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  2021/2022جدول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

 ثالث الجدول الدراسي لطالب المستوى ال 

 لوجيا النباتات الطبية والعطرية( )شعبة انتاج وتكنو 

 

 اليـــوم
8من الساعة   

10إلى الساعة   

10من الساعة   

12إلى الساعة   

12:30من الساعة   

2:30إلى الساعة   

2:30من الساعة   

4:30 إلى الساعة  

4:30من الساعة   

6:30 إلى الساعة  

      السبت

  األحد
تلوث البيئة الزراعية نظرى  

 ( د مدرج )
 تغذية إنسان نظرى مدرج )ج( 

انتاج النباتات الطبية )تط( مدرج 

 )ج(
 

 األثنين
الفلورا المصرية نظرى  

 مدرج )د( 

معالجة وتدوير المخلفات  

 الزراعية نظرى مدرج )د( 

 1 -12من 

 البية/ ثقافة أنشطة ط

  نباتى الفلورا المصرية تط   3 -1من 

 (ج)

 

 5-3من 

تصنيف وتقسيم النباتات الطبية  

 ( د  مدرج )والعطرية )تط( 

 

   الثالثاء 
 2حشرات عام )تط( وقايه 

 
 أرصاد جويه تط مدرج توشكى  

  ( دمدرج )  حشرات عام )م( األربعاء
 (  مانتاج النباتات الطبية )

 مدرج أ 
 ( أ)م( مدرج )أرصاد جويه 

 ثقافه إسالميه )م( مدرج ) أ( 

 

 8:30 – 6:30من 

 ره موارد بشريه مدرج) د( ااد

 ـــــــــــــــــــــــــــــامتـــــــــــــــــــــــــــــــــدريـــــــــب مـــــــــــيدانـــــــــــــى زراعـــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــ الخميس

 

 عميد الكلية    وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                                                          مسجل الكلية              
 
 محمود احمد عبد الفتاح  أ.د/                                               عادل حسين احمد حسين أ.د/                                           شيماء منصور أ/ 
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   2021/2022جدول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى                                                 

 ثالث الجدول الدراسي لطالب المستوى ال 

 )شعبة األنتاج النباتى ( 

 ـوم الي
8من الساعة   

10إلي الساعة   

10من الساعة   

12لى الساعة إ  

12:30من الساعة   

2:30إلى الساعة   

2:30من الساعة   

4:30 إلى الساعة   

4:30من الساعة   

6:30 إلى الساعة   

 السبت
  

  
 

 األحد
تلوث البيئة الزراعية نظرى نظرى  

 ( د  مدرج )
  ( تغذية األنسان نظرى مدرج )ج

 مكافحة اآلفات  ) م ( 

 ( أمدرج ) 

  األثنين
لمخلفات الزراعية معالجة وتدوير ا 

 مدرج )د( )م( 

 1 -12من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة 

 3 -1من 

 مكافحة اآلفات ) تط ( مدرج توشكى

 5-3من 

 

 

 7-5من 

 

  الثالثاء 

 إنتاج محاصيل الفاكهه )م (         

 ) ج (مدرج 

 

 

 

 انتاج محاصيل الفاكهة )تط( 

 2 م(  أ )مدرج 

  

 

 

 2 محشرات عام  )تط(     

 2وقاية 

 انتاج محاصيل الفاكهة )تط(     

  أمدرج  1قسم 

ارصاد جوية وفيزياء 

 )تط(  

 مدرج توشكي

  2وقايه  1 م حشرات عام )تط( ( )د حشرات عام ) م ( مدرج األربعاء
 ارصاد جوية وفيزياء )م (  

 (أمدرج ) 

ثقافه إسالميه )م( مدرج 

 ) أ(

 8:30 -6:30 من

ره موارد بشريه ااد

 مدرج) د( 

ــ تـــ الخميس  ـــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــدريـــــــــب مـــــــــــيدانـــــــــــــى زراعـــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــ

 عميد الكلية                                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                            مسجل الكلية                 
 
 احمد عبد الفتاح محمودأ.د/                                          عادل حسين احمد حسين أ.د/                                   شيماء منصور أ/ 
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   2021/2022ام الجامعى جدول الفصل الدراسى األول للع                                      

 ثالث الجدول الدراسي لطالب المستوى ال 

 "التخطيط والتنمية الزراعية " 

 

 ـوم الي
8من الساعة   

10إلي الساعة   

10من الساعة   

12إلى الساعة   

12:30من الساعة   

2:30إلى الساعة   

2:30من الساعة   

4:30 إلى الساعة   

4:30من الساعة   

6:30 إلى الساعة   
      السبت 

 األحــد
 ( م)التنمية اإلقتصادية الزراعية 

 قاعة االقتصاد  

 تلوث البيئة الزراعية 

 ( د نظرى مدرج )  

 تغذية إنسان ) نظرى( 

 مدرج )ج(

 

 

 

 2حشرات عام تط وقايه  األثنين

معالجة وتدوير المخلفات الزراعية 

 نظرى مدرج ) د( 

 

 3 -1من             

إقتصاد األنتاج الزراعى )تط(  

 القتصاد قاعة ا

 5 -3من 

قاعة  التنمية األقتصادية)تط(  

 االقتصاد 

 

  الثالثاء 

   )م( اقتصاد االنتاج الزراعى   

 االقتصاد قاعة 

  

 

  

 ارصاد جوية وفيزياء )تط(  

 مدرج توشكي

  ( دحشرات عام )م(  مدرج )    األربعاء

 ارصاد جوية وفيزياء )م(   

 (أمدرج )

 

 

 ثقافه إسالميه )م( مدرج ) أ( 

 8:30 -6:30من 

 ره موارد بشريه مدرج) د( ااد

 ـــــــــــــــــــــــــــــامتـــــــــــــــــــــــــــــــــدريـــــــــب مـــــــــــيدانـــــــــــــى زراعـــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــ الخميس

 عميد الكلية  لكلية لشئون التعليم والطالب                                            وكيل ا                               مسجل الكلية        
 
 احمد عبد الفتاح محمود أ.د/                                          عادل حسين احمد حسينأ.د/                                            شيماء منصور أ/ 
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 2021/2022جدول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى                                              

 الجدول الدراسي لطالب المستوى الثالث

 " التكنولوجيا الحيوية الزراعية" 

 ـوم الي
8من الساعة   

10إلي الساعة   

10من الساعة   

12إلى الساعة   

12:30 من الساعة  

2:30إلى الساعة   

2:30من الساعة   

4:30 إلى الساعة   

4:30من الساعة   

6:30 إلى الساعة   

 األحــد

 

 البيولوجيا الخلية )م ( 

 (جمدرج )

 

 تلوث البيئة الزراعية نظرى 

 ( د  مدرج )

 تغذية انسان )نظرى( 

 ( ج مدرج )

 

 
 

  األثنين

معالجة وتدوير المخلفات  

 الزراعية

 نظرى مدرج ) د( 

 

 

 

 3 -1من 

 2بيولوجيا الخليه تط قسم 

 معمل تك الحيوية قلب المقدس 

 5 -3من 

 مقدمة في التكنولوجيا الحيوية 

 مدرج أ 

 

 الثالثاء 

 حشرات عام تط قسم  

 ( 2وقاية النبات )

 

 

 3 بيولوجيا الخليه تط قسم

 معمل تك الحيوية قلب المقدس 

 

\ مقدمة في التكنولوجيا الحيوية  

نباتى ا  )تط(   

 4جيا الخليه تط قسم بيولو

 معمل تك الحيوية قلب المقدس 

 

مقدمة في التكنولوجيا الحيوية  

 انباتي )تط( 

 1 بيولوجيا الخليه تط قسم    

 معمل تك الحيوية قلب المقدس 

 ارصاد جوية وفيزياء )تط( 

 مدرج توشكي

   (  دحشرات عام  )م( مدرج )  األربعاء

ارصاد جوية وفيزياء )م(   

 (أمدرج )

 

 ه إسالميه )م( مدرج ) أ( ثقاف 

 8:30 -6:30من 

 ره موارد بشريه مدرج) د( ااد

 ـــــــــــــــــــــــــــــامتـــــــــــــــــــــــــــــــــدريـــــــــب مـــــــــــيدانـــــــــــــى زراعـــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــ الخميس

 
 عميد الكلية                                         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                        ل الكلية             مسج

  
 فتاح محمود احمد عبد الأ.د/                                          عادل حسين احمد حسين  أ.د/                                       شيماء منصور أ/ 
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 2021/2022جدول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

 الجدول الدراسي لطالب المستوى الثالث 

 اضى الصحراوية "" شعبة استصالح وأستزراع األر

 

 اليـــوم

8من الساعة   

إلي الساعة  

10 

10من الساعة   

12إلى الساعة   

12:30من الساعة   

2:30إلى الساعة   

2:30من الساعة   

4:30 إلى الساعة  

4:30من الساعة   

6:30 إلى الساعة  

      السبت

 ( دتلوث البيئة الزراعية نظرى مدرج )  األحد
 تغذية انسان ) نظرى( 

 مدرج )ج(

 طبيعة وكيمياء األراضى

 الزراعية )م ( قاعة األراضى
 

 األثنين
 حشرات عام تط 

 ( 2وقاية )

معالجة وتدوير المخلفات الزراعية نظرى  

 مدرج )د( 

 1 -12من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة 

 3 -1من 

 

 

 7-5من 

طبيعة وكيمياء األراضى الزراعية 

   1تط كيمياء 

 الثالثاء 
 

 

 ( تطخصوبة األراضى واألسمدة ) 

   مدرج د

  )م(خصوبة األراضى واألسمدة 

   مدرج ) ب (
 

 ارصاد جوية وفيزياء )تط(  

 مدرج توشكي

 األربعاء

 

حشرات عام )م(  

 (  دمدرج ) 

 

 

 

 
 

 ارصاد جوية وفيزياء )م(  

 (أمدرج )

 ثقافه إسالميه )م( مدرج ) أ( 

 8:30 -6:30من 

 ره موارد بشريه مدرج) د( ااد

 ـــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــدريـــــــــب مـــــــــــيدانـــــــــــــى زراعـــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــ  الخميس

 عميد الكلية                                       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                         مسجل الكلية                                      
  
 احمد عبد الفتاح محمود أ.د/                                      عادل حسين احمد حسينأ.د/                                                 شيماء منصور أ/  
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 2021/2022جدول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

 لطالب المستوى الثالث الجدول الدراسي 

 " شعبة األستزراع السمكى واألحياء المائية" 

 

 ـوم الي
8من الساعة   

10إلي الساعة   

10من الساعة   

12إلى الساعة   

12:30من الساعة   

2:30إلى الساعة   

2:30من الساعة   

4:30 إلى الساعة   

4:30من الساعة   

6:30 إلى الساعة   

     السبت
 

 األحد

كائنات البحرية) بيولوجى األسماك وال

 م(

 مدرج توشكي 

تلوث البيئة الزراعية ) م ( مدرج 

 ( د) 

 تغذية انسان ) نظرى ( 

 مدرج )ج(

  بيولوجى األسماك والكائنات البحرية  تط  

 توشكي (2قسم)

 

بيولوجى األسماك والكائنات  

 توشكي  (1قسم)  البحرية  تط 

 

 األثنين
 حشرات عام معمل تط 

 (  2وقاية النبات ) 

 ة وتدوير المخلفات الزراعيةمعالج

 ) م (مدرج )د(  

 

 

 1 -12من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة 

 3 -1من 

البيئة المائية وتحليل المياه)تط( معمل  

 ( 1قسم ) (1ك)

 5-3من 

 

 

 

   7-5من              

 الثالثاء 
البيئة المائية وتحليل المياه)تط( معمل  

 ( 1قسم ) (2ك)
 

  ظري ن تكنولوجيا حفظ وتصنيع األسماك

 )م( 

 مدرج توشكي 

البيئة المائية وتحليل المياه  

 نظرى 

 مدرج )ج( 

 ارصاد جوية وفيزياء )تط(  

 مدرج توشكي

 ( د   حشرات عام ) م ( مدرج )  األربعاء
 األسماك )تط(    تكنولوجيا حفظ وتصنيع

 2وقاية 

ارصاد جوية وفيزياء )م(  

 مدرج ) أ (

 ثقافه إسالميه )م( مدرج ) أ( 

 8:30 -6:30من 

 ادره موارد بشريه مدرج) د( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــامتـــــــــــــــــــــــــــــــــدريـــــــــب مـــــــــــيدانـــــــــــــى زراعـــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــ الخميس

 عميد الكلية                                            والطالب ن التعليموكيل الكلية لشئو         مسجل الكلية                         
 
 احمد عبد الفتاح محمود أ.د/                                                  عادل حسين احمد حسينأ.د/                                           شيماء منصورأ/
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 2021/2022الجامعى  جدول الفصل الدراسى األول للعام 

 الجدول الدراسي لطالب المستوى الثالث 

 نتاج وتكنولوجيا القطن" إ " شعبة 
 

 اليـــوم
8من الساعة   

10إلى الساعة   

10من الساعة    

12إلى الساعة   

12:30من الساعة   

2:30إلى الساعة   

2:30من الساعة   

4:30 إلى الساعة  

4:30من الساعة   

6:30 إلى الساعة  

      السبت 

 فرز القطن الزهر تط نباتى )ب(  األحد
 تلوث البيئة الزراعية )م( 

 ( دمدرج )

 تغذية انسان نظرى مدرج )ج( 

 
  

  األثنين
معالجة وتدوير المخلفات  

 الزراعية )م( مدرج )د( 

 1 -12من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة 

  3 -1من 

 حشرات عام تط معمل 

 2وقاية النبات 

 

   

 الثالثاء 
اصيل األلياف  انتاج القطن ومح 

 أ)تط( نباتي 

 انتاج القطن ومحاصيل األلياف 

 ) م ( معمل نباتى )ج( 

فرز القطن الزهر )م ( معمل       نباتى  

 )ب( 
 

 ارصاد جوية وفيزياء )تط(  

 مدرج توشكي

   (  د  حشرات عام  )م( مدرج ) األربعاء
 ارصاد جوية وفيزياء )م(  

 (أمدرج )

 ثقافه إسالميه )م( مدرج ) أ( 

 8:30 -6:30من 

 ادره موارد بشريه مدرج) د( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــامتـــــــــــــــــــــــــــــــــدريـــــــــب مـــــــــــيدانـــــــــــــى زراعـــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــ الخميس
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