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 سابا باشا -كلية الزراعة   
  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

  (االولالمستوى ) 7102/8102للعام الجامعى  الثانىدول الفصل الدراسى ج
 

 03.0من الساعة

 03.0إلي الساعة 

 13.0من الساعة

 03.0إلي الساعة 

 213.0من الساعة

 13.0إلي الساعة 

 إلي 20من الساعة 

 21الساعة 

 إلي 8من الساعة 

 20الساعة 
 اليوم

 ( تط0,.اقتصاد زراعي قسم ) 

 )مدرج أ(

 (2)ك (2,1كيمياء عضوية تط قسم )

 (2) ( نبات5تقسيم نبات )تط( قسم )

 )ج( مدرج (.2-21) )تط(اقسام فاكهة

 ( مدرج )ج(20-9فاكهة ) تط( اقسام )

 )مدرج ب (( تط2,1اقتصاد زراعي قسم )

 (2( )ك5,0كيمياء عضوية تط قسم )

 (1( )ك0اراضي )تط( قسم )

 ) 1)  ( نبات 7تقسيم نبات )تط( قسم )

 )أ() م( مدرج  اساسيات انتاج الفاكهة

 مجموعة )أ(

 (2( )ك 22 - 8كيمياء عضوية تط قسم )

 (1( )ك20,.2اراضي )تط( قسم )

 )2نبات((  9تقسيم نبات )تط( قسم )

 د ((( تط مدرج 21-20ميكنة زراعية قسم )

 تقسيم نبات )م( مدرج )أ( 

 مجموعة أ

 ميكنة زراعية )م( مجموعة ب

 مدرج )ج(

 داالح

 7 -5من 

 اقتصاد زراعي قسم

( تط 20-.22-2)

 )توشكي(

تقسيم نبات )تط( قسم 

 (1( )نبات2)

 5 -.من 

 2( ك0,.كيمياء عضوية تط قسم )

 (1( )ك21راضي )تط( قسم )أ

 تقسيم نبات )تط( قسم 

 (1( )نبات20-.2)

 ةيثقافطالبية/ أنشطة  2 -21من 

 .-2من 

 توشكي ( تط5,0,7اقتصاد زراعي قسم )

 2( ك20,21اء عضوية تط قسم )كيمي

 (2( )نبات22تقسيم نبات )تط( قسم )

 ( مدرج )ج(.-1فاكهة ) تط( اقسام )

 اساسيات انتاج الفاكهة) م( مدرج ج

 مجموعة ب

 (0-.-1-2ميكنة زراعية قسم )

 تط مدرج )د(

 (1( )ك5اراضي )تط(قسم)

 (2( )نبات0تقسيم نبات )تط( قسم )

 كيمياء عضوية )م( مجموعة أ 

 درج )د(م

 (1( )نبات21قسم ) تقسيم نبات)تط(

 كيمياء عضوية تط قسم 

 (2( )ك2039,.2)

 ( مدرج )ج(22-8فاكهة)تط( اقسام )

 االثنين

تقسيم نبات )تط( قسم 

 (1( )نبات1)

 (1( )ك0اراضي )تط( قسم )

 (1( )نبات.تقسيم نبات )تط( قسم )

 ( معمل نباتي ب0-2)تط( اقسام ) فاكهة

 موعة ب مدرج )أ(مج لغة انجليزية

 (1( )ك2اراضي )تط( قسم )

 (1( )نبات0تقسيم نبات )تط( قسم )

 ( معمل نباتي ب7-0فاكهة ) تط( اقسام )

اساسيات علم االراضي )م( مجموعة أ 

 مدرج )ج(

 كيمياء عضوية )م( مجموعة ب مدرج )د(

مبادئ اقتصاد زراعي مجموعة أ 

 مدرج )ج(

 (1( )ك9اراضي )تط( قسم )

 (2( )نبات8ت )تط( قسم )تقسيم نبا

 الثالثاء

حقوق االنسان مجموعة 

 مدرج )أ( ب ,  أ
 

 (1( )ك8اراضي )تط( قسم )

 

 ( نباتي ج20-5فاكهة ) تط( اقسام )

 طالبيةأنشطة  2 -21من 
  .-2من 

 )مدرج أ( (تط توشكي8,9اقتصاد زراعي قسم )

 مجموعة أمدرج ج غة انجليزيةل           
 (1)ك (22اراضي )تط( قسم )

 (2( )نبات20تقسيم نبات )تط( قسم )

 تقسيم نبات )م( مجموعة ب مدرج )ب(

 (1( )ك7اراضي )تط( قسم )

 

 ميكنة زراعية )م( مجموعة أ 

 مدرج )ج(

مبادئ اقتصاد زراعي مجموعة ب 

 ب مدرج

 االربعاء

 (20-.2-9-22-8ميكنة زراعية قسم ) (1( )ك1اراضي )تط( قسم ) 

 تط مدرج )د(

 (1( )ك20( قسم )اراضي )تط

 

 اساسيات علم االراضي )م( مجموعة ب 

 مدرج )أ(

 ( تط مدرج )د(7-0-5ميكنة زراعية قسم )

 (1( )ك.اراضي )تط( قسم )

 ( 20,21اقتصاد زراعي قسم )

 تط )توشكي(

 (2( )ك7كيمياء عضوية تط قسم )

الخمي

 س
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 سابا باشا -كلية الزراعة   
  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

  (الثانيالمستوى )7102/8102للعام الجامعى  الثانىالدراسى  دول الفصلج
 

 03.0من الساعة

 03.0إلي الساعة 

 13.0من الساعة

 03.0إلي الساعة 

 213.0من الساعة

 13.0إلي الساعة 

  20من الساعة 

 21إلي الساعة 

 8من الساعة 

 20الساعةإلي
 اليوم

-7ميكروبيولجي )تط( قسم 

 1نبات22

 1نبات 0قسم ميكروبيولجي )تط( 

 نباتي ج  9قسم محاصيل) تط(

 نباتي ب  20قسم محاصيل) تط(

 توشكى( مدرج 0) قسم )تط( دواجن

 (2)نبات .ميكروبيولجي )تط( قسم 

( مدرج 21دواجن )تط( قسم )

 )توشكى(

 مدرج ) د(( 1دواجن )تط( قسم )

 مدرج )ج( اسس الوراثة
 

 (1)نبات 1ميكروبيولجي )تط( قسم 

 )توشكي(22-دواجن )تط( قسم 

نباتي )ج(  8-7قسم محاصيل) تط(

 1ع غ  0قسم  )تط( علوم اغذية

 2نبات  9 قسم )تط( وراثة

 االحد

 7 - 5من 

ميكروبيولجي )تط( قسم 

 2نبات 20-21

 دواجن )تط( اقسام 

 د( مدرج 8)

 5 -.من 

 2نبات 9ميكروبيولجي )تط( قسم 

 ( نباتي ج21-22) قسم محاصيل)تط(

 ( 20دواجن )تط( قسم )

 سمكالمعمل 

 2وقاية ( 7)  دواجن )تط( قسم

 ةيثقافطالبية/ أنشطة 2 -21من 

 .-2ن م

 1نبات8ميكروبيولجي )تط( قسم 

 نباتي ب 2قسم محاصيل) تط(

 نباتي ج 1قسم ) تط( محاصيل

 سمك( معمل 9دواجن )تط( قسم )

 أساسيات علوم وتكنولوجيا  مدرج أ )م(زراعي التسويق ال

 مدرج أاألغذية 
 نيناالث

 تسويق )تط( قسم 

 ( توشكي22-21)

 )تط( ميكروبيولجي

 2نبات 5قسم 

 ( توشكي20-9تسويق )تط( قسم )
 مدرج ج (2دواجن )تط( اقسام )

 2نبات 0ميكروبيولجي )تط( قسم 

 نباتي ج  5-0قسم  محاصيل) تط( مدرج ج)م( لدواجن إنتاج ااساسيات 

 1نبات 2ميكروبيولجي )تط( قسم 

 معمل سمك( .) دواجن )تط( قسم

 الثالثاء انتاج محاصيل الحقل مدرج أ

( 8-7تسويق )تط( قسم )

 توشكي
 

 ( توشكي0-5تسويق )تط( قسم )

 مقس )تط( علوم اغذية

 2ع غ (22-21( 
 

 طالبيةأنشطة 2 -21من 

 .-2ن م

 ( توشكي0-.تسويق )تط( قسم  )

 2ع غ  9قسم )تط( علوم اغذية

 1ع غ  20قسم )تط( علوم اغذية

 ( توشكي1-2تط( قسم )تسويق )

 2ع غ  7قسم )تط( علوم اغذية

 1ع غ  8قسم )تط( علوم اغذية

 نباتي ج  0-.قسم  محاصيل) تط(

 مدرج أ ة )م( ميكروبيولجي زراعي

 
 
 

 االربعاء

 ( 20-21قسم ) )تط( وراثة

 1نبات 

 

 *نبات ا 7قسم  )تط( وراثة

 1نبات  8قسم  )تط( وراثة 

 2ع غ  .قسم )تط( علوم اغذية

 1ع غ  0قسم )تط( علوم اغذية

 سمكال( معمل 1دواجن )تط( قسم )

 *نبات ا 5قسم  )تط( وراثة

 1نبات  0قسم  )تط( وراثة

 2ع غ  2قسم )تط( علوم اغذية

 1ع غ  1قسم )تط( علوم اغذية
 

 نبات ا .قسم  )تط( وراثة

 1نبات  (22-0)  قسم )تط( وراثة

 ( توشكي5دواجن )تط( قسم )

 نبات ا 2قسم  )تط( وراثة

 1نبات  1قسم  )تط( وراثة

 1ع غ  5قسم  )تط( علوم اغذية

 سمكال( معمل 0دواجن )تط( قسم )

 الخميس
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 سابا باشا -كلية الزراعة   
  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 )شعبة انتاج وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية( لمستوى الثالثا 7102/8102للعام الجامعى  الثانىدول الفصل الدراسى ج
 

 03.0من الساعة

 03.0إلي الساعة 

 13.0من الساعة

 03.0إلي الساعة 

 213.0من الساعة

 13.0إلي الساعة 

  20من الساعة 

 21إلي الساعة 

  8من الساعة 

 20الساعة  إلي
 اليوم

األسماك اساسيات انتاج 

 )تط( مدرج دنات المائية والكائ

 األسماك والكائناتاساسيات انتاج 

 )م( مدرج دالمائية 

 ونباتات زهورالاساسيات   

 زينة )م( مدرج دال

 االحد

 مبادئ السيكولوجي

 مدرج أ

 

 الزراعة العضوية )تط(

 ج مدرج

 (2-21من )

 / ثقافيةانشطة طالبية
 (.-2من )

أساسيات علوم وتكنولوجيا 

  2غ  االلبان )تط( ع

 1مجموعة 

أساسيات علوم وتكنولوجيا 

  1االلبان )تط( ع غ 

 2مجموعة 

الزراعة أساسيات 

والحيوية فى  العضوية

 النباتات الطبية والعطرية

 نباتي )أ( )م(

 االثنين

نجليزية باللغة اإلمراسالت 

 مدرج د

 نجليزية باللغة اإلمراسالت 

 مدرج د

 

 انتاج النباتات العطرية )تط(

 نباتي ج

 

 مساحة ومباني)تط( مدرج ب
 

)م( مدرج  مساحة ومباني

 )د(

 الثالثاء

 5-3من  

زينة ال ونباتاتزهورالاساسيات 
 )تط( مدرج د

 طالبيةنشطة أ 2 -21من 

 .-2ن م

 )م( مبادئ علم السياسة 

 مدرج د
 

أساسيات علوم وتكنولوجيا 

 االلبان مدرج )أ(

 انتاج النباتات العطرية 

 نباتي أ )م(

 االربعاء

 

 مدرج د الصغيرة مشروعاتالدارة إعمال واألريادة 

( )تط تربية وتحسين نباتات

 من  طبية وعطرية نباتي أ

 (200-52)رقم 

)تط(  تربية وتحسين نباتات

 من  طبية وعطرية نباتي أ

 (50-2) رقم

(9-20) 

م( ) تربية وتحسين نباتات

 أطبية وعطرية نباتي 

 الخميس
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سابا باشا -كلية الزراعة   
  

 التعليم والطالب  وكيل الكلية لشئون

  (تينتاج النبااإل)شعبة لمستوى الثالثا 7102/8102للعام الجامعى  الثانىدول الفصل الدراسى ج
 

 03.0من الساعة

 03.0الساعة  إلي

 13.0الساعة من

 03.0الساعة  إلي

 213.0من الساعة

 13.0الساعة  إلي

 20من الساعة 

 21الساعة  إلي

 8من الساعة 

 20الساعة  ليإ

 اليوم

 

األسماك اساسيات انتاج 

)تط( المائية  والكائنات

 مدرج د

األسماك اساسيات انتاج 

 )م( مدرج د المائية والكائنات
 

انتاج محاصيل الزيت )تط( 

 نباتي ب

انتاج محاصيل الزيت )م( 

 نباتي ب

 ونباتاتزهورالاساسيات 

 )م( مدرج دزينة ال

 االحد

 مبادئ السيكولوجي

  أ مدرج

 (2-21من ) 

 / ثقافيةانشطة طالبية

انتاج محاصيل الخضر )تط( 

 نباتي ب

انتاج محاصيل الخضر )م( 

 نباتي ب

 االثنين

 نجليزيةباللغة اإلمراسالت 

 مدرج د
 

 نجليزية باللغة اإلمراسالت 

 مدرج د

أساسيات علوم وتكنولوجيا 

 2ع غ 2)تط( مجموعة االلبان 

 زراعية مساحة ومباني  

 رج بمد )تط(

زراعية مساحة ومباني 

 مدرج د )م(

 الثالثاء

 5-3من  

ة زينال ونباتاتزهورالاساسيات 
 )تط( مدرج د

 طالبيةأنشطة 2 -21من 

 .-2ن م

 )م(  مبادئ علم السياسة 

 مدرج د

أساسيات علوم وتكنولوجيا 

 مدرج أااللبان 

أساسيات علوم 

)تط( وتكنولوجيا االلبان 

 2ع غ 1مجموعة 

 االربعاء

 

 مدرج د الصغيرة مشروعاتالدارة إعمال واأليادة ر
أساسيات علوم   

)تط( وتكنولوجيا االلبان 

 2ع غ .مجموعة 

 الخميس

 

 الكليةعميد                مسجل الكلية                                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                             
 

 أ.د/ طارق محمد أحمد سرور        يمان حسين السيد عياد                                       اأ.د/                               أ/ شيرين ماهر          
 
 
 
 
 

 



  
 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سابا باشا -كلية الزراعة   
  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

  (لزراعيةالتخطيط والتنمية ا )شعبة لمستوى الثالثا 7102/8102للعام الجامعى  الثانىدول الفصل الدراسى ج
 

 03.0من الساعة

 03.0الساعة  إلي

 13.0الساعة من

 03.0الساعة  إلي

 213.0من الساعة

 13.0الساعة  إلي

 20من الساعة 

 21الساعة  إلي

 8من الساعة 

 20الساعة  إلي

 اليوم

 

األسماك اساسيات انتاج 

)تط( المائية  والكائنات

 مدرج د

األسماك اساسيات انتاج 

م( ) المائية والكائنات

 مدرج د
 

والتجارة النقود والبنوك 

 قاعة االراضي ) م(الدولية 

 ة زينال ونباتاتزهورالاساسيات  

 مدرج د)م( 

 االحد

 مبادئ السيكولوجي

 مدرج أ
 

 (2-21من ) 

 / ثقافية انشطة طالبية

 

 
والتجارة النقود والبنوك 

 2)تط( وقاية الدولية 

 االثنين

 نجليزيةباللغة اإلمراسالت 

 مدرج د

 نجليزيةباللغة اإلمراسالت 

 مدرج د

 

أساسيات علوم وتكنولوجيا 

 2)تط( ع غ االلبان 
 

 التخطيط االقتصادي

 )م( وقاية ا 

 زراعية مساحة ومباني 

 )م( مدرج د

 الثالثاء

 5-3من  

 ونباتات زهورالاساسيات 
 مدرج د )تط(زينة ال

 أنشطة طالبية2 -21من 

 .-2من 

 مبادئ علم السياسة 

 ج دمدر)م( 
 

أساسيات علوم 

 مدرج أوتكنولوجيا االلبان 

 التخطيط االقتصادي )تط( 

 وقاية ا

 االربعاء

 زراعية مساحة ومباني    مدرج د الصغيرة مشروعاتالدارة إعمال واألريادة 

 مدرج د )تط(
 

 الخميس

 

 عميد الكلية     ن التعليم والطالب                                      مسجل الكلية                                        وكيل الكلية لشئو            
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سابا باشا -كلية الزراعة   
  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 الحيوية الزراعية()شعبة التكنولوجيا  لمستوى الثالثا 7102/8102للعام الجامعى  ثانىالدول الفصل الدراسى ج
 

 03.0من الساعة

 03.0الساعة  إلي

 13.0الساعة من

 03.0الساعة  إلي

 213.0من الساعة

 13.0الساعة  إلي

 20من الساعة 

 21الساعة  إلي

 8من الساعة 

 20الساعة  إلي

 اليوم

 

األسماك اساسيات انتاج 

)تط( الكائنات المائية و

 مدرج د

األسماك اساسيات انتاج 

 )م( مدرج دوالكائنات المائية 

 

)تط( 1كيمياء حيوي زراعي  

 2( ع غ 2قسم 

)م(  1كيمياء حيوي زراعي 

 مدرج ب

 زينةال ونباتاتزهورالاساسيات 

 مدرج د )م(

 االحد

 مبادئ السيكولوجي

 مدرج أ
 

 (2-21من ) 

 / ثقافيةانشطة طالبية

 .-2ن م 

قلب ال بيولوجيا الضغوط )تط(

 .مقدس قسم ال

لب قال بيولوجيا الضغوط )تط(

 1مقدس قسم ال

 1كيمياء حيوي زراعي 

 1( ع غ  .)تط( قسم

قلب ال بيولوجيا الضغوط )تط(

 2مقدس قسم ال

 1كيمياء حيوي زراعي  

 1( ع غ 1)تط( قسم 

 االثنين

 نجليزيةباللغة اإلمراسالت 

 مدرج د

نجليزية لغة اإلبالمراسالت 

 مدرج د

 )تط(زراعية مساحة ومباني  وراثة جزيئية )م( مدرج ب

 مدرج ب

)م(  زراعية مساحة ومباني 

 مدرج د

 الثالثاء

 5-3من  

 ونباتات زهورالاساسيات 
 )تط( مدرج دزينة ال

 أنشطة طالبية2 -21من 

 .-2من 

 مدرج د)م( مبادئ علم السياسة 

أساسيات علوم وتكنولوجيا 

 مدرج أان االلب

أساسيات علوم وتكنولوجيا 

 (0,.قسم ) 2)تط( ع غ االلبان 

 االربعاء

 

 مدرج د الصغيرة مشروعاتالدارة إعمال واألريادة 

أساسيات علوم وتكنولوجيا  

قسم  1)تط( ع غ االلبان 

(2,1) 

بيولوجيا جزيئية للضغوط )م( 

 (ج)مدرج 

 الخميس
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سابا باشا -كلية الزراعة   
  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 ( ستزراع األراضى الصحراويةإاستصالح و )شعبة لمستوى الثالثا 7102/8102للعام الجامعى  الثانىدول الفصل الدراسى ج
 

 03.0من الساعة

 03.0الساعة  إلي

 13.0الساعة من

 03.0الساعة  إلي

 213.0من الساعة

 13.0الساعة  إلي

 20لساعة من ا

 21الساعة  إلي

 8من الساعة 

 20الساعة  إلي

 اليوم

 

األسماك اساسيات انتاج 

)تط( والكائنات المائية 

 مدرج د

األسماك اساسيات انتاج 

 )م(والكائنات المائية 

 مدرج د

للزراعة  اآلفات الحشرية

 قاعة المكتبةالصحراوية)م( 

انتاج وتربية ورعاية االبل 

 تبةمكقاعة الوالماعز)تط( 

 ونباتاتزهورالاساسيات 

 مدرج د)م( زينة ال
 االحد

 مبادئ السيكولوجي

 مدرج أ
 

اآلفات الحشرية للزراعة 

 2تط( وقاية  ) الصحراوية

 (2-21من )

 / ثقافيةانشطة طالبية

 .-2من 

استصالح وتحسين االراضي 

 1ك )تط( 

استصالح وتحسين 

انتاج وتربية ورعاية  االراضي )م( قاعة االراضي

 بل والماعز)م( مدرج باال

 

 

 االثنين

 ةنجليزيباللغة اإلمراسالت 

 مدرج د

نجليزية باللغة اإلمراسالت 

 مدرج د

 

أساسيات علوم وتكنولوجيا 

 2)تط( ع غ االلبان 

زراعية مساحة ومباني  

 مدرج د  )م(
 الثالثاء

 5-3من  

 ونباتات زهورالاساسيات 
 )تط( مدرج دزينة ال

 2 -21من 

 أنشطة طالبية

 .-2من 

 )م( مبادئ علم السياسة 

 مدرج د

أساسيات علوم وتكنولوجيا 

 مدرج أااللبان 

 االربعاء 

زراعية مساحة ومباني    مدرج د الصغيرة مشروعاتالدارة إعمال واألريادة 

 مدرج د )تط(
 الخميس
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 سابا باشا -كلية الزراعة   
  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
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 سابا باشا -كلية الزراعة   
  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 (شعبة استصالح واستزراع األراضى الصحراوية)لمستوى الرابع  ا 7102/8102للعام الجامعى  انىالثدول الفصل الدراسى ج
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ودودة  بية نحل العسلتر

 1)تط( وقاية القز

ودودة  بية نحل العسلتر

 1معمل نبات  )م( القز
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 / ثقافيةانشطة طالبية
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 تنظيم وتنمية المجتمع
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 تنظيم وتنمية المجتمع
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 زراعيالتعاون ال
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عمال المزرعية االادارة 

 مدرج )ب(

  نباتي أ دورات زراعية )تط(  الخميس

طبية النباتات ال

  عطرية )تط(الو

 ي أنبات
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 سابا باشا -كلية الزراعة   
  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

  (شعبة انتاج وتكنولوجيا القطن) لمستوى الرابعا 7102/8102للعام الجامعى  الثانىدول الفصل الدراسى ج
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 د مدرج
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عمال المزرعية االادارة 
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 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
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 تدريب ميداني زراعي تخصصي  األثنين

 الثالثاء

خ تفريالتناسل واليولوجيا ب

 مفرخات الو

 سمكال)تط( معمل 

  سمكيالزراعي الرشاد اال

 1وقاية  م()

خ تفريالتناسل واليولوجيا ب

 سمكالمفرخات )م( معمل الو

 د مبيدات االفات )م( مدرج

انتاج القشريات 

 والرخويات )تط( 
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 انتاج حيوانات مائية )تط(
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 انشطة طالبية
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 سمكيالزراعي الرشاد اال
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 سابا باشا -كلية الزراعة   
  

 الكلية لشئون التعليم والطالب وكيل 

 (شعبة انتاج وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية)لمستوى الرابع ا 7102/8102للعام الجامعى  الثانىدول الفصل الدراسى ج
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 تدريب ميداني زراعي تخصصي الخميس
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