
                                                    

 
 

   مــــلـــحــــوظــــة :
 .   صباحا   12:00الساعة  إلي 10:00 من الساعة الفرقة األولي والثانية  ❖

 ظ .  3:00إلي الساعة   1:00 الفرقة الثالثة والرابعة  من الساعة  ❖

 يراعى في مواد التخلف الحضور في مواعيدها بالفرق الدراسية التي تدرس بها  ❖

 عميد الكلية                                                                                      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                       القسم                                                                                                         رئيس

 احمد عبد الفتاح محمودأ.د/                                                                                                          حسين عادل حسين  احمدأ.د /                                                                              يماء منصورشأ/       

 اليوم
الفرقة  

 االولى

الفرقة  

 الثانية 

 الـــــفــــرقــــــــة الـــــــــرابــــــــعـــــــــة  الــــثـــــالـــــــثـــــة الــــفـــــرقـــة 

اإلنتاج 

 النباتى 

اإلستزراع  

السمكى 

واألحياء 

 المائية 

إستصالح  

وإستزراع  

األراضى 

 الصحراوية

التخطيط 

والتنمية  

 الزراعية

إنتاج وتكنولوجيا  

 القطن

التكنولوجيا  

 الحيوية

إنتاج  

وتكنولوجيا 

النباتات الطبية  

 والعطرية

اإلنتاج 

 النباتى 

اإلستزراع  

السمكى واألحياء 

 المائية 

إستصالح  

وإستزراع  

األراضى 

 الصحراوية

التخطيط 

والتنمية  

 الزراعية

إنتاج وتكنولوجيا  

 القطن

التكنولوجيا  

 الحيوية

إنتاج وتكنولوجيا  

النباتات الطبية  

 والعطرية

    19/6السبت
إدارة األعمال  

 المزرعية 

اإلرشاد الزراعي  

 السمكي

إدارة األعمال  

 المزرعية 

إدارة األعمال  

 المزرعية 

إدارة األعمال  

 المزرعية 

أساسيات الهندسة  

 الوراثية 

فحة الحيوية آلفات   المكا

 النباتات الطبية والعطرية 

        مبادئ علم السياسة     20/6االحد 

        أساسيات علوم وتكنولوجيا األلبان   ميكنة زراعية  21/6االثتنين 

 تدريب ميداني زراعي تخصصي           22/6الثالثاء 

        ونباتات الزينة أساسيات الزهور   كيمياء عضوية  23/6االربعاء 

  24/6الخميس 

أساسيات 

إنتاج  

 الدواجن 

  

تربية نحل  

العسل ودودة  

 القز 

 
تربية نحل العسل  

 ودودة القز 

تربية نحل العسل  

 ودودة القز 
 2وراثة جزيئية  تربية وإكثار القطن 

تربية نحل العسل ودودة  

 القز 

 25/6الجمعة 
أساسيات 

 األراضي 
        زراعية مساحة ومباني  

  26/6السبت 
التسويق  

 الزراعي 
       

النباتات الطبية  

 والعطرية 

إنتاج القشريات   -

 والرخويات 

 

 

النباتات الطبية  

 والعطرية 
 

تكنولوجيا غزل  

 القطن
 

مراقبة جودة وسالمة   

 النباتات الطبية والعطرية 

 27/6االحد 
لغة إنجليزية  

 علمية 
 

إنتاج محاصيل  

 الزيت  

إنتاج أسماك  

المياه المالحة  

 والعذبة 

إستصالح وتحسين  

األراضي  

 الصحراوية 

النقود والبنوك  

 والتجارة الدولية 
 1الوراثة الجزيئية  أمراض القطن  

أساسيات 

الزراعة  

العضوية  

والحيوية في   

النباتات الطبية  

 والعطرية 

    
إنتاج محاصيل  

 الزيت 
  

  28/6االثنين 

أساسيات 

علوم  

وتكنولوجيا  

 اإلغذية

       

تنسيق الحدائق  

وزراعة  

المسطحات 

 الخضراء 

  التعاون الزراعي   تسويق األسماك 
التحسين الوراثي في  

 النبات 
 العالج باألعشاب 

 تغذية نبات     تغذية نبات   تغذية نبات  مبادئ السيكولوجي    29/6الثالثاء 

 30/6االربعاء 
مبادئ  

اإلقتصاد  

 الزراعي 

      
وراثة الكائنات  

 الدقيقة 
  

بيولوجيا التناسل  

والتفريخ  

 والمفرخات 

إنتاج الفاكهة  

بالمناطق  

 الصحراوية 

تنظيم وتنمية  

 المجتمع الريفي 

تكنولوجيا بذرة  

 القطن
 

أمراض  النباتات الطبية  

 والعطرية ومكافحتها 

  1/7الخميس 
ميكروبيولجي 

 ا زراعية 
        أساسيات إنتاج األسماك والكائنات المائية 

 2/7الجمعة 

 11-10في تمام الساعة من  2/7سوف يعقد امتحان مادة ابتكار وريادة االعمال للفرقه الثالثة  يوم الجمعه الموافق   

 اونالين     صباحا
 

 مبيدات اآلفات  مبيدات اآلفات 
 مبيدات اآلفات  -

 
 مبيدات اآلفات  مبيدات اآلفات 

 3/7السبت 
أساسيات إنتاج  

 الفاكهة 
   

اآلفات الحشرية  

للزراعة الصحراوية  

 ومكافحتها 

التخطيط  

اإلقتصادي  

 الزراعي 

 فرز القطن الشعر 
كيمياء حيوية  

 2زراعية 

تربية وتحسين   

النباتات الطبية  

 والعطرية 

       

  4/7االحد 

إنتاج  

محاصيل  

 الحقل

   انتاج ورعاية النعام  أسماك الزينة   

 

البيولوجيا الجزيئية  

 للضغوط الحيوية 

اإلتصاالت التسويقية  

المتكاملة  للنباتات الطبية  

 والعطرية ومنتجاتها 

  حقوق اإلنسان  5/7االثنين 
إنتاج محاصيل  

 الخضر 
 

إنتاج وتربية  

ورعاية اإلبل  

 واألغنام والماعز 

 
آفات القطن  

 الحشرية ومكافحتها 
 

إنتاج النباتات  

 العطرية 
       

    6/7ثاء الثال

إنتاج محاصيل  

الحبوب والبقول  

 والسكر 

     
تكنولوجيا مابعد الحصاد   

 للنباتات الطبية والعطرية 

  7/7االربعاء 
أسس 

 الوراثة 
        ريادة األعمال وإدارة المشروعات الصغيرة 

       مراسالت إنجليزية   تقسيم نبات  8/7الخميس 
التجارة الدولية  للنباتات   -

 الطبية والعطرية 

 كلية الزراعة سابا باشا

 2020/2021جدول إمتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 نهائي  

 سابا باشا   –كلية الزراعة  


