تغذية األنسان نظرى مدرج 

 (ا.د ابراهيم السمره)
 

 مكافحة اآلفات  ) م (

 مدرج

  ا.د  فتح هللا رحاب) 

 مكافحة اآلفات ) تط (

 مدرج

 ( ا.د  فتح هللا رحاب) 

 األثنين
 حشرات عام )تط(

 0وقايه 

معالجة وتدوير المخلفات  

 )م( الزراعية 

 أ.د/ حسام الوكيلمدرج 

 0 -08من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة

 2 -0من 

 

 5-2من 

 

 

 7-5من 

 

 

 

 

  ثاءالثال

 إنتاج محاصيل الفاكهه )م (         

 (ا.د ابراهيم السمره)مدرج 

 

 

 8 م انتاج محاصيل الفاكهة )تط(

 (  ا.د  فتح هللا رحاب)مدرج 

  

 

 

 

 انتاج محاصيل الفاكهة )تط(

  ا.د  فتح هللا رحابمدرج 

 ارصاد جوية وفيزياء )تط( 

 مدرج 

 ا.د/ فتح هللا رحاب

 

 

 األربعاء

م ( حشرات عام ) 

 مدرج

 ا.د/ حسام الوكيل  

  
 ارصاد جوية وفيزياء )م ( 

 ا.د  فتح هللا رحابمدرج ) 

ثقافه إسالميه )م( مدرج 

 (ا.د  فتح هللا رحاب)

 

 مدرجره موارد بشريه ااد

 ا.د/ حسام الوكيل

ره موارد بشريهااد  

  مدرج

 ا.د/ حسام الوكيل

 ـــــب مـــــــــــيدانـــــــــــــى زراعـــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتـــــــــــــــــــــــــــــــــدريــــ الخميس
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 8188/8182جدول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  مقترح                                     

 ثالثلدراسي لطالب المستوى الالجدول ا

 "التخطيط والتنمية الزراعية "

 ـومالي
2من الساعة   

01إلي الساعة   

01من الساعة   

08إلى الساعة   

08:21من الساعة   

8:21إلى الساعة   

8:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

0:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

من الساعة 

0:21 

 إلى الساعة

2:21 

 األحــد

ية اإلقتصادية الزراعية التنم

 (م)

 قاعة االقتصاد 

 تلوث البيئة الزراعية

 نظرى مدرج

 أ.د/ حسام الوكيل 

 تغذية إنسان ) نظرى(

 (ا.د ابراهيم السمره)مدرج 

 

 

  

  األثنين

معالجة وتدوير المخلفات 

 الزراعية نظرى 

 أ.د/ حسام الوكيلمدرج 

 

 2 -0من             

تط( إقتصاد األنتاج الزراعى )

 قاعة االقتصاد

 5 -2من 

التنمية األقتصادية)تط( 

 قاعة االقتصاد

 0حشرات عام تط وقايه 

 

  الثالثاء

 اقتصاد االنتاج الزراعى   

  )م(

 االقتصادقاعة 

  

 

  

 ارصاد جوية وفيزياء )تط( 

ا.د/ فتح هللا ابراهيم مدرج 

 رحاب

 

  األربعاء
 حشرات عام )م( 

 أ.د/ حسام الوكيلمدرج  
 

 صاد جوية وفيزياء )م(  ار

فتح هللا ابراهيم  أ.د/ مدرج

 رحاب

 

 

ثقافه إسالميه )م( مدرج 

 فتح هللا ابراهيم رحاب أ.د/

 

 ره موارد بشريه مدرجااد

 أ.د/ حسام الوكيل 

 

 

ره موارد بشريه ااد

أ.د/ حسام  مدرج

 الوكيل

 ـــيدانـــــــــــــى زراعـــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتـــــــــــــــــــــــــــــــــدريـــــــــب مــــــــ الخميس
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 احمد عبد الفتاح محمودأ.د/ ايمان حسين السيد عياد                                           أ.د/                                           شيماء منصورأ/ 
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 8188/8182للعام الجامعى  جدول الفصل الدراسى األول مقترح                                            
 " التكنولوجيا الحيوية الزراعية" الجدول الدراسي لطالب المستوى الثالث

 اليـوم
2من الساعة   

01إلي الساعة   

01من الساعة   

08إلى الساعة   

08:21من الساعة   

8:21إلى الساعة   

8:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

0:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

0:21 من الساعة  

2:21 إلى الساعة  

 األحــد

 

 البيولوجيا الخلية )م (

 مدرج 

 (ا.د ابراهيم السمره)

 

 تلوث البيئة الزراعية نظرى

 أ.د/ حسام الوكيل مدرج 

 تغذية انسان )نظرى(

 مدرج

 (ا.د ابراهيم السمره) 

 

 
  

  األثنين

معالجة وتدوير المخلفات 

 الزراعية

 أ.د/ حسام الوكيل نظرى مدرج 

 

 

 

 2 -0ن م

معمل تك الحيوية قلب 

 المقدس

 5 -2من 

 مقدمة في التكنولوجيا الحيوية

 ا.د/ فتح هللا ابراهيم رحاب مدرج 

  

 الثالثاء

 حشرات عام تط قسم 

 (8وقاية النبات )

 

 

 2 بيولوجيا الخليه تط قسم

 معمل تك الحيوية قلب المقدس

 

\مقدمة في التكنولوجيا الحيوية  

 )تط( نباتى ا 

يا الخليه تط قسم بيولوج

0 

معمل تك الحيوية قلب 

 المقدس

 

مقدمة في التكنولوجيا 

 الحيوية )تط( نباتي ا

 8 بيولوجيا الخليه تط قسم    

 معمل تك الحيوية قلب المقدس

 ارصاد جوية وفيزياء )تط(

 ا.د/ فتح هللا ابراهيم رحابمدرج 

 

 

 األربعاء

حشرات عام  )م( 

 مدرج

 أ.د/ حسام الوكيل  

  

صاد جوية وفيزياء )م(  ار

 أ.د/ فتح هللا رحاب مدرج 

 

أ.د/ فتح ثقافه إسالميه )م( مدرج 

 هللا ابراهيم رحاب

أ.د/  ره موارد بشريه مدرجااد

 حسام الوكيل

ره موارد بشريه ااد

  مدرج

 أ.د/ حسام الوكيل 

  ـــــــــى زراعـــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتـــــــــــــــــــــــــــــــــدريـــــــــب مـــــــــــيدانــــ الخميس
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 8188/8182الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  جدولمقترح 

 الجدول الدراسي لطالب المستوى الثالث

 " شعبة استصالح وأستزراع األراضى الصحراوية "

 اليـــوم
2من الساعة   

01إلي الساعة   

01من الساعة   

08إلى الساعة   

08:21من الساعة   

8:21إلى الساعة   

8:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

0:21اعة من الس  

0:21 إلى الساعة  

0:21من الساعة   

2:21 إلى الساعة  

  األحد
تلوث البيئة الزراعية نظرى 

 أ.د/ حسام الوكيل مدرج 

 تغذية انسان ) نظرى(

 (ا.د ابراهيم السمره)مدرج 

 طبيعة وكيمياء األراضى

 الزراعية )م ( قاعة األراضى
  

  األثنين

معالجة وتدوير المخلفات 

أ.د/ مدرج  الزراعية نظرى

 حسام الوكيل 

 0 -08من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة

 2 -0من 

 حشرات عام تط

 (0وقاية )

ة وكيمياء األراضى طبيع

 8الزراعية تط ك

 

 7-5من 

 
 

 الثالثاء
 

 

  تطخصوبة األراضى واألسمدة 

   أ.د/ حسام الوكيل مدرج 

  )م(خصوبة األراضى واألسمدة 

  أ.د/ كمال الغترمدرج 

اء األراضى ة وكيميطبيع

 0الزراعية تط ك

 ارصاد جوية وفيزياء )تط( 

 ا.د/ فتح هللا رحابمدرج 

 

 

 األربعاء

 

حشرات عام )م( مدرج 

 أ.د/ حسام الوكيل

 

 

  

 ارصاد جوية وفيزياء )م( 

أ.د/ فتح هللا ابراهيم مدرج 

 رحاب 

 ثقافه إسالميه )م( مدرج

 أ.د/ فتح هللا رحاب  

 

 ره موارد بشريه مدرجااد

 / حسام الوكيل أ.د

 

 

ره موارد بشريه ااد

  مدرج

 أ.د/ حسام الوكيل

  الخميس
 ـــــــــــــــــــــــــــــامتـــــــــــــــــــــــــــــــــدريـــــــــب مـــــــــــيدانـــــــــــــى زراعـــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــ
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 " شعبة األستزراع السمكى واألحياء المائية"الجدول الدراسي لطالب المستوى الثالث

 ـومالي
2من الساعة   

01إلي الساعة   

01من الساعة   

08إلى الساعة   

08:21من الساعة   

8:21إلى الساعة   

8:21لساعة من ا  

0:21 إلى الساعة  

0:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

من الساعة 

0:21 

 إلى الساعة

2:21 

 األحد

بيولوجى األسماك والكائنات 

 (0قسم) (تطالبحرية) 

  معمل السمك

تلوث البيئة الزراعية ) م ( 

 أ.د/ حسام الوكيل مدرج 

 تغذية انسان ) نظرى (

 (ا.د ابراهيم السمره)مدرج

 

وجى األسماك والكائنات البحرية  بيول 

 معمل سمك (8قسم) تط 

 

بيولوجى األسماك والكائنات 

  مالبحرية  

 ابراهيم السمرها.د/مدرج  

  

  األثنين

معالجة وتدوير المخلفات 

 الزراعية

 أ.د/ حسام الوكيل ) م (مدرج  

 

 

 0 -08من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة

 2 -0من 

تكنولوجيا حفظ وتصنيع األسماك 

 نظري  )م(

 ا.د علي عبيدومدرج 

 5-2من 

 

 

 

   7-5من              

 حشرات عام معمل تط 

 ( 0وقاية النبات ) 

 

 

 

 الثالثاء

البيئة المائية وتحليل 

 (0قسم )المياه)تط( 

 (8ك)

   تكنولوجيا حفظ وتصنيع

 8ع غ     األسماك )تط(

 البيئة المائية وتحليل المياه)تط( 

 معمل السمك  (0قسم )

 مالبيئة المائية وتحليل المياه 

 (ا.د ابراهيم السمره)مدرج  

 ارصاد جوية وفيزياء )تط( 

 فتح هللا رحابا.د/ مدرج 

 

 

  األربعاء
 حشرات عام ) م ( مدرج

 أ.د/ حسام الوكيل  
 

ارصاد جوية وفيزياء )م( 

 فتح هللا رحاب أ.د/ مدرج 

مدرج ثقافه إسالميه )م( 

 حاب ا.د/ فتح هللا ابراهيم ر

 

 ادره موارد بشريه مدرج

 ا.د/ حسام الوكيل 

 

 

ادره موارد بشريه 

  مدرج

 أ.د/ حسام الوكيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــامتـــــــــــــــــــــــــــــــــدريـــــــــب مـــــــــــيدانـــــــــــــى زراعـــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــ الخميس
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 8188/8182جدول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى   مقترح                                                    

 الجدول الدراسي لطالب المستوى الثالث

 نتاج وتكنولوجيا القطن"إ" شعبة 

 اليـــوم
2من الساعة   

01إلى الساعة   

01من الساعة    

08الساعة إلى   

08:21من الساعة   

8:21إلى الساعة   

8:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

0:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

0:21من الساعة   

2:21 إلى الساعة  

 األحد
فرز القطن الزهر تط نباتى 

 )ب(

 تلوث البيئة الزراعية )م(

 أ.د/ حسام الوكيل مدرج 

تغذية انسان نظرى مدرج 

 سمرة أ.د/ ابراهيم ال

 

   

  األثنين

جة وتدوير المخلفات معال

 الزراعية )م(

 أ.د/ حسام الوكيل مدرج 

 0 -08من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة

  2 -0من 

حشرات عام تط معمل 

 8وقاية النبات 

    

 الثالثاء
انتاج القطن ومحاصيل 

 أاأللياف )تط( نباتي 

انتاج القطن ومحاصيل 

 األلياف) م ( معمل نباتى )ج(

القطن الزهر )م (  فرز

 نباتى )ب( معمل
 

 ارصاد جوية وفيزياء )تط( 

 ا.د/ على عبيدهمدرج 

 

 

 األربعاء
 حشرات عام  )م( مدرج

 ا.د/ حسام الوكيل  
  

 ارصاد جوية وفيزياء )م( 

 ا.د/ فتح هللا رحاب  مدرج

 ثقافه إسالميه )م( مدرج

 ا.د/ فتح هللا رحاب 

 

 ادره موارد بشريه مدرج

 م الوكيل أ.د/ حسا 

ادره موارد بشريه 

ا.د/ حسام  مدرج

 الوكيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــامتـــــــــــــــــــــــــــــــــدريـــــــــب مـــــــــــيدانـــــــــــــى زراعـــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــ الخميس
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 لمستوى الرابعالجدول الدراسي لطالب ا

 "شعبة األنتاج النباتى"    

 اليـــوم
01من الساعة   

08إلى الساعة   

08:21من الساعة   

8:21إلى الساعة   

8:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

0:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

 األحد

 يتحسين حاصالت بستانية )م( نبات

  (ج)

إنتاج محاصيل العلف والمراعي )تط( 

 نباتي أ

إنتاج الزهور ونباتات الزينة )م( 

 ا.د/ حسام الوكيلمدرج 
  تحسين حاصالت بستانية )تط( نباتي أ

 األثنين
إنتاج محاصيل العلف والمراعي )م( 

 نباتي أ

 0 -08من                  

 ثقافةأنشطة طالبية/ 

  2 -0من 

أمراض حاصالت بستانية )تط( 
 معمل امراض نبات

 5-2من 

نباتى إنتاج الزهور ونباتات الزينة )تط( 

 ج

 7 -5من 

 الزراعة المحمية )م( مدرج أ
 .د/ فتح هللا ابراهيم رحاب 

 الثالثاء

( تطخصوبة األراضي واألسمدة )
 أ.د/ حسام الوكيلمدرج 

 

( مخصوبة األراضي واألسمدة )

  ترا.د/ كمال العدرج م
الفاكهة والخضر )تط( حفظ وتصنيع 
 حسام الوكيلا.د/ مدرج 

تصميم وتحليل التجارب الزراعية 

 )م( نباتي ب

 األربعاء
 أساسيات اإلرشاد الزراعي )م( 

 ا.د/ فتح هللا رحاب  مدرج
 بالزراعة المحمية )تط( نباتي 

تصميم وتحليل التجارب الزراعية )تط( 

 (راهيم السمرها.د اب)مدرج 
 

 الخميس
أ.د/ حفظ وتصنيع الفاكهة )م( مدرج 

 فتح هللا ابراهيم رحاب 

أساسيات اإلرشاد والزراعي )تط( 

 فتح هللا رحاب.د/  مدرج أ
  أمراض حاصالت بستانية )م( نباتي ج
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 8188/8182دول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى جمقترح 

 لمستوى الرابعالجدول الدراسي لطالب ا

 " شعبة استصالح واستزراع األراضى الصحراوية"
 

 عميد الكلية                                                            والطالبوكيل الكلية لشئون التعليم                         مسجل الكلية                         
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2اعة من الس اليـــوم  

01إلى الساعة  

01من الساعة   

08إلى الساعة   

08:21من الساعة   

8:21إلى الساعة   

8:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

0:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

 السبت 
 نظم الرى والصرف )تط(

 قاعة اراضى 
 نظم الرى والصرف )م(

 قاعة األراضى
   

 األحد
 

 
 م (انتاج الزهور ونباتات الزينة ) 

 (ا.د حسام الوكيلمدرج )

 تحسين حاصالت بستانية )  تط (

 نباتي ) أ (

 مكافحه اآلفات ) م (

 (ا.د فتح هللا ابراهيممدرج )

 األثنين

 

 

 

انتاج الخضر  بالمناطق 

 الصحراوية

 (أ)تط( نباتى ) 

إنتاج محاصيل العلف األخضر 

 والمراعى  ) م ( نباتى ) أ (

 0 -08من 

 فةأنشطة طالبية/ ثقا

 2 -0من 

إنتاج محاصيل العلف والمراعى 

 نباتى  ) أ( )تط(

 5-2من 

 زهور وزينة تط نباتى )أ(

 7-5من 

 الزراعة المحمية

 ((ا.د فتح هللا ابراهيم)) م ( مدرج 

 الثالثاء
 حفظ وتصنيع الفاكهة والخضر

 0ع غ  ) تط(

 

انتاج الخضر  بالمناطق 

 الصحراوية

 ( ب) م ( نباتى )

 
 التجارب ) تط( تصميم وتحليل

 نباتى )ب(
 

 األربعاء

 

 أساسيات اإلرشاد الزراعى )م(

 ((ا.د فتح هللا ابراهيم)) مدرج

 

 تحسين حاصالت بستانية )  م (

 (ا.د كمال العترمدرج )

 

 الزراعة المحمية ) تط ( 

 (بنباتى ) 

 تصميم وتحليل التجارب ) م (

 (ا.د ابراهيم السمره)مدرج 
 

 الخميس
 

 الفاكهة والخضرحفظ وتصنيع 

 ا.د حسام الوكيل) م (مدرج 

 أساسيات اإلرشاد الزراعى ) تط(

 (أ(ا.د فتح هللا ابراهيم)مدرج ) 

 8مكافحة اآلفات تط وقايه 

أمراض حاصالت بستانية )م( 

 نباتي ج

 أمراض حاصالت بستانية 

 0نبات )تط( 
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 8188/8182دول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى جمقترح 

 لمستوى الرابعالجدول الدراسي لطالب ا
 شعبة التخطيط والتنمية الزراعية 

 

 وماليـ

 

2من الساعة   

  01إلى الساعة

01من الساعة   

08إلى الساعة   

08:21من الساعة   

8:21إلى الساعة   

8:21من الساعة   

0:21 ساعةإلى ال  

0:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

 األحد
 )م(  اإلحصاء األقتصادى 

 نباتي ج

التقييم األقتصادى للبرامج 

 قاعد االقتصاد (موالمشروعات )

 

الطرق االرشادية الزراعية 

 قاعة االقتصاد)م(

 

 
 مكافحة االفات ) م ( مدرج 

 ا.د/ فتح هللا رحاب 

 األثنين
 

 

 أساسيات األقتصاد المنزلى )م(

 8علوم أغذية 

 0 -08من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة

 2 -0من 

 

 5-2من 

 الطرق األرشادية الزراعي)تط ( 

 قاعة االقتصاد

 7-5من 

 الزراعة المحمية ) م ( مدرج

 ا.د/ فتح هللا رحاب  

 الثالثاء
 األحصاء األقتصادى )تط (

 قاعة االقتصاد

لخضر)تط( حفظ وتصنيع الفاكهه وا 

 (0قاعه اغذية )

قاعة  مبادئ محاسبة زراعية )تط(

 االقتصاد

  مبادئ محاسبة زراعية )م(

 قاعة االقتصاد

 ( أالزراعة المحمية ) تط( نباتي  ) 

 

 األربعاء

 

التقييم األقتصادى للبرامج 

 نباتى )أ((تط)

 

 

 

 أساسيات اإلرشاد الزراعي )م(

 (اد فتح هللا رحابمدرج )

تصاد المنزلى )تط( أساسيات األق

 (0علوم االغذية )
  

 الخميس
 

 

 حفظ وتصنيع الفاكهه والخضر ) م (

  حسام الوكيلا.د/ مدرج 

أساسيات اإلرشاد الزراعى )تط( 

 ا.د/ فتح هللا رحاب مدرج 
 (8مكافحه اآلفات ) تط ( وقايه ) 
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 8188/8182ل الدراسى األول للعام الجامعى دول الفصجمقترح 

  لمستوى الرابعالجدول الدراسي لطالب ا

 " شعبة انتاج وتكنولوجيا القطن"

 اليـــوم

2من الساعة   

01إلى الساعة   

 

01من الساعة   

08إلى الساعة   

08:21من الساعة   

8:21إلى الساعة   

8:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

0:21من الساعة   

0:21 اعةإلى الس  

 األحد
 األرشاد الزراعى القطنى

 معمل قطن) تط( 

 األقتصاد القطنى )م ( 

 (ب) ينبات

 فرز القطن الشعر  ) تط ( 

 (ب نباتى ) 

 األقتصاد القطنى )تط(

 نباتي ب 

 مكافحه اآلفات ) م (

 ( ا.د فتح هللا رحابمدرج )

  األثنين
 فرز القطن الشعر )م(

 نباتي ج 

 0 -08من 

 بية/ ثقافةأنشطة طال

 2 -0من 

 نباتي ) ب ()م( حلج وكبس القطن 

 5-2من 

 حلج وكبس القطن )تط(

 معمل القطن

5-7 
 

 الثالثاء
 تك الياف القطن تط 

 معمل قطن

 تكنولوجيا الياف القطن

 معمل قطن) م ( 

 مكافحه اآلفات ) تط (

 نباتي ج 
  

 األربعاء
 

 

 األرشاد الزراعى القطنى 

 ) م (نباتى ) ب (
  

 صميم وتحليل التجارب ) م (ت

 (ا.د ابراهيم السمره)مدرج 

 

 

 

 الخميس
 

 

 تصميم وتحليل التجارب

 ) تط (نباتي ) أ ( 

  اقتصاد تصنيع القطن )م(

 معمل القطن

 اقتصاد تصنيع القطن )تط(

 معمل القطن 
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 8188/8182دول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى جمقترح  



 

       
8102الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد   

                                                                                                كيل الكلية لشئون التعليم والطالبو               

قسم شئون الطالب                                   

2 

 التكنولوجيا الحيوية الزراعية" شعبه"  لمستوى الرابعالجدول الدراسي لطالب ا

 ـومالي
2من الساعة   

01إلي الساعة   

01من الساعة   

08إلى الساعة   

08:21من الساعة   

8:21إلى الساعة   

8:21من الساعة   

0:21 عةإلى السا  

0:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

  األحد

بيولوجيا الجزئية للضغوط 

 القلب المقدس 2)تط( قسم الالحيوية

 

بيولوجيا الجزئية للضغوط 

 القلب المقدس 8)تط( قسم الالحيوية

 

 أساسيات تكنولوجيا التخمرات

 8معمل علوم األغذية  0 )تط(  قسم

 

بيولوجيا الجزئية للضغوط 

 القلب المقدس 0)تط( قسم الالحيوية

 

 أساسيات تكنولوجيا التخمرات

 8معمل علوم األغذية  2)تط(  قسم 

 مدرج مكافحة اآلفات ) م (

  فتح هللا رحاب ا.د 

  األثنين

  (8وقايه ) مكافحه اآلفات ) تط (

 

بيولوجيا الجزئية للضغوط 

 القلب المقدس 0)تط( قسم الالحيوية

 

 

 0 -08من 

 افةأنشطة طالبية/ ثق

 2:0من 

 وراثة المناعة  ) م (مدرج

 أ.د/ حسام الوكيل  

 5-2من 
أساسيات تكنولوجيا التخمرات )تط( 

 8معمل علوم األغذية  8قسم 

 

 

 7-5من 
 الزراعة المحمية )م( مدرج 

 فتح هللا رحابا.د 

  الثالثاء

 

بيولوجيا الجزئية للضغوط الالحيوية 

 ( ا.د كمال العتر)م( مدرج  ) 

 

 

 يا مقارن تط  مدرجبيولوج

 ( ا.د كمال العتر)  

 

 

   األربعاء

الصناعات الغذائية والميكروبية )تط( 

 (8علوم االغذية ) 0قسم 

 

 (بالزراعة المحمية ) تط(نباتي ) 

 الصناعات الغذائية والميكروبية 

 (0علوم االغذيه ) 8)تط( قسم 

 

 

 الخميس
 )م(  0بيولوجيا مقارن 

 (رها.د ابراهيم السم)مدرج 

 )م( والميكروبيةالصناعات الغذائية

 فتح هللا رحاب ا.د   مدرج

 التخمرات أساسيات تكنولوجيا

 الصناعية) م ( 

 (( ا.د كمال العتر) )مدرج 

 
ية   والميكروب الغذائية الصناعات

 (8علوم االغذية ) 2)تط( قسم 
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 لمستوى الرابعالجدول الدراسي لطالب ا

 " شعبة األستزراع السمكى األحياء المائية"
 

 (002-080من)0قسم –( 081الى20من)2قسم –( 21الى00من)8قسم –( 01الي0من)0قسم 

 اليـــوم
2من الساعة   

01إلي الساعة   

01من الساعة   

08إلى الساعة   

08:21ن الساعة م  

8:21إلى الساعة   

8:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

0:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

 السبت

 تغذية وأعالف األسماك )تط(

 0قسم معمل السمك  

 

إنشاء وتكنولوجيا المزارع 

 السمكية )م(  مدرج 

 فتح هللا رحابا.د 

 فسيولوجى  األسماك )م(

 ابراهيم السمرها.د/ مدرج 

معمل ذية وأعالف األسماك )تط( تغ

  8السمك  قسم 

 األحد
 أمراض أسماك )تط( 

 مدرج ا.د حسام الوكيل

إنشاء وتكنولوجيا المزارع 

 معمل السمك السمكية )تط( 

 

 أمراض األسماك )م(

 ا.د حسام الوكيل  مدرج 

 

 
 مكافحه اآلفات ) م (

 ( ا.د فتح هللا رحابمدرج )

    األثنين

 

 0-08من 

 طالبية/ ثقافةأنشطة 

 2-0من 

 

 5-2من 

 

 زهور وزينة تط نباتى )أ(

 

 الثالثاء
تربية ورعاية الطيور المائية )تط( 

 معمل السمك

 فسيولوجى  األسماك )تط( 

  معمل السمك
 

 أدوات وأساليب صيد األسماك

 أ.د/ حسام الوكيلمدرج )م( 
 

   األربعاء
 أدوات وأساليب صيد األسماك

 نباتي ا) تط ( 

 (2.21-8.21من )

تربية ورعاية الطيور المائية )م( 

 ا.د/ على عبيدهمدرج 

 

 الخميس
إقتصاد وإدارة مزارع سمكية )م( 

 معمل السمك ا.د مدرج 

إقتصاد إدارة مزارع سمكية )تط( 

 معمل السمك

تغذية وأعالف األسماك )م( مدرج 

 حسام الوكيلا.د 

حسام نظم إستزراع سمكي )م( 

 الوكيل
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 "شعبة انتاج وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية" لمستوى الرابعالجدول الدراسي لطالب ا

 اليـــوم
2من الساعة   

01إلى الساعة   

01من الساعة   

08إلى الساعة   

08:21من الساعة   

8:21إلى الساعة   

8:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

0:21من الساعة   

0:21 إلى الساعة  

0:21من الساعة   

2:21 إلى الساعة  

 السبت 

االنتاج المعملي الدقيق للمركبات 

النشطة حيويا)م( فى النباتات 

 الطبية والعطرية  

 (ا.د ابراهيم السمره)مدرج 

 

ات للمركب    النتاج المعملي الدقيق

النشطة حيويا من النباتات الطبية 

 مدرج والعطرية )تط( 
 (ا.د ابراهيم السمره)

أقتصاد وانتاج وادارة أعمال النباتات 

 )م( الطبية والعطرية

 (ا.د فتح هللا رحابمدرج )

 
كيمياء النباتات الطبية والعطرية 

 )ا.د فتح هللا رحاب( مدرج ا)تط( 
 

 األحد

 
 0وقاية (طرق المكافحة االمنه ) تط 

 

استخدامات االعشاب الطبية و 

 0العطرية نظري معمل علوم االغذية

كيمياء النباتات الطبية والعطرية ) م( 

 )ا.د فتح هللا رحاب( مدرج ا

 مكافحة اآلفات )م( مدرج 

 )ا.د فتح هللا رحاب( 
 

 األثنين

 

 

 0 -08من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة

 2 -0من 

 
لعطرية تكنولوجيا النباتات الطبية وا

ا.د/ كمال العتر )م( مدرج   

 5 -2من                     

 

 7-5من 

 الزراعة المحمية ) م (

 ()ا.د فتح هللا رحاب(مدرج )

 

 

 الثالثاء

 

 ( مطرق المكافحة االمنه ) 

0وقاية   

 

 (0:21-08:21من  )

التأثيرات الجانبية للنباتات الطبية )م( 

 ا.د/ حسام الوكيل مدرج 

0.21-8.21 
 كنولوجيا النباتات الطبية والعطريةت

 مدرج ))ا.د حسام الوكيل(()م(  

8.21- 2.21 
معوقات استغالل النباتات الطبية 

( ا) نباتي   موالعطرية   

0.21-2.21 
التأثيرات الجانبية للنباتات الطبية 

 )تط(

 

 

 8مكافحة اآلفات )تط( وقاية 

 

 

 األربعاء
 

 
 الزراعة المحمية

 ( ب) تط (  نباتي  ) 
   

 الخميس

 

  

اآلفات الحشريه والحيوانيه للنباتات 

 الطبيه والعطريه

 ا.د/ كمال العتر) م ( مدرج 

اآلفات الحشريه والحيوانيه 

 للنباتات الطبيه والعطريه تط

 أ.د/ كمال العترمدرج 

 

 لطالب                                                    عميد الكليةمسجل الكلية                                           وكيل الكلية لشئون التعليم وا 

 احمد عبد الفتاح محمودأ.د/ ايمان حسين السيد عياد                                           أ.د/                                              شيماء منصورأ/  

 

 

 



 

       
8102الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد   

                                                                                                كيل الكلية لشئون التعليم والطالبو               

قسم شئون الطالب                                   

2 

 
 

 (88الل  00( مجموعة  ب )من قسم 01الي قسم 0سكاشن  مبادئ االقتصاد مجموعة )أ(من )قسم -     88الي ق  00( من ق  8& مجموعة )  01الي ق  0مجموعة ) ا ( من ق   مجموعتين تقسم المحاضرات النظرى الى

 

 ( 88الى  قسم   00( : تبدأ من  ) قسم  جمجموعة ) و   ( 00الى  قسم   7ب ( : تبدأ من  ) قسم مجموعة ) و  ( 0الى قسم  0مجموعــة ) أ (  : تبدأ  من ) من قسم    مجاميع 2تقسم السكاشن العملي الي 
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 داحمد عبد الفتاح محموأ.د/ ايمان حسين السيد عياد                                           أ.د/                                                                                            شيماء منصورأ/ 

 

 

 

 0:21إلى الساعة 0:21من الساعة  0:21إلى الساعة 8:21من الساعة  8:21إلى الساعة 08:21من الساعة  08إلى الساعة 01من الساعة  01إلى الساعة 2من الساعة  اليـــوم

 السبت 

 

 ا.د/ حسام الوكيل    مدرج م )أ(تط( رياضة )

 

 

   ا.د/ حسام الوكيل مدرج  م ) ب (رياضة )تط( 

 

ا.د/ حسام الوكيلمدرج  م )ج(رياضة )تط(   

 
         

 

 

 األحد

 مورفولوجى نبات )م( مجموعة )ب(مدرج 

 )ا.د فتح هللا رحاب( )

 

 0 وقاية  ( 0،  5حيوان زراعي )تط( قسم )

 مجموعه)أ(  مدرجلوجي نبات )م( مورفو

 ( )ا.د فتح هللا رحاب 

 8( نبات00،08مورفولوجي نبات )تط( قسم )

 0( نبات 02/01مورفولوجى نبات )تط( قسم )

 0( كيمياء00،81كيمياء فيزيائية و تحليلية قسم )

 8( وقاية  00، 05حيوان زراعي )

 

ا.د/ فتح هللا حيوان زراعى )م( مجموعه )أ(  مدرج 

 رحاب 

 0( نبات 00/07بات )تط( قسم )مورفولوجي ن

 8( نبات00/05تط(قسم ) )  مورفولوجي نبات

 

 0 ك( 02/02/كيمياء فيزيائية و تحليلية قسم )

 

 0 ( وقاية00/08حيوان زراعي قسم )

 0( نبات 0/1مورفولوجي نبات  )تط(قسم )

 8( نبات2/01مورفولوجي نبات )تط( قسم )

 

 0 ك( 2/5كيمياء فيزيائية و تحليلية قسم )

 0 ( وقاية8,  0حيوان زراعي قسم )

 ا.د/ كمال العتر مدرجم)ب(مبادئ اقتصاد )تط( 

 0 ك(00/05كيمياء فيزيائية و تحليلية قسم )

 

 0 ( وقاية2/07حيوان زراعي قسم )

 

 0 ( نبات8،0مورفولوجى نبات )تط( قسم )

 

 االثنين

 

 م ) ا (اقتصاد )تط(  مبادئ 

 ((ا.د ابراهيم السمره)مدرج  ) 

 ( مدرج ب  )م( مجموعة)  رياضة

 (ا.د ابراهيم السمره)
 

 0 ك( 0/2قسم ) كيمياء فيزيائية و تحليلية )تط(

 

 8( نبات5,0،2مورفولوجي نبات )تط(قسم )

 

   0( وقاية7/01حيوان زراعي قسم )

 

 

08- 0 
 أنشطة طالبية/ ثقافة

 

 2 -0من 

 
 ا.د)كيمياءفيزيائية وتحليلية ) م( مجموعة )ب(  مدرج 

 (ابراهيم السمره

 0( كيمياء 80/88كيمياء فيزيائية و تحليلية )تط( قسم )

2 – 5 

 
 0(نبات 7/02مورفولوجي نبات )تط( قسم )

 

 8 ( وقاية1/02حيوان زراعي قسم )

 

 0 ك (08/01يمياء فيزيائية و تحليلية قسم )ك
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 8 ( وقاية80/88حيوان زراعي )

 الثالثاء
 ( )م( مجموعة)ب مجتمع ريفي 

 ا.د/ فتح هللا رحاب  مدرج

 

 0( كيمياء 1/01كيمياء فيزيائية و تحليلية )تط( قسم )

 8 ( وقاية0,  2حيوان زراعي )تط( قسم )

 مجموعه )ب(ا.د/ فتح هللا رحاب )م( مدرج مجتمع ريفي 

 

 حيوان زراعى )م( مجموعة )ب(  مدرج

 (ا.د ابراهيم السمره)

 

 0 ك( 8/0م )كيمياء فيزيائية و تحليلية )تط( قس

 0 ك( 0/7)  كيمياء فيزيائية و تحليلية )تط(

 

  0 ( وقاية01/81حيوان زراعي )

 

 كيمياء فيزيائية و تحليلية )تط(

 8 ك( 00،07قسم ) 

 

 االربعاء
 )م( مدرج مبادىء اقتصاد 

 ( أ مجموعه ) ا.د/ كمال العتر  

  () ب  )م( مجموعة  مبادىء اقتصاد  

 (رها.د ابراهيم السم)مدرج 
 

 مدرج م) ج (مجتمع ريفي )تط( 

 ا.د/ حيام الوكيل

 

 ( 0كيمياء فيزيائية وتحليلية م)

 (ا.د ابراهيم السمره)مدرج 

 مدرجم)ب(  طتمجتمع ريفي 

 ا.د/ حسام الوكيل  

 

 

 مدرج   م) أ (مجتمع ريفي )تط(     

 العتر ا.د/ كمال

 

 0 ( وقاية02/00حيوان زراعي )

 الخميس

 

 

 

 

 (00– 01من )                       
 (ا.د ابراهيم السمره)حاسب آلى )م( مجموعة )ا( مدرج 

 (08 – 00من )
 ((ا.د ابراهيم السمره)حاسب آلى )م (مجموعة )ب( مدرج )

 ( مدرجبحاسب آلى )تط( مجموعة )

 ا.د/ حسام الوكيل  

 (  مدرجأرياضة )م( مجموعة )

  (ا.د ابراهيم السمره) 
 8( نبات81,80،88قسم )مورفولوجي نبات )تط(

 

 ( مدرج أحاسب آلى )تط( مجموعة )
 (ا.د ابراهيم السمره
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 ا ( 80الى  قسم   01مجموعة ) ب ( : تبدأ من  ) قسم و  ( 1الى قسم  0مجموعــة ) أ (  : تبدأ  من ) من قسم      المحاضرات النظرى الى مجموعتين * تقسم

 (  0-0) من    مجاميع  0االنتاج الحيواني  مقسم الي 

 وماليـ
2من الساعة   

01إلى الساعة   

01من الساعة   

08إلى الساعة   

08:21ة من الساع  

8:21إلى الساعة   

 

8:21من الساعة   

0:21إلى الساعة   

 

 

0:21من الساعة   

0:21إلى الساعة   

 

 السبت

 مدرج  م باحصاء عام )تط( 

 ا.د/ فتح هللا رحاب 

 

( مدرج0انتاج حيواني م )  

ا.د/ كمال العتر   
( مدرج5انتاج حيواني م )  

  العترا.د/ كمال  
 ( مدرج2انتاج حيواني م )

 كمال العتر ا.د/  

 
 

 األحد

(    )  ا م  اساسيات المحاصيل

ا.د/ كمال العترمدرج   

 

 انتاج حيواني م )ب( مدرج

 ا.د/ كمال العتر  

 

 مدرج  (أ كيمياء حيوى ) م 

 ا.د/ ابراهيم السمرة 

 

 مدرج  م)أ(انتاج حيوانى )تط( 

 ا.د/ كمال العتر  

 

 8ك( معمل 00/80كيمياء حيوى )تط( قسم )

 

 

 

 مدرج م)ب(ات محاصيل  )تط( أساسي

 ا.د/ حسام الوكيل

 

 

 8( معمل ك 5/8كيمياء حيوى )تط ( قسم )

 

 مدرج م)ج ( أساسيات محاصيل  )تط( 

 ا.د/ حسام الوكيل

 

 االثنين

 (م ) أ فسيولوجى نبات 

 ا.د/ كمال العترمدرج 

 

 اساسيات المحاصيل

 ا.د/ فتح هللا رحاب(  مدرج ب )م

 مدرج(  ب فسيولوجى نبات )م

 ا.د/ كمال العتر

 

ا.د/ مدرج  ( أ  أساسيات انتاج حيوانى )م

 ابراهيم السمرة

 

 

 0 -08من 
 (أنشطة طالبية/ ثقافة)

 2 -0من 

 مدرجمدرج ) م)أ(احصاء عام )تط( 

 (ا.د/ فتح هللا رحاب

 8( نبات 00،05فسيولوجي نبات )تط( قسم )

 8( معمل ك  08/02كيمياء حيوى )تط ( قسم )

 5-2من 
 

 م)أ( مدرجاسيات محاصيل  )تط( أس

 ا.د/ ابراهيم السمرة

 

 م )ب(مدرجأساسيات خضر )تط( 

 ا.د/ كمال العتر
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 0نبات  ( 81،80،02)تط( قسم )امراض نبات 

 

 8( نبات  00،0فسيولوجي نبات )تط( قسم )

 0( معمل ك07/02كيمياء حيوى )تط( قسم )

 

 الثالثاء

(ب أمراض نبات )م  

 هيم السمرة ا.د/ ابرامدرج 

 

 ( أ احصاء عام ) م

 كمال العترا.د/ مدرج 

(  معمل 5/8فسيولوجى نبات ) تط ( قسم )

 0نبات 

 8( نبات 01،2فسيولوجي نبات )تط( قسم )

 0معمل نبات  (02/0فسيولوجى نبات )تط( قسم )

 0( معمل ك0/2كيمياء حيوى )تط( قسم )

 8( معمل نبات 2/1نبات )تط( قسم ) فسيولوجي

 0( معمل نبات 0/7وجى نبات )تط( قسم )فسيول

 8( معمل ك00,  0كيمياء حيوى )تط( قسم )

 8( معمل نبات 02/01نبات )تط( قسم )فسيولوجى 

 0( معمل ك1/01كيمياء حيوى )تط( قسم )

 ( مدرج0انتاج حيواني م )

 ا|.د/ كمال العتر  

 0( نبات 08/07فسيولوجى نبات )تط( قسم )

 

 االربعاء

   مدرج ب() م  كيمياء حيوى

(  ا.د/ ابراهيم السمرة    

 

(أ  أمراض نبات )م  

ا.د/ فتح هللا رحاب مدرج   

 مدرج 8م انتاج حيوانى )تط( 

 ا.د/ كمال العتر  

 8 ( نبات08,  1)تط( قسم ) امراض نبات

 0 ( نبات2,  01)تط( قسم ) امراض نبات

 8( معمل نبات 0/7أمراض نبات )تط( قسم )

 0ت ( معمل نبا00/2)سم )تط( ق امراض نبات

 0( معمل ك 0/81كيمياء حيوى تط  قسم )

 

 مدرج  م)أ(أساسيات خضر )تط( 

 ا.د/ كمال العتر  

 8معمل نبات  (81،80،00)فسيولوجى )تط( قسم 

  8( معمل ك00/05كيمياء حيوى )تط( قسم )

 0( معمل ك7/2كيمياء حيوى )تط( قسم )

 8( معمل ك01كيمياء حيوى )تط( قسم )

 خميسال

ا.د/  (  مدرجأ) مساسيات خضر ا

 كمال العتر 

 ( ب احصاء عام ) م

 ا.د/ حسام الوكيل مدرج 

ا.د/ كمال (  مدرج ب) مساسيات خضر ا

 العتر 

 8( نبات 0,  0أمراض نبات تط  قسم )

 0( نبات 8/5) )تط( قسم امراض نبات 

 

 (0( نبات )00/02)أمراض نبات قسم 

 

 

 8معمل نبات  ( 00,  05)تط( قسم ) امراض

 (0( نبات )07/01أمراض نبات قسم )
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