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 2021/2022دراسى األول للعام الجامعى دول الفصل الج

 لمستوى الرابع الجدول الدراسي لطالب ا

 "شعبة األنتاج النباتى"    

 

 اليـــوم
10من الساعة   

12إلى الساعة   

12:30من الساعة   

2:30إلى الساعة   

2:30من الساعة   

4:30 إلى الساعة  

4:30من الساعة   

6:30 إلى الساعة  

 األحد
  ية )م( نباتتحسين حاصالت بستاني

 )أ(

إنتاج الزهور ونباتات الزينة )م( 

 مدرج د 
 تحسين حاصالت بستانية )تط( نباتي أ 

إنتاج محاصيل العلف والمراعي 

 )تط( نباتي أ

 األثنين 
إنتاج محاصيل العلف والمراعي )م( 

 نباتي أ 

 1 -12من                  

 أنشطة طالبية/ ثقافة 

  3  -1من 

 

 5-3من 

نباتى  نباتات الزينة )تط( إنتاج الزهور و

 ج 

 7  -5من 

 الزراعة المحمية )م( مدرج أ

 الثالثاء

( تطخصوبة األراضي واألسمدة )
 مدرج ) د ( 

 

( مخصوبة األراضي واألسمدة )

 (  بمدرج ) 

الفاكهة والخضر )تط(  حفظ وتصنيع 

 توشكى   مدرج 

تصميم وتحليل التجارب الزراعية  

 )م( نباتي ب 

 األربعاء 
 رشاد الزراعي )م( أساسيات اإل

 امدرج 
 ب الزراعة المحمية )تط( نباتي 

تصميم وتحليل التجارب الزراعية )تط(  

 مدرج ج 
 

 حفظ وتصنيع الفاكهة )م( مدرج أ  الخميس
أساسيات اإلرشاد والزراعي )تط( 

 مدرج أ
 أمراض حاصالت بستانية )م( نباتي ج 

أمراض حاصالت بستانية )تط( 

 1 نبات
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 2021/2022دول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى ج

 لمستوى الرابع ب االجدول الدراسي لطال

 " شعبة استصالح واستزراع األراضى الصحراوية" 
 

 عميد الكلية                                                                 والطالبوكيل الكلية لشئون التعليم                          مسجل الكلية                          
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8من الساعة  اليـــوم   

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
 نظم الرى والصرف )تط( 

 قاعة اراضى  
 نظم الرى والصرف )م(

 قاعة األراضى 

 انتاج الزهور ونباتات الزينة ) م (

 مدرج )د( 

 تحسين حاصالت بستانية )  تط (

 نباتي ) أ ( 

 مكافحه اآلفات ) م (

 ( أمدرج ) 

 األثنين

 

 

 

انتاج الخضر  بالمناطق  

 الصحراوية 

 ( أ )تط( نباتى ) 

إنتاج محاصيل العلف األخضر 

 م ( نباتى ) أ (  والمراعى  )

 1 -12من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة 

 3 -1من 

إنتاج محاصيل العلف والمراعى  

 )تط(

 نباتى  ) أ( 

 5-3من 

 زهور وزينة تط نباتى )أ(

 7-5من 

 الزراعة المحمية 

 ) م ( مدرج ) أ ( 

 الثالثاء 
انتاج الخضر  بالمناطق   

 الصحراوية 

 (  ب) م ( نباتى )

 
 (تصميم وتحليل التجارب ) تط

 نباتى )ب( 
 

 األربعاء

 حفظ وتصنيع الفاكهة والخضر 

 1ع غ  ) تط(

 
 أساسيات اإلرشاد الزراعى )م( 

 ( ا ) مدرج

 

 تحسين حاصالت بستانية )  م (

 مدرج )ب( 

 تصميم وتحليل التجارب ) م (

 مدرج ) ج (

 الزراعة المحمية ) تط (

 نباتى ) ج( 

 الخميس
 

 حفظ وتصنيع الفاكهة والخضر 

 أ ( ) م (مدرج )

 أساسيات اإلرشاد الزراعى ) تط( 

 مدرج ) أ( 

 2مكافحة اآلفات تط وقايه 

أمراض حاصالت بستانية )م( 

 نباتي ج 

 أمراض حاصالت بستانية  

 1نبات )تط( 
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  2021/2022دول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى ج

 ة لمستوى الرابع الجدول الدراسي لطالب ا
 شعبة التخطيط والتنمية الزراعية 

 

 وم اليـ

 

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
       ء األقتصادى اإلحصا

 نباتي ج )م(
 

 األحصاء األقتصادى )تط ( 

 ( 2معمل وقاية ) 
 ( أمكافحة االفات ) م ( مدرج ) 

 األثنين
 

 

 أساسيات األقتصاد المنزلى )م( 

 2علوم أغذية 

 1 -12من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة 

 3 -1من 

 

 5-3من 

 

 7-5من 

 الزراعة المحمية ) م ( مدرج ) أ (

 الثالثاء 

التقييم األقتصادى  

للبرامج والمشروعات  

 نباتى ب  )تط(

 

 

 الطرق االرشادية الزراعية )م( 

  قاعة االراضي

  مبادئ محاسبة زراعية )تط(

 قاعة االقتصاد 

   مبادئ محاسبة زراعية )م(

 قاعة االقتصاد 

 ( أالزراعة المحمية ) تط( نباتي  )  

 

 األربعاء

 

التقييم األقتصادى  

 للبرامج )م( 

 )أ( نباتى  

 

 

 

 أساسيات اإلرشاد الزراعي )م( 

 (امدرج )

 

أساسيات األقتصاد المنزلى  

 ( 1)تط( علوم االغذية )

 الطرق األرشادية الزراعي)تط (  

 ( 1وقاية ) 
 

 الخميس
 

 

 حفظ وتصنيع الفاكهه والخضر ) م (

 مدرج ) أ (

أساسيات اإلرشاد الزراعى  

 )تط( مدرج ) أ( 

حفظ وتصنيع الفاكهه والخضر)تط(  

 ( 1قاعه اغذية )
 ( 2مكافحه اآلفات ) تط ( وقايه )
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  2021/2022دول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى ج

   لمستوى الرابعالجدول الدراسي لطالب ا

 " شعبة انتاج وتكنولوجيا القطن" 
 

 اليـــوم 

8من الساعة   

10إلى الساعة   

 

10ساعة من ال  

12إلى الساعة   

12:30من الساعة   

2:30إلى الساعة   

2:30من الساعة   

4:30 إلى الساعة   

4:30من الساعة   

6:30 إلى الساعة   

      السبت 

  األحد
  ياألقتصاد القطنى )م ( نبات

 ( ب)
 نباتي ب األقتصاد القطنى )تط(   ( ب فرز القطن الشعر  ) تط ( نباتى ) 

 مكافحه اآلفات ) م ( 

 ( أج )مدر

  األثنين
فرز القطن الشعر )م( نباتي  

 ج

 1 -12من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة 

 3  -1من 

 نباتي ) ب ()م( حلج وكبس القطن 

   5-3من                         

 حلج وكبس القطن )تط( 

 معمل القطن

5-7 
 

 الثالثاء 

 األرشاد الزراعى القطنى 

 ) م ( 

 معمل القطن

 تك الياف القطن تط  

 طنمعمل ق 
   نباتي جمكافحه اآلفات ) تط ( 

 األربعاء
 

 

 تكنولوجيا الياف القطن  

 ) م (نباتى ) ب ( 

 األرشاد الزراعى القطنى 

 معمل قطن  ) تط( 

 تصميم وتحليل التجارب ) م ( 

 مدرج ) ج (

 

 

 

 الخميس
 

 

 تصميم وتحليل التجارب 

 ) تط (نباتي ) أ (  
 معمل القطن  اقتصاد تصنيع القطن )م(

معمل  تصنيع القطن )تط( اقتصاد

 القطن 
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   2021/2022دول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى ج                                                   
  لمستوى الرابعالجدول الدراسي لطالب ا

 التكنولوجيا الحيوية الزراعية"  شعبه"

 

 ـومالي
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 

بيولوجيا الجزئية للضغوط  

 القلب المقدس  3)تط( قسم  الالحيوية

 

بيولوجيا الجزئية للضغوط  

 القلب المقدس  2)تط( قسم  الحيويةال

 

 أساسيات تكنولوجيا التخمرات 

 2معمل علوم األغذية  1 )تط(  قسم

 

بيولوجيا الجزئية للضغوط  

القلب   1)تط( قسم  الالحيوية

 المقدس 

 

 أساسيات تكنولوجيا التخمرات 

معمل علوم األغذية   3)تط(  قسم 

2 

 (   أمدرج )  مكافحة اآلفات ) م (

  األثنين 

   (2وقايه )  اآلفات ) تط (  مكافحه

 

بيولوجيا الجزئية للضغوط  

 القلب المقدس  4)تط( قسم  الالحيوية

 

 

 

 1 -12من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة 

 3:1من 

 وراثة المناعة  ) م ( 

 مدرج )د( 

 5-3من 

أساسيات تكنولوجيا التخمرات  

معمل علوم   2)تط( قسم  

 2األغذية 

 

 

 7-5من 

 الزراعة المحمية )م( مدرج أ 

  لثالثاء ا

 

بيولوجيا الجزئية للضغوط الالحيوية 

 (   ب)م( مدرج  ) 

 

 

 

 

 بيولوجيا مقارن تط  مدرج ب 

 

 الزراعة المحمية ) تط( 

 (  أنباتي ) 

   األربعاء 
الصناعات الغذائية والميكروبية  

 ( 2علوم االغذية )  1)تط( قسم  

 الصناعات الغذائية والميكروبية  

 ( 1علوم االغذيه )  2)تط( قسم  

 

 

 الخميس 
 والميكروبية الصناعات الغذائية

 )م( مدرج )ج( 
 (  د)  )م(مدرج  1بيولوجيا مقارن 

 أساسيات تكنولوجيا 

 ) ب( الصناعية) م ( مدرج التخمرات 
 

)تط(  ية    والميكروب الغذائية الصناعات

 ( 2علوم االغذية ) 3قسم 
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   2021/2022دول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى ج                                                        

 لمستوى الرابع الجدول الدراسي لطالب ا

 " شعبة األستزراع السمكى األحياء المائية" 

 

 اليـــوم 
8من الساعة   

10إلي الساعة   

10من الساعة   

12إلى الساعة   

12:30من الساعة   

2:30 إلى الساعة   

2:30من الساعة   

4:30 إلى الساعة   

4:30من الساعة   

6:30 إلى الساعة   

      السبت

 األحد
 أمراض األسماك )م(

 د   مدرج

إنشاء وتكنولوجيا المزارع  

 توشكيالسمكية )تط( 

 

   زهور وزينه )م( مدرج )د(

 

 

 نباتي جأمراض أسماك )تط( 
 مكافحه اآلفات ) م ( 

 مدرج ) أ (

 األثنين
 وجى  األسماك )م( فسيول

 توشكيمدرج 

تغذية وأعالف األسماك )م( 

 توشكي مدرج 

 

 1-12من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة 

 3-1من 

 

 5-3من 

 توشكينظم إستزراع سمكي )م( 
 زهور وزينة تط نباتى )أ( 

 الثالثاء 
تربية ورعاية الطيور المائية )تط(  

 توشكي

فسيولوجى  األسماك )تط(  

 توشكي

 

 
 د األسماكأدوات وأساليب صي

 مدرج ) د ( )م( 
 

  األربعاء

 ( 12-11)من الساعة 

تربية ورعاية الطيور المائية )م( 

 مدرج توشكي

 أدوات وأساليب صيد األسماك

 نباتي ا) تط ( 
  

 الخميس
إقتصاد وإدارة مزارع سمكية )م( 

 توشكي

إنشاء وتكنولوجيا المزارع  

 السمكية )م(  مدرج توشكى

تط( مدرج تغذية وأعالف األسماك )

 توشكي

 

إقتصاد إدارة مزارع سمكية )تط( 

 توشكي
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   2021/2022دول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى ج

  لمستوى الرابعالجدول الدراسي لطالب ا

 "شعبة انتاج وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية" 

  

 اليـــوم
8عة من السا  

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  

306:من الساعة   

308: إلى الساعة  

 السبت  

االنتاج المعملي الدقيق  

للمركبات النشطة  

حيويا)م( فى النباتات  

 معمل الطبية والعطرية  

 مدرج ) ج (

   

للمركبات      النتاج المعملي الدقيق

النشطة حيويا من النباتات الطبية  

 مدرج ج والعطرية )تط( 

أقتصاد وانتاج وادارة أعمال النباتات  

 )م( الطبية والعطرية

 مدرج )ا( 

 تكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية 

 مدرج )أ()م(  

كيمياء النباتات الطبية والعطرية  

 مدرج ا ( )تط

 

 

 األحد 

 
 طرق المكافحة االمنه ) تط (

                جنباتى 

 

 
كيمياء النباتات الطبية والعطرية ) م( 

 مدرج ا 
  أ مكافحة اآلفات )م( مدرج 

 األثنين

 

 

 1 -12من 

 أنشطة طالبية/ ثقافة 

 3 -1من 

تكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية  

)ب ()م( مدرج   

 

 5 -3من                     

استخدامات االعشاب الطبية و  

العطرية نظري معمل علوم  

 1االغذية

 7-5من 

 الزراعة المحمية ) م (

 مدرج ) أ (

 

 

 الثالثاء 

 
 ( مطرق المكافحة االمنه ) 

1وقاية   

 

 ( 1:30-12:30من  )

التأثيرات الجانبية للنباتات الطبية )م( 

 (  دمدرج )

معوقات استغالل النباتات الطبية 

 م لعطرية وا

 (  ا) نباتي 

 

 2مكافحة اآلفات )تط( وقاية 

التأثيرات الجانبية للنباتات  

(ا) مدرج الطبية )تط(   

 

 

 األربعاء 

 

 

 الزراعة المحمية 

 (  ب) تط (  نباتي  ) 

 

   

 الخميس

 

  

اآلفات الحشريه والحيوانيه للنباتات  

 الطبيه والعطريه 

 ) م ( مدرج )ب(

  اآلفات الحشريه والحيوانيه

 للنباتات الطبيه والعطريه تط 

 مدرج ب 
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