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 الفرقة الرابعة

 الئحة قديمة )برنامج االنتاج الزراعي العام( 

 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 األحد

تكنولوجيا منتجات األلبان 

 )محاضرة(
 مدرج علوم األلبان

 بالدور الثالث علوي بحري

 (عملي) رعاية وتربية حيوان

  االنتاج الحيوانيقسم  معمل

 0مبنى الدور الخامس علوي 

 انتاج خضر عملي

 معمل قسم البساتين 

  الدور الرابع علوي قبلي

 االثنين
 انتاج خضر محاضرة

)جـ(الدور الرابع علوي مبنى مدرج 

0  

 مكافحة اآلفات عملي

 النبات قسم وقاية  معمل

 الدور األول علوي قبلي

 )محاضرة( رعاية وتربية حيوان

  االنتاج الحيوانيمدرج قسم 

 0مبنى الدور الخامس علوي 

 الثالثاء
 مكافحة اآلفات محاضرة

 مدرج قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

 تكنولوجيا منتجات األلبان )عملي( 

 معمل )قسم علوم األلبان( 

 ث علوي بحريبالدور الثال
 أنشطة طالبية

 أنشطة طالبية األربعاء

 تغذية نبات )محاضرة(

 مدرج قسم األراضي 

 الدور الخامس علوي قبلي

 تغذية نبات )عملي(

 معمل قسم األراضي 

 الدور الخامس علوي قبلي

 أنشطة طالبية أنشطة طالبية أنشطة طالبية الخميس

 

 

 

 

 مدير شئون التعليم والطالب
 

محمد العال    أ / حسني 
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 المياهبرنامج األراضي و 
 المستوى الثاني  

 

 

 5-0 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 أنشطة طالبية  األحد

 إنتاج محاصيل)محاضرة(

برامج األراضي والمياه واالنتاج 

 النباتي ووقاية وأمراض النبات 

 مدرج )جـ(  

  (0الدور الرابع علوي مبنى )

 أنشطة طالبية  أنشطة طالبية 

 االثنين

ليل األراضي والمياه تح

 والنبات

 )محاضرة(

قسم األراضي  فصل

 والمياه 

 الدور الخامس علوي قبلي

تحليل األراضي والمياه والنبات 

 )عملي(

 )ب( معمل )قسم األراضي والمياه(

 الدور الخامس علوي قبلي

 أنشطة طالبية  أنشطة طالبية 

 الثالثاء

 كيمياء تحليلية عملي

)ب( -معمل )قسم األراضي

 الدور الخامس علوي

 الجناح القبلي

 فسيولوجي نبات عملي 
 

 معامل قسم النبات 

 كلية العلوم 

فسيولوجي نبات 

 محاضرة  
 

 قسم النبات 

 كلية العلوم

 أنشطة طالبية 

 األربعاء

 كيمياء تحليلية

 )محاضرة(

قسم األراضي  فصل

 والمياه 

 الدور الخامس علوي قبلي

 أنشطة طالبية 

 ليطبيعة أراضى عم

معمل )قسم األراضي  )ب( 

والمياه( الدور الخامس 

 علوي قبلي

 طبيعة أراضى 

 )محاضرة(

فصل قسم األراضي 

 والمياه 

الدور الخامس علوي 

 قبلي

 الخميس

 حقوق اإلنسان 

 )محاضرة(
  (8مدرج )

 كلية الحقوقمدرجات ب

 أخالقيات وآداب المهنة
  (8مدرج )

 قسم أمراض النبات 
 طة طالبية أنش أنشطة طالبية 

 

 
 

 
 

 

 مدير شئون التعليم والطالب
 

  أ / حسني محمد العال 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب  

 

  /احمد سالمــــــــــــــــــــان ا.د   
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 المستوى الثالث 
 

 برنامج األراضي والمياه
 

 

 5011 – 0011 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 األحد

مورفولوجيا وتقسيم األراضي 

 )محاضرة(

 لبرنامج األراضي والمياه

 مدرج قسم األراضي والمياه

 الدور الخامس علوي قبلي

موروفولوجيا وتقسيم األراضي 

 )عملي(

 لبرنامج األراضي والمياه

 قسم األراضي والمياه معمل

 ليالدور الخامس علوي قب

 أنشطة طالبية  أنشطة طالبية 

 االثنين

ري وصرف مزرعي 

 )محاضرة(

 لبرنامج األراضي والمياه

 مدرج قسم األراضي والمياه

 الدور الخامس علوي قبلي

 ري وصرف مزرعي )عملي(

 لبرنامج األراضي والمياه

 قسم األراضي والمياه معمل

 الدور الخامس علوي قبلي

 ميكروبيولوجيا األراضي 

 ة ا لمستوى الرابعمحاضر

تكنولوجيا حيوية) 

 ميكروبيولوجيا(

مدرج )قسم 

 الميكروبيولوجي(

 الدور الثاني علوي بحري 

 أنشطة طالبية 

 الثالثاء

 ميكروبيولوجيا األراضي 
عملي المستوى الرابع ) 

 ميكروبيولوجيا(

 معمل )قسم الميكروبيولوجي(

 الدور الثاني علوي بحري 

 خصوبة األراضي )محاضرة(

 لبرنامج األراضي والمياه

 مدرج قسم األراضي والمياه

 الدور الخامس علوي قبلي

 خصوبة األراضي )عملي(

 لبرنامج األراضي والمياه

 معمل قسم األراضي والمياه

 الدور الخامس علوي قبلي

 البيئة واإلنسان

 )محاضرة(

مدرج د. شريف 

 )قسم الجغرافيا( 

 كلية اآلداب 

  أنشطة طالبية األربعاء

 عملي  تلوث األرض والمياه ومعالجته

 لبرنامج األراضي والمياه

 معمل قسم األراضي والمياه

 الدور الخامس علوي قبلي

تلوث األرض والمياه ومعالجته 

         محاضرة 

 لبرنامج األراضي والمياه

 مدرج قسم األراضي والمياه

 الدور الخامس علوي قبلي

 أنشطة طالبية 

 أنشطة طالبية  أنشطة طالبية  أنشطة طالبية  ية أنشطة طالب الخميس

 

 
 

 

 
 

 مدير شئون التعليم والطالب
 

  أ / حسني محمد العال 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب  

 

  /احمد سالمــــــــــــــــــــان ا.د   

 عميد الكلية   
 

 /ا.د                    
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 المستوى الرابع
 راضي والمياه  برنامج األ

 

 

 5011 -0011 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 األحد

تقييم األراضي  المستوى الرابع 

 عملي برنامج األراضي والمياه

 قسم األراضي والمياه   فصل

 الدور الخامس علوي قبلي

 تقييم األراضي 

 محاضرة 
برنامج األراضي والمياه 

 )اختياري(
 ضي والمياه  قسم األرامدرج 

 الدور الخامس علوي قبلي

 الزراعة الالرضية 

 محاضرة  

برنامج األراضي والمياه 

 )اختياري (

مدرج قسم األراضي 

 والمياه  

 الدور الخامس علوي قبلي

أسمدة وتكنولوجيا التسميد 

 عملي
المستوى الرابع برنامج األراضي 

 والمياه

 قسم األراضي والمياه  معمل 

 لوي قبليالدور الخامس ع

   االثنين

زراعة األراضي 

 المستصلحة 

 محاضرة 
 برنامج األراضي والمياه

   )جـ(مدرج 

 (0الدور الرابع علوي مبنى )

 أنشطة طالبية 

 الثالثاء

أسمدة وتكنولوجيا 

 التسميد 

 محاضرة 

 برنامج األراضي والمياه

مدرج قسم األراضي 

 والمياه  

الدور الخامس علوي 

 قبلي

 الأرضية الزراعة ال

عملي المستوى الرابع األراضي 

 والمياه

 قسم األراضي والمياه  معمل 

 الدور الخامس علوي قبلي

استخدام االستشعار عن 

 بعد في الزراعة محاضرة

برنامج األراضي والمياه 

 )اختياري (
 مدرج قسم األراضي والمياه  

 الدور الخامس علوي قبلي

استخدام االستشعار عن بعد في 

 ةالزراع

عملي المستوى الرابع 

 األراضي والمياه

معمل حاسب آلي )أ( بالدرو 

 الثالث

 األربعاء

زراعة األراضي المستصلحة  

 عملي المستوى الرابع

 معمل قسم المحاصيل 

 الدور الرابع علوي بحري 

 محاضرة  -التصحر  
 برنامج األراضي والمياه

 قسم األراضي والمياه   فصل

 يالدور الخامس علوي قبل

 

 التصحر عملي 

 المستوى الرابع

 قسم األراضي والمياه   فصل

 الدور الخامس علوي قبلي

 الخميس

 بحث عملي 
مدرج قسم األراضي 

 والمياه

  الدور الخامس علوي قبلي

 بحث عملي 
مدرج قسم األراضي 

 والمياه

 الدور الخامس علوي قبلي

 بحث عملي 
مدرج قسم األراضي 

 والمياه

 ي قبليالدور الخامس علو

 

 

 
 
 

 

 

 مدير شئون التعليم والطالب
 

  أ / حسني محمد العال 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب  
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   ولاجد

 

 العملية توزيع المحاضرات والدروس 

 اتيلبرنامج االنتاج النب

 

 للفصل الدراسي األول  
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 برنامج

 اإلنتاج النباتي المستوى الثاني  
 

 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم
0011-0011 0011-5011 

 األحد

إدارة األعمال المزرعية 

 )محاضرة(

 نباتيالنتاج اإل

 مدرج  )قسم االقتصاد( 

 علوي  الثانيبالدور 

 حاصيل)محاضرة(إنتاج م

 النباتياالنتاج امج نبر

 (  قسم المحاصيلمدرج )

  بحريالدور الرابع علوي 

 تكاثر نباتات بستانية

 )محاضرة(

مدرج )قسم البساتين( بالدور 

 قبلي الرابع علوي

 أنشطة طالبية 

 إنتاج محاصيل )عملي(  

 لبرنامج وقاية وأمراض النبات 

 بعمعمل )قسم المحاصيل( بالدور الرا

 الجناح البحري

 االثنين

 أساسيات الوراثة )محاضرة( 
 لبرامج االنتاج النباتي 

 والدواجنواالنتاج الحيواني 

( بالدور قسم الوراثةمدرج )

 بحريالثاني علوي 

 إنتاج بساتين

)محاضرة( لبرنامج االنتاج 

 النباتي

مدرج )قسم البساتين( بالدور 

 قبلي الرابع علوي

 8سملي(أساسيات الوراثة )ع

برنامج اإلنتاج النباتي معمل 

 )قسم الوراثة(

 بالدور الثاني علوي بحري 

أساسيات الوراثة 

 0س)عملي(

برنامج اإلنتاج النباتي 

 معمل )قسم الوراثة(

 بالدور الثاني علوي بحري 

 0إنتاج محاصيل )عملي( س

 لبرنامج اإلنتاج النباتي 

معمل )قسم المحاصيل( بالدور 

 الرابع

 البحري الجناح

 الثالثاء

 تكاثر نباتات بستانية

 0س (عملي)

مدرج )قسم البساتين( بالدور 

 قبلي الرابع علوي

 تكاثر نباتات بستانية

 8س (عملي)

مدرج )قسم البساتين( بالدور 

 قبلي الرابع علوي

 إدارة األعمال المزرعية عملي

 المستوى الثاني إنتاج نباتي

 8س

 )قسم االقتصاد(   فصل

 (0الثاني علوي مبنى ) بالدور

 

إدارة األعمال المزرعية 

 عملي

 المستوى الثاني إنتاج نباتي

 0س

 )قسم االقتصاد(   فصل

بالدور الثاني علوي مبنى 

(0) 

 األربعاء
 إحصاء تطبيقي)محاضرة(

 (قسم المحاصيلمدرج )

 بحريبالدور الرابع علوي  

 0إحصاء تطبيقي عملي س

 ور الرابعبالد)أ(  معمل )قسم المحاصيل( 

 الجناح البحري

 8إحصاء تطبيقي عملي س

 بالدور الرابع)ب( معمل )قسم المحاصيل( 

 الجناح البحري

 إنتاج محاصيل )عملي(

 8س

 لبرنامج اإلنتاج النباتي 

 معمل )قسم المحاصيل(

 بالدور الرابع )ب(

 الجناح البحري

 8إنتاج البساتين عملي س

ابع معمل )ب( )قسم البساتين( الدور الر

 علوي قبلي

 0إنتاج البساتين عملي س

معمل )ب()قسم البساتين( الدور الرابع 

 علوي قبلي

 الخميس

 حقوق اإلنسان)محاضرة(

  (8مدرج )

 كلية الحقوقمدرجات ب

 أخالقيات وآداب المهنة

 مجموعة )أ( )محاضرة( 

برامج علوم وتكنولوجيا 

 األغذية

 (8مدرج )

 قسم أمراض النبات 

 لوي الدور األول ع

 أخالقيات وآداب المهنة

 )محاضرة( 

برامج التكنولوجيا الحيوية 

ووقاية وأمراض النبات 

 واالنتاج الحيواني والدواجن

 (8مدرج )

 قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي 

 أخالقيات وآداب المهنة

 مجموعة )ج()محاضرة( 

 االنتاج النباتي   

ووقاية وأمراض النبات 

واالنتاج الحيواني 

 والدواجن

 (8مدرج )

 قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي 
 
 

 

 
 

 

 مدير شئون التعليم والطالب
 

  أ / حسني محمد العال 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب  

 

  /احمد سالمــــــــــــــــــــان ا.د   
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 /ا.د                    
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 المستوى الثالث

 رنامج اإلنتاج النباتيب 
  

 5011 – 0011 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 األحد

 إنتاج فاكهة)محاضرة(

 مدرج قسم البساتين 

 الدور الرابع علوي قبلي

اإلرشاد الزراعي 

 )محاضرة(

 برنامج االنتاج النباتي 

مدرج قسم االرشاد 

 الزراعي

 ( 0بالدور الثالث علوي م) 

 د الزراعي )عملي(اإلرشا

 برنامج االنتاج النباتي 

مدرج قسم االرشاد 

 الزراعي

بالدور الثالث علوي  

 (0م)

 أنشطة طالبية 

 االثنين

تقاوي وفحص البذور 

 )محاضرة(

 برنامج االنتاج النباتي

 مدرج قسم المحاصيل 

 الدور الرابع علوي بحري

 تقاوي وفحص البذور )عملي(

 لبرنامج اإلنتاج النباتي

بالدور  )أ( عمل قسم المحاصيلم

 الرابع علوي بحري

إنتاج محاصيل األلياف 

 )عملي(

 ب قسم المحاصيل معمل

بالدور الرابع علوي    

 بحري

 أنشطة طالبية 

 أنشطة طالبية  الثالثاء

إنتاج محاصيل األلياف 

 )محاضرة(

 برنامج االنتاج النباتي  

 مدرج )جـ( 

 (0الدور الرابع علوي مبنى )

 طالبية  أنشطة

 البيئة واإلنسان

 )محاضرة(
مدرج د. شريف )قسم 

 الجغرافيا( 

 كلية اآلداب 

 األربعاء

 إنتاج فاكهة )عملي(

 لبرنامج اإلنتاج النباتي

معمل قسم البساتين بالدور الرابع 

 علوي قبلي

 تغذية نبات )محاضرة(

 برنامج االنتاج النباتي

 مدرج قسم األراضي 

 الدور الخامس علوي قبلي

 تغذية نبات )عملي(

 لبرنامج اإلنتاج النباتي 

 معمل قسم األراضي 

 الدور الخامس علوي قبلي

 أنشطة طالبية 

 أنشطة طالبية  أنشطة طالبية  أنشطة طالبية  أنشطة طالبية  الخميس
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 المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج النباتي )محاصيل( 
 

 

 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 األحد

 تربية محاصيل 

 عملي المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج النباتي

 معمل قسم المحاصيل  

  ع علوي بحريالدور الراب

تكنولوجيا زراعة الفاكهة في األراضي 

 الصحراوية

 محاضرة 

 برنامج اإلنتاج النباتي 

 مدرج قسم البساتين  

 الدور الرابع علوي قبلي

 تربية محاصيل

 محاضرة المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج النباتي 
( بالدور الرابع المحاصيل) مدرج

  علوي

 االثنين

 تيةزراعة األنسجة النبا

 محاضرة المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج النباتي 
 مدرج قسم البساتين  

 الدور الرابع علوي قبلي

 زراعة األنسجة النباتية

 عملي المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج النباتي 

 معمل قسم البساتين  

 الدور الرابع علوي قبلي

 زراعة األراضي المستصلحة 

 محاضرة المستوى الرابع
 ي األراضي والمياهبرنامج

 واالنتاج النباتي )محاصيل( 
   )جـ(مدرج 

 (0الدور الرابع علوي مبنى )

 الثالثاء

تربية المحاصيل المقاومة لآلفات 

 واألمراض )عملي(

 0برنامجي وقاية وأمراض النبات م

 (برنامج اإلنتاج النباتي )محاصيل

  )ب( قسم المحاصيل  معمل

 الدور الرابع علوي بحري

المحاصيل الحقلية المقاومة لآلفات  تربية

 واألمراض )محاضرة(
 0برنامجي وقاية وأمراض النبات م

 برنامج اإلنتاج النباتي )محاصيل(

 )جـ(مدرج

 0مبنىالدور الرابع علوي 

 تكنولوجيا زراعة الفاكهة 

 في األراضي الصحراوية

 عملي المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج النباتي

 )ب(معمل قسم البساتين  

 الدور الرابع علوي قبلي

 األربعاء

 محاصيل العلف والمراعي )عملي(
 لبرنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن

 والمستوى الرابع محاصيل

 )أ(معمل قسم المحاصيل 

 الدور الرابع علوي بحري

 محاصيل العلف والمراعي

 )محاضرة(
 لبرنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن

 والمستوى الرابع محاصيل

  (قسم المحاصيل)مدرج 

 بحريالدور الرابع علوي 

زراعة األراضي المستصلحة  عملي 

 المستوى الرابع

 برنامجي األراضي والمياه

 واإلنتاج النباتي )محاصيل(

   )جـ(مدرج 

 (0الدور الرابع علوي مبنى )

 الخميس
 بحث عملي 

  المحاصيلمدرج قسم 

 بحريعلوي  الرابعالدور 

 بحث عملي 
  المحاصيل مدرج قسم

 بحريعلوي  الرابعالدور 

 بحث عملي 
  المحاصيلمدرج قسم 

 بحريعلوي  الرابعالدور 
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 ابعالمستوى الر

 برنامج اإلنتاج النباتي )بساتين( 
 

 

 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 األحد

 تربية محاصيل 

 عملي المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج النباتي

 معمل قسم المحاصيل  

  الدور الرابع علوي بحري

 تكنولوجيا زراعة الفاكهة

 في األراضي الصحراوية 

        محاضرة 
 امج اإلنتاج النباتي برن

 مدرج قسم البساتين  

 الدور الرابع علوي قبلي

 تربية محاصيل

 محاضرة المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج النباتي 
 ( بالدور الرابع علويجـ) مدرج 

 (0مبنى )

 االثنين

 زراعة األنسجة النباتية

 محاضرة المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج النباتي 
 ن  مدرج قسم البساتي

 الدور الرابع علوي قبلي

 زراعة األنسجة النباتية

 عملي المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج النباتي 

 معمل قسم البساتين  

 الدور الرابع علوي قبلي

 منظمات النمو في الحاصالت البستانية

 عملي المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج النباتي )بساتين( 

 معمل قسم البساتين  

 ع علوي قبليالدور الراب

 الثالثاء

نباتات طبية وعطرية 

 محاضرة المستوى الرابع

برنامج اإلنتاج النباتي 

 )بساتين( 
 مدرج قسم البساتين  

 الدور الرابع علوي قبلي

 تكنولوجيا زراعة الفاكهة في األراضي الصحراوية

 عملي المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج النباتي

 معمل قسم البساتين  

 ابع علوي قبليالدور الر

 نباتات طبية وعطرية

 عملي المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج النباتي )بساتين( 

 معمل قسم البساتين  

 الدور الرابع علوي قبلي

 األربعاء

منظمات النمو في الحاصالت 

 البستانية

 محاضرة المستوى الرابع

برنامج اإلنتاج النباتي 

 )بساتين( 

 مدرج قسم البساتين  

 لرابع علوي قبليالدور ا

 فسيولوجيا أشجار الفاكهة

 محاضرة المستوى الرابع

مدرج قسم برنامج اإلنتاج النباتي 

 البساتين  

 مدرج قسم البساتين  

 الدور الرابع علوي قبلي

 فسيولوجيا أشجار الفاكهة

 عملي المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج النباتي )بساتين( 

 معمل قسم البساتين  

 ع علوي قبليالدور الراب

 الخميس
 بحث عملي 

  البساتينمدرج قسم 

 قبليعلوي  الرابعالدور 

 بحث عملي 
  البساتينمدرج قسم 

 قبليعلوي  الرابعالدور 

 بحث عملي 
  البساتينمدرج قسم 

 قبليعلوي  الرابعالدور 
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   ولاجد

 

 العملية المحاضرات والدروس 

 لبرنامج االنتاج الحيواني والدواجن

 

 للفصل الدراسي األول  
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 برنامج  
 اإلنتاج الحيواني والدواجن  

 المستوى الثاني
 5011-0011 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 األحد

 نظم اإلنتاج الحيواني )عملي(

)برنامج اإلنتاج الحيواني 

 والدواجن( 

 فصل )قسم االنتاج الحيواني(

 (0بالدور الخامس علوي مبنى ) 

 

نظم اإلنتاج 

 الحيواني)محاضرة(

مدرج )قسم االنتاج الحيواني 

الخامس  والدواجن( بالدور

 أنشطة طالبية  (0علوي  مبنى )

الهضم والتمثيل الغذائي في 

 الدواجن)عملي(

 )برنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن( 

معمل )ب( انتاج الدواجن( بالدور 

 الخامس علوي بحري

الهضم والتمثيل الغذائي في 

 الدواجن

 )محاضرة(

 ( بالدور الرابعجبمدرج )

 االثنين

 أساسيات الوراثة

 )محاضرة( 

لبرامج االنتاج النباتي 

واالنتاج الحيواني 

 والتكنولوجيا الحيوية

مدرج )أ( بالدور الثاني 

 علوي 

كيمياء حيوية زراعية 

 )عملي(

برنامج اإلنتاج الحيواني 

والدواجن معمل ) قسم 

علوم األغذية ( بالدور 

 الثالث علوي قبلي

 ميكروبيولوجيا عامة )عملي( 

لحيواني )برنامج اإلنتاج ا

 والدواجن( 

 معمل  قسم الميكروبيولوجيا 

 الدور الثاني علوي قبلي

 أنشطة طالبية 

 الثالثاء

 أساسيات الوراثة )عملي(

)برنامج اإلنتاج الحيواني( 

 معمل )قسم الوراثة(

 بالدور الثاني علوي بحري 

 كيمياء حيوية زراعية

)محاضرة( لبرنامج 

التكنولوجيا الحيوية 

 الزراعية

 نتاج الحيواني والدواجنواال

 مدرج _)علوم األغذية(

 الدور الثالث علوي قبلي 

 أنشطة طالبية  أنشطة طالبية 

 األربعاء

 تربية حيوان ودواجن

 )محاضرة(

مدرج )االنتاج الحيواني 

بالدور الخامس علوي 

 0مبنى 

 ميكروبيولوجيا عامة

 )محاضرة(

برامج علوم وتكنولوجيا 

 األغذية 

 واني والدواجنواالنتاج الحي 

 مدرج قسم الميكروبيولوجيا

 بالدور الثاني علوي قبلي 

 تربية حيوان ودواجن )عملي(

)برنامج اإلنتاج الحيواني 

 والدواجن( 

 قسم االنتاج الحيواني(بمدرج 

 (0بالدور الخامس مبنى ) 

 أنشطة طالبية 

 الخميس
 حقوق اإلنسان )محاضرة(

 8مدرج 

 بمدرجات كلية الحقوق

 ت وآداب المهنةأخالقيا

 مجموعة )أ( )محاضرة( 

برامج علوم وتكنولوجيا 

 األغذية

 (8مدرج )

 قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي 

 أخالقيات وآداب المهنة

 )محاضرة( 

برامج التكنولوجيا الحيوية 

ووقاية وأمراض النبات 

 واالنتاج الحيواني والدواجن

 (8مدرج )

 قسم أمراض النبات 

 علوي الدور األول 

 أخالقيات وآداب المهنة

مجموعة )محاضرة( 

 )ج(

 االنتاج النباتي   

ووقاية وأمراض النبات 

واالنتاج الحيواني 

 والدواجن

 (8مدرج )

 قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي 
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 المستوى الثالث

 برنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن

  

 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم
0011-0011 0011 – 

5011 

 األحد

 فسيولوجيا التناسل والتكاثر

 )محاضرة(

برنامج االنتاج الحيواني 

 والدواجن 

 النتاج الحيوانيمدرج قسم ا

 (0الدور الخامس علوي م)

 إنتاج ورعاية الدواجن

 )محاضرة(

برنامج االنتاج الحيواني 

 والدواجن

 مدرج قسم انتاج الدواجن

 الدور الخامس علوي بحري

 فسيولوجيا التناسل والتكاثر )عملي(

 لبرنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن

 معمل )قسم االنتاج الحيواني( 

 (0مس علوي  م)بالدور الخا

أنشطة 

 طالبية 

 االثنين

 إنتاج ورعاية الدواجن )عملي(

 لبرنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن

 معمل قسم انتاج الدواجن

 بالدور الخامس علوي بحري 

 االستزراع السمكي

 )محاضرة(

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن 

 )اختياري(

 مدرج قسم انتاج الدواجن

 بحري الدور الخامس علوي

 اإلستزراع السمكي عملي

 لبرنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن

 معمل قسم انتاج الدواجن

  بالدور الخامس علوي بحري 

أنشطة 

 طالبية 

 أنشطة طالبية  الثالثاء

إنتاج األغنام 

 والماعز)محاضرة(
برنامجي اإلنتاج الحيواني 

والدواجن والعلوم ااالقتصادية 

 واالجتماعية

 نتاج الحيوانيمدرج قسم اال

 (0الدور الخامس علوي م)

 إنتاج األغنام والماعز )عملي(

 لبرنامجي اإلنتاج الحيواني والدواجن 

 والعلوم االقتصادية واالجتماعية

 معمل )قسم االنتاج الحيواني( 

  (0بالدور الخامس علوي  م)

 البيئة واإلنسان

 )محاضرة(
مدرج د. شريف )قسم 

 الجغرافيا( 

 كلية اآلداب 

 أنشطة طالبية  األربعاء

 محاصيل العلف والمراعي

 )محاضرة(
 برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

 والمستوى الرابع محاصيل 

 مدرج )جـ(

 (0مبنى ) الدور الرابع علوي

 أنشطة طالبية 

محاصيل العلف 

 والمراعي )عملي(

لبرنامج اإلنتاج الحيواني 

 والدواجن

 معمل قسم المحاصيل

ع علوي الدور الراب

 بحري

 أنشطة طالبية  أنشطة طالبية  أنشطة طالبية  الخميس
أنشطة 

 طالبية 
 

 

 مدير شئون التعليم والطالب
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 المستوى الرابع

 إلنتاج الحيواني والدواجن برنامج ا

 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 األحد

 إنتاج الحمام والسمان والنعام

 )محاضرة( المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن 

مدرج )انتاج الدواجن( بالدور 

 الخامس علوي بحري

 إعداد وتداول منتجات الدواجن

 ععملي المستوى الراب

 برنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن 

 معمل قسم انتاج الدواجن 

 الدور الخامس علوي بحري

 إعداد وتداول منتجات الدواجن

 )محاضرة( المستوى الرابع
 برنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن 

 مدرج قسم انتاج الدواجن 

 الدور الخامس علوي بحري 

 االثنين

 تكوين عالئق حيوان

 وى الرابعمحاضرة المست
 برنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن 

  الحيوانينتاج السم امدرج ق

 (0الدور الخامس علوي م )

 إنتاج األبل وحيوانات الركوب والعمل

 محاضرة  
 برنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن 

 مدرج قسم االنتاج الحيواني 

 (0الدور الخامس علوي م )

 ملإنتاج األبل وحيوانات الركوب والع

 عملي  

 برنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن 

 معمل قسم االنتاج الحيواني 

 (0الدور الخامس علوي م )

 الثالثاء

 تكنولوجيا إنتاج الدواجن

 محاضرة المستوى الرابع
 برنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن 

 مدرج قسم انتاج الدواجن 

 الدور الخامس علوي بحري

 إنتاج ماشية اللحم واللبن

 عملي المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن 

 معمل قسم االنتاج الحيواني 

 تكنولوجيا إنتاج الدواجن

 عملي المستوى الرابع

 برنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن 

 معمل قسم انتاج الدواجن 

 الدور الخامس علوي قبلي

 األربعاء

 إنتاج الحمام والسمان والنعام

 وى الرابععملي المست

 برنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن 

 معمل قسم انتاج الدواجن 

 الدور الخامس علوي قبلي

 إنتاج ماشية اللحم واللبن

 محاضرة المستوى الرابع
 برنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن 

 مدرج قسم االنتاج الحيواني 

 (0الدور الخامس علوي م )

 تكوين عالئق حيوان

 عملي  

 إلنتاج الحيواني والدواجن برنامج ا

 الدواجننتاج سم امعمل قسم ق

 (0الدور الخامس علوي م )

 الخميس

 بحث عملي 
االنتاج الحيواني أو مدرج قسم 

  انتاج الدواجن

 بحريعلوي  الخامسالدور 

 بحث عملي 
االنتاج الحيواني أو انتاج مدرج قسم 

  الدواجن

 بحريعلوي  الخامسالدور 

 بحث عملي 
االنتاج الحيواني أو م مدرج قس

  انتاج الدواجن

 بحريعلوي  الخامسالدور 
 

 

 

 

 مدير شئون التعليم والطالب
 

  أ / حسني محمد العال 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب  
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   ولاجد 

 

 العملية توزيع المحاضرات والدروس 

 لبرنامج علوم وتكنولوجيا األغذية
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 برنامجمع

 المستوى الثاني علوم وتكنولوجيا األغذية 

 5011 -0011 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 ألحدا

 ميكروبيولوجيا عامة

 )محاضرة(

علوم وتكنولوجيا  يامجنبر

 األغذية 

 واالنتاج الحيواني والدواجن 

 مدرج قسم الميكروبيولوجيا

  بالدور الثاني علوي قبلي 

 

 كيمياء حيوية زراعية

)محاضرة( لبرامج علوم 

 وتكنولوجيا األغذية

 مدرج _)علوم األغذية(

 الدور الثالث علوي قبلي
 

ء حيوية زراعية )عملي( كيميا

 8س

لبرنامج علوم وتكنولوجيا 

 األغذية

 معمل )قسم علوم األغذية( 

 بالدور الثالث علوي قبلي

مكافحة آفات المصانع األغذية واأللبان 

 8)عملي( س

 لبرنامج علوم وتكنولوجيا األغذية

 معمل )معمل  قسم وقاية النبات(

 بالدور األول علوي قبلي 

 0ية زراعية )عملي( سكيمياء حيو  

 لبرنامج علوم وتكنولوجيا األغذية

 معمل )قسم علوم األغذية( 

 بالدور الثالث علوي قبلي

 االثنين

المواد المضافة لألغذية 

 واأللبان )محاضرة(

 مدرج )قسم علوم األغذية(

 بالدور الثالث علوي قبلي

 0ميكروبيولوجيا عامة )عملي( س

 ذيةلبرنامج علوم وتكنولوجيا األغ

 معمل)ب( قسم الميكروبيولوجيا

كيمياء حيوية زراعية )عملي(  بالدور الثاني علوي قبلي 

 0س

لبرنامج علوم وتكنولوجيا 

 األغذية

 معمل )قسم علوم األغذية( 

 بالدور الثالث علوي قبلي

مكافحة آفات المصانع األغذية واأللبان 

 0)عملي( س

 لبرنامج علوم وتكنولوجيا األغذية

 ل  قسم وقاية النبات(معمل )معم

 بالدور األول علوي قبلي 

المواد المضافة لألغذية واأللبان )عملي(  

  8س

 لبرنامج علوم وتكنولوجيا األغذية

 معمل )قسم علوم األغذية( ب

 بالدور الثالث علوي بحري

 كيمياء حيوية زراعية )عملي

 برنامج اإلنتاج الحيواني والدواجن 

 األغذية ( معمل ) قسم علوم  

 بالدور الثالث علوي قبلي

 الثالثاء

 8كيمياء حيوية زراعية )عملي( س

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية

 معمل )قسم علوم األغذية(

 بالدور الثالث علوي قبلي

 8تكنولوجيا منتجات األلبان )عملي( س

 األغذيةلبرنامج علوم وتكنولوجيا 

 معمل )قسم علوم األلبان( 

 لث علوي بحريبالدور الثا

ميكروبيولوجيا عامة )عملي( 

 0س

لبرنامج علوم وتكنولوجيا 

 األغذية

 معمل)ب( قسم الميكروبيولوجيا

 بالدور الثاني علوي قبلي 

 

 المواد المضافة لألغذية واأللبان

 0)عملي( س 

 بمعمل )قسم علوم األغذية( 

 بالدور الثالث علوي قبلي

 المواد المضافة لألغذية واأللبان

 0)عملي( س 

 بمعمل )قسم علوم األغذية( 

 بالدور الثالث علوي قبلي
مكافحة آفات المصانع األغذية واأللبان 

 0)عملي( س

 لبرنامج علوم وتكنولوجيا األغذية

 معمل )معمل  قسم وقاية النبات(

 بالدور األول علوي قبلي 

 0تكنولوجيا منتجات األلبان )عملي( س

 ألغذيةالبرنامج علوم وتكنولوجيا 

 معمل )قسم علوم األلبان( 

 بالدور الثالث علوي بحري

 كيمياء حيوية زراعية

 )محاضرة( 

لبرنامجي التكنولوجيا الحيوية الزراعية 

 واالنتاج الحيواني والدواجن

مدرج )قسم علوم األغذية( بالدور الثالث 

 علوي قبلي

كيمياء حيوية زراعية )عملي( 

 0س

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية

 معمل )قسم علوم األغذية( )ب(

 بالدور الثالث علوي قبلي

 األربعاء

 مكافحة آفات

مصانع األغذية واأللبان  

 )محاضرة(

 مدرج )قسم علوم األغذية( 

 بالدور الثالث علوي قبلي

تكنولوجيا منتجات األلبان 

 )محاضرة(

 لبرنامج علوم وتكنولوجيا األغذية 

 مدرج علوم األلبان

 علوي بحري بالدور الثالث

ميكروبيولوجيا عامة )عملي( 

 8س

لبرنامج علوم وتكنولوجيا 

 األغذية

 معمل قسم الميكروبيولوجيا

 بالدور الثاني علوي قبلي 

 
 0كيمياء حيوية زراعية )عملي( س

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية

 معمل )قسم علوم األغذية(

  بالدور الثالث علوي قبلي

األلبان )عملي( تكنولوجيا منتجات 

 0س

 األغذيةلبرنامج علوم وتكنولوجيا 

 معمل )قسم علوم األلبان( 

 بالدور الثالث علوي بحري

 الخميس
 حقوق اإلنسان)محاضرة(

  (8مدرج )

 كلية الحقوقمدرجات ب

 أخالقيات وآداب المهنة

 )محاضرة( مجموعة )أ( 

 برامج علوم وتكنولوجيا األغذية

 (8مدرج )

 ت قسم أمراض النبا

 الدور األول علوي 

 أخالقيات وآداب المهنة

 )محاضرة( 
برامج التكنولوجيا الحيوية ووقاية 

وأمراض النبات واالنتاج الحيواني 

 والدواجن

 (8مدرج )

 قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي 

 أخالقيات وآداب المهنة

 )محاضرة( مجموعة )ج(

 االنتاج النباتي   
النتاج الحيواني ووقاية وأمراض النبات وا

 والدواجن

 (8مدرج )

 قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي 
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 مدير شئون التعليم والطالب
 

  أ / حسني محمد العال 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب  

 

  /احمد سالمــــــــــــــــــــان ا.د   

 عميد الكلية   
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 المستوى الثالث

 لوجيا األغذيةبرنامج علوم وتكنو

  

 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم
0011-0011 0011 – 

5011 

 األحد

ميكروبيولوجيا األغذية 

 واأللبان

 )محاضرة(

لبرنامج علوم وتكنولوجيا 

 األغذية 

  األغذيةمدرج قسم علوم 

 الدور الثالث علوي قبلي  

الجدوى االقتصادية للمشروعات 

 الزراعية

ابع اقتصاد محاضرة المستوى الر

 زراعي

 والمستوى الثالث علوم أغذية وألبان

 والمستوى الثالث التكنولوجيا الحيوية

 مدرج قسم االقتصاد الزراعي 

 (0الدور الثاني علوي م )

الجدوى االقتصادية للمشروعات 

 الزراعية

عملي المستوى الرابع اقتصاد 

 زراعي

 والمستوى الثالث علوم أغذية وألبان

ث التكنولوجيا والمستوى الثال

 الحيوية

 مدرج قسم االقتصاد الزراعي 

 (0الدور الثاني علوي م )

أنشطة 

 طالبية 

 االثنين

 مراقبة جودة وسالمة

 0األغذية واأللبان )عملي( س 

 لبرنامج علوم وتكنولوجيا األغذية

 )أ(معمل قسم علوم األلبان 

   الدور الثالث علوي بحري

مراقبة جودة وسالمة األغذية 

 لبانواأل

 )محاضرة(
لبرنامج علوم وتكنولوجيا 

 األغذية 

  األلبانمدرج قسم علوم 

 الدور الثالث علوي قبلي  

 مراقبة جودة وسالمة

 8األغذية واأللبان )عملي( س 

 لبرنامج علوم وتكنولوجيا األغذية

  )ب( معمل قسم علوم األلبان

   الدور الثالث علوي بحري

أنشطة 

 طالبية 
األغذية واأللبان  ميكروبيولوجيا

 8)عملي( س

 لبرنامج علوم وتكنولوجيا األغذية

 األغذية )أ(معمل قسم علوم 

   الدور الثالث علوي قبلي

 الثالثاء

 كيمياء تحليل األغذية واأللبان

 )محاضرة(

لبرنامج علوم وتكنولوجيا 

 األغذية 

 مدرج قسم علوم األغذية 

 الدور الثالث علوي قبلي  

 اعيالتسويق الزر

 )محاضرة(

 لبرنامج علوم وتكنولوجيا األغذية 

 مدرج قسم االقتصاد الزراعي 

 (    (0الدور الثاني علوي م )

 التسويق الزراعي

 )عملي(

لبرنامج علوم وتكنولوجيا 

 األغذية 

 مدرج قسم االقتصاد الزراعي 

   (0الدور الثاني علوي م )

 البيئة واإلنسان

 )محاضرة(
مدرج د. شريف )قسم 

 جغرافيا( ال

 كلية اآلداب 

 األربعاء

كيمياء تحليل األغذية واأللبان )عملي( 

 0س

 لبرنامج علوم وتكنولوجيا األغذية 

 معمل قسم علوم األغذية 

 الدور الثالث علوي قبلي  

 8كيمياء تحليل األغذية واأللبان )عملي( س

 لبرنامج علوم وتكنولوجيا األغذية 

 معمل قسم علوم األغذية 

 الثالث علوي قبلي  الدور 

ميكروبيولوجيا األغذية 

 0س واأللبان )عملي(
لبرنامج علوم وتكنولوجيا 

 األغذية

 األغذية )أ(معمل قسم علوم 

   الدور الثالث علوي قبلي

أنشطة 

 طالبية 

 الخميس
 أنشطة طالبية

 أنشطة طالبية  أنشطة طالبية 
أنشطة 

 طالبية 
 

 
 

 
 

 

 مدير شئون التعليم والطالب
 

حسني محمد العال    أ / 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب  

 

  /احمد سالمــــــــــــــــــــان ا.د   

 عميد الكلية   
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 المستوى الرابع
 برنامج علوم وتكنولوجيا األغذية    

 5011-0011 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 األحد

 كيمياء األلبان

 عملي المستوى الرابع )ألبان(

 معمل قسم علوم األلبان 

 الدور الثالث علوي بحري

 كيمياء األلبان

محاضرة المستوى الرابع 

 )ألبان(

 مدرج قسم علوم األلبان 

 الدور الثالث علوي بحري

 تكنولوجيا السكر والحلوى

 عملي المستوى الرابع )صناعات(

 معمل قسم علوم ااألغذية ) ب (

 الث علوي بحريالدور الث

 أنشطة طالبية

 االثنين

 اإلدارة الفنية لمصانع األلبان

 محاضرة المستوى الرابع )ألبان(

 مدرج قسم علوم األلبان 

 الدور الثالث علوي بحري

تكنولوجيا اللحوم واألغذية 

 البحرية

 محاضرة المستوى الرابع

 علوم وتكنولوجيا األغذية

 مدرج قسم علوم األغذية 

 ث علوي قبليالدور الثال

 اإلدارة الفنية لمصانع األلبان

 عملي المستوى الرابع )ألبان(

 معمل قسم علوم األلبان 

 الدور الثالث علوي بحري

 أنشطة طالبية

 الثالثاء

 تكنولوجيا السكر والحلوى

 محاضرة المستوى الرابع )صناعات(

الدور الرابع علوي مبنى  (فصل )أ)

(0) 

تكنولوجيا الحبوب 

 ومنتجاتها

 محاضرة المستوى الرابع

 علوم وتكنولوجيا األغذية

 مدرج قسم علوم األغذية 

 الدور الثالث علوي قبلي

 تكنولوجيا اللحوم واألغذية البحرية

عملي المستوى الرابع علوم 

 وتكنولوجيا األغذية

 معمل )ب(قسم علوم األغذية 

 الدور الثالث علوي قبلي 

 أنشطة طالبية

 األربعاء

 جبن واأللبان المتخمرةتكنولوجيا ال

 محاضرة المستوى الرابع

 علوم وتكنولوجيا األغذية

 مدرج قسم علوم األلبان 

 الدور الثالث علوي بحري

تكنولوجيا الجبن واأللبان 

 المتخمرة

 عملي المستوى الرابع

 علوم وتكنولوجيا األغذية

 معمل قسم علوم األلبان 

 الدور الثالث علوي بحري

 منتجاتهاتكنولوجيا الحبوب و

عملي المستوى الرابع علوم 

 وتكنولوجيا األغذية

 )ب(معمل قسم علوم األغذية 

 الدور الثالث علوي قبلي

 أنشطة طالبية

 الخميس
 بحث عملي 

علوم األغذية مدرج قسم 

 واأللبان  

 بحث عملي 
 مدرج قسم علوم األغذية واأللبان  

 بحث عملي 
 مدرج قسم علوم األغذية واأللبان  

 ة طالبيةأنشط

 

 

 

 

 مدير شئون التعليم والطالب
 

  أ / حسني محمد العال 

 وكيل الكلية 
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 برنامج وق اية وأمراض النبات  
 المستوى الثاني

 5011-0011 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 األحد

 حشرات اقتصادية أ

 )محاضرة(

 لبرنامج وقاية وأمراض النبات

 فصل )أ( الدور الرابع علوي

 بالدور األول علوي قبلي 

 8اج محاصيل )عملي( س إنت

 معمل )قسم المحاصيل(

 بالدور الرابع علوي بحري 

 0س أمراض نبات عملي
  لبرنامج وقاية وأمراض النبات

 معمل )قسم أمراض النبات(

 )ب(

  الدور األول علوي قبلي 

 
  0س  مسببات أمراض نبات

 معمل أمراض النبات

 الدور األول علوي قبلي

 االثنين

 0)عملي(س إنتاج محاصيل

 معمل )قسم المحاصيل(

 بالدور الرابع علوي بحري 

 (8)مقرر اختياري )

 الزراعات المحمية والعضوية

  )محاضرة(

مدرج )جـ ( بالدور الرابع علوي 

 0مبنى 

الزراعات المحمية 

 والعضوية)عملي( 

 لبرنامج وقاية وأمراض النبات

معمل )ب( )قسم البساتين ( 

 بالدور الثاني علوي بحري
مورفولوجيا وتشريح حشرات  أنشطة طالبية 

 عملي

 لبرنامج وقاية وأمراض النبات

 قسم وقاية النبات  معمل

 الدور األول علوي قبلي

 (8)مقرر اختياري )

كيمياء عضوية محاضرة 

 اختياري

 كلية العلوم

 

 الثالثاء

 أمراض نبات 

 )محاضرة(

 لبرنامج وقاية النبات
ات( مدرج )قسم أمراض النب

بالدور األول علوي بحري 

 علوي

 إنتاج محاصيل)محاضرة(

برامج األراضي ووقاية وأمراض 

النبات والعلوم االقتصادية 

 واالجتماعية

 مدرج قسم المحاصيل 

  الدور الرابع علوي بحري

8-4  

  فسيولوجي نبات

 عملي  اختياري  

 أنشطة طالبية 

 األربعاء

 8أمراض نبات عملي س

 أمراض النبات لبرنامج وقاية و

معمل )قسم أمراض النبات( 

 )ب(

  الدور األول علوي قبلي 
 8عملي س مبيدات آفات 

 لبرنامج وقاية وأمراض النبات

)أ( الدور الرابع مدرج 

 علوي

 (0)مقرر اختياري )
مورفولوجيا وتشريح حشرات 

 محاضرة

 لبرنامج وقاية وأمراض النبات

 مدرج قسم وقاية النبات 

 وي قبليالدور األول عل

 كيمياء عضوية 4-6

        0اختياري 

 عملي  

حشرات اقتصادية )أ( )عملي( 

 0س

لبرنامح وقاية وأملراض 

 النبات

 معمل )قسم وقاية النبات(

 بالدور األول علوي قبلي 

 (0)مقرر اختياري )
 مبيدات آفات محاضرة

 لبرنامج وقاية وأمراض النبات

مدرج )أ( الدور الرابع 

 علوي

 (0مقرر اختياري ))
 مدرج مسببات أمراض نبات

 قسم أمراض النبات

 الدور األول علوي قبلي

 الخميس
 حقوق اإلنسان)محاضرة(

  (8مدرج )

 كلية الحقوقمدرجات ب

 أخالقيات وآداب المهنة

 مجموعة )أ( )محاضرة( 

 برامج علوم وتكنولوجيا األغذية

 (8مدرج )

 قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي 

 أخالقيات وآداب المهنة

 )محاضرة( 
برامج التكنولوجيا الحيوية ووقاية 

وأمراض النبات واالنتاج الحيواني 

 والدواجن

 (8مدرج )

 قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي 

 أخالقيات وآداب المهنة

)محاضرة( مجموعة 

 )ج(

 االنتاج النباتي   

ووقاية وأمراض النبات 

واالنتاج الحيواني 

 واجنوالد

 (8مدرج )

 قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي 
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 المستوى الثالث
 برنامج وق اية وأمراض النبات

 

 5011 – 0011 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 ومالي

 األحد

المشروعات الصغيرة في إدارة 

 مجال انتاج العسل والحرير

 )محاضرة(
لبرامج العلوم االقتصادية 

واالجتماعية واألراضي والمياه  

وقاية وأمراض النبات 

 والمستوى الثاني إنتاج نباتي

مدرج قسم االقتصاد 

 الزراعي 

 (  0ر الثاني علوي م )الدو

المشروعات الصغيرة في مجال إدارة 

 )عملي( انتاج العسل والحرير

 وقاية وأمراض النبات   لبرنامج

 قسم االقتصاد الزراعي  فصل

 (  0الدور الثاني علوي م )

 اإلدارة المتكاملة لآلفات

 )محاضرة(
  مدرج قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

 

 االثنين

  دات حشائشمبي

 )محاضرة(
لبرنامج وقاية وأمراض 

 النبات
  مدرج قسم وقاية النبات

 الدور األول علوي قبلي

 مبيدات حشائش عملي 
 لبرنامج وقاية وأمراض النبات
 معمل )ب(  قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

 اإلدارة المتكاملة لآلفات )عملي(

 لبرنامج وقاية وأمراض النبات

  )ب( سم وقاية النباتمعمل ق

 ي قبليوالدور األول عل

أنشطة 

 طالبية 

 الثالثاء

 )عملي( ب حشرات اقتصادية

 لبرنامج وقاية وأمراض النبات

 معمل قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

تربية المحاصيل الحقلية 

المقاومة لآلفات واألمراض 

لبرنامجي ووقاية  )محاضرة(

ى الرابع وأمراض نبات والمستو

 محاصيل

 )جـ(مدرج 

 الدور الرابع علوي بحري

تربية المحاصيل المقاومة لآلفات 

 واألمراض )عملي(

 لبرنامج وقاية وأمراض النبات

 )ب(معمل قسم المحاصيل 

 الدور الرابع علوي بحري

 البيئة واإلنسان

 )محاضرة(
مدرج د. شريف )قسم 

 الجغرافيا( 

 كلية اآلداب 

 األربعاء

صادية ب حشرات اقت

 )محاضرة(

لبرنامج وقاية وأمراض 

 النبات
  مدرج قسم وقاية النبات

 الدور األول علوي قبلي

المقاومة الحيوية ألمراض 

 النبات )محاضرة(
 مدرج قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي قبلي

المقاومة الحيوية ألمراض النبات 

 )عملي(

 قسم أمراض النبات  )ب( معمل

 قبلي الدور األول علوي

أنشطة 

 طالبية 

 الخميس

 فسولوجي حشرات أ 

 )محاضرة(
لبرنامج وقاية وأمراض 

 النبات
 مدرج قسم وقاية النبات 

 الدور علوي األول قبلي

 فسولوجي حشرات أ عملي

 )ب(معمل قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي
 أنشطة طالبية  أنشطة طالبية 
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 المستوى الرابع

 برنامج وقاية وأمراض النبات )أمراض نبات(   

 5011-0011 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 األحد

 ات فطرية )محاضرة(أمراض نب

 المستوى الرابع

 وقاية وأمراض نبات 

 مدرج قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي بحري

 علم السموم )محاضرة(

 المستوى الرابع 

 برنامج وقاية وأمراض النبات

 مدرج قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

 علم السموم عملي

 المستوى الرابع 

 النبات برنامج وقاية وأمراض

 معمل قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

 أمراض نبات فطرية عملي

المستوى الرابع وقاية 

 وأمراض نبات

 معمل قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي بحري

 االثنين

أمراض محاصيل حقلية 

 )محاضرة(

 المستوى الرابع أمراض نبات

 مدرج قسم أمراض النبات 

 بحريالدور األول علوي 

 أمراض ما بعد الحصاد عملي

 المستوى الرابع أمراض نبات

 معمل قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي بحري

 أمراض محاصيل حقلية عملي

 المستوى الرابع أمراض نبات

 معمل قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي بحري

 أنشطة طالبية 

 أنشطة طالبية  الثالثاء

 مرضة للنباتفسيولوجيا الفطريات الم

 محاضرة 

 المستوى الرابع أمراض نبات

 مدرج قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي بحري

فسيولوجيا الفطريات 

 الممرضة للنبات عملي 

 المستوى الرابع أمراض نبات  

 معمل قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي بحري

 أنشطة طالبية 

 األربعاء

أمراض ما بعد الحصاد 

 )محاضرة(

 المستوى الرابع أمراض نبات

 مدرج قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي بحري

الحشرات وعالقتها باألمراض النباتية 

 )محاضرة( المستوى الرابع 

 برنامج وقاية وأمراض النبات

 مدرج قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

الحشرات وعالقتها باألمراض 

النباتية عملي المستوى 

 بع الرا

 برنامج وقاية وأمراض النبات 

 معمل قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

 أنشطة طالبية 

 الخميس
 بحث عملي 

 أمراض النبات مدرج قسم 
 بحث عملي 

 أمراض النبات مدرج قسم 

 بحث عملي 
أمراض مدرج قسم 

 النبات 
 أنشطة طالبية 
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مد العال  أ / حسني مح 
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 عميد الكلية   
 

  
 

  



 جامعة سوهاج

 كلــــية الزراعـــــة

 إدارة شـــــــئون الطـــــــالب

 دولج

 توزيع المحاضرات والدروس للفصل الدراسي األول
  م8102 – 8102العام الجامعي   

 

- 27 - 

 

 المستوى الرابع 

 برنامج وقاية وأمراض النبات )حشرات اقتصادية(  

 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم
0011-0011 0011-5011 

 األحد

أمراض نبات فطرية 

 محاضرة()

 المستوى الرابع

 وقاية وأمراض نبات 

 مدرج قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي بحري

 علم السموم )محاضرة(

 المستوى الرابع 

 برنامج وقاية وأمراض النبات

 مدرج قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

 علم السموم عملي

 المستوى الرابع 

برنامج وقاية وأمراض 

 النبات

 مل قسم وقاية النبات مع

 الدور األول علوي قبلي

 أمراض نبات فطرية عملي

المستوى الرابع وقاية 

 وأمراض نبات

 معمل قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي بحري

 أنشطة طالبية           االثنين

 فسيولوجي حشرات ب

 )محاضرة( المستوى الرابع حشرات  

 مدرج قسم وقاية النبات 

 ول علوي قبليالدور األ

 فسيولوجي حشرات ب

)عملي( المستوى الرابع   

 حشرات

 معمل قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

 أنشطة طالبية 

 الثالثاء

آفات الزراعات المحمية 

والعضوية  )محاصرة( 

 المستوى الرابع حشرات

 مدرج قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

 ب آفات فقارية حيوانية 

 )محاضرة( المستوى الرابع حشرات  

 مدرج قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

 آفات حيوانية فقارية

الرابع  المستوى)عملي(   

 حشرات

 معمل قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

 أنشطة طالبية 

 األربعاء

آفات الزراعات المحمية 

والعضوية  )عملي( 

 اتالمستوى الرابع حشر

 معمل قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

الحشرات وعالقتها باألمراض النباتية 

 )محاضرة( المستوى الرابع 

 برنامج وقاية وأمراض النبات

 مدرج قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

الحشرات وعالقتها باألمراض 

 المستوى الرابع  عمليالنباتية 

 النبات برنامج وقاية وأمراض 

 معمل قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

 أنشطة طالبية 

 بحث عملي  الخميس
 وقاية النبات مدرج قسم 

 بحث عملي 
 وقاية النبات مدرج قسم 

 بحث عملي 
 وقاية النبات مدرج قسم 

 أنشطة طالبية 

 

 

 

 

 مدير شئون التعليم والطالب
 

  أ / حسني محمد العال 
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 المستوى الرابع 

 (  مبيداتبرنامج وقاية وأمراض النبات )

 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم
0011-0011 0011-5011 

 األحد

أمراض نبات فطرية 

 )محاضرة(

 المستوى الرابع

 مراض نباتوقاية وأ 

 مدرج قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي بحري

 علم السموم )محاضرة(

 المستوى الرابع 

 برنامج وقاية وأمراض النبات

 مدرج قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

 علم السموم عملي

 المستوى الرابع 

 برنامج وقاية وأمراض النبات

 معمل قسم وقاية النبات 

 علوي قبلي الدور األول

 أمراض نبات فطرية عملي

المستوى الرابع وقاية 

 وأمراض نبات

 معمل قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي بحري

          االثنين

التقييم الحيوي للمبيدات 

 (عملي)

 )مبيدات(المستوى الرابع 

 قسم وقاية النبات  معمل

 الدور األول علوي قبلي

 مستحضرات المبيدات 

 عملي

 )مبيدات(ستوى الرابع الم

 قسم وقاية النبات  معمل

 الدور األول علوي قبلي

 مستحضرات المبيدات محاضرة 

 )مبيدات(المستوى الرابع 

 مدرج قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

 

 الثالثاء

االتجاهات الحديثة في 

 مكافحة اآلفات محاضرة

 المستوى الرابع )مبيدات(

رابع مدرج )جـ( الدور ال

 0علوي مبنى 

االتجاهات الحديثة في مكافحة 

 اآلفات عملي

 )مبيدات(المستوى الرابع 

 قسم وقاية النبات  معمل

 الدور األول علوي قبلي

التقييم الحيوي للمبيدات 

 )محاضرة(

 )مبيدات(المستوى الرابع 

 مدرج قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

 أنشطة طالبية 

 األربعاء

ضرات المبيدات مستح

 عملي 

 )مبيدات(المستوى الرابع 

 قسم وقاية النبات معمل

  )ب(

 الدور األول علوي قبلي

الحشرات وعالقتها باألمراض 

 النباتية )محاضرة( المستوى الرابع 

 برنامج وقاية وأمراض النبات

 مدرج قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

ة تيالحشرات وعالقتها باألمراض النبا

 المستوى الرابع  عملي

 برنامج وقاية وأمراض النبات 

 معمل قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي

 أنشطة طالبية 

 الخميس
 بحث عملي 

وقاية مدرج قسم 

 النبات 

 بحث عملي 
 وقاية النبات مدرج قسم 

 بحث عملي 
 وقاية النبات مدرج قسم 

 أنشطة طالبية 

 

 

 

 

 والطالبمدير شئون التعليم  
 

  أ / حسني محمد العال 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب  

 

  /احمد سالمــــــــــــــــــــان ا.د   

 عميد الكلية   
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 المستوى الثاني

 برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية
 

 5011-0011 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 األحد

 مبيدات حيوية محاضرة 

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية 

 مدرج قسم الوقاية

  الدور األول علوي قبلي 

 8تقنيات التكنولوجيا الحيوية س

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية )عملي(

معمل )قسم الميكروبيولوجي ( 

            بالدور الثاني علوي بحري 

  8مبيدات حيوية عملي س

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية 

 معمل قسم وقاية النبات 

 الدور األول علوي قبلي 
  0مبيدات حيوية عملي س

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية 

 لنبات معمل قسم وقاية ا

 الدور األول علوي قبلي 

 ميكروبيولوجيا عامة

 )محاضرة(

 برامج علوم وتكنولوجيا األغذية 

 واالنتاج الحيواني والدواجن 

 مدرج قسم الميكروبيولوجيا

  بالدور الثاني علوي قبلي 

 0مبيدات حيوية عملي س

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية

 معمل قسم وقاية النبات

 ول علوي قبليالدور األ

 0ميكروبيولوجيا عامة عملي س

 )برنامج التكنولوجيا الحيوية( 

)قسم الميكروبيولوجيا الزراعية  معمل

) 

 قبلي   بالدور الثاني علوي 

 االثنين

 أساسيات الوراثة 

 )محاضرة( 

 لبرامج االنتاج النباتي واالنتاج الحيواني 

مدرج )قسم الوراثة ( بالدور الثاني علوي 

  بحري

 ميكروبيولوجيا عامة 

 )محاضرة(

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية 

مدرج )قسم الميكروبيولوجيا الزراعية 

) 

 قبلي  بالدور الثاني علوي 

 ميكروبيولوجيا عامة عملي

 برنامج )االنتاج الحيواني( 

 معمل )قسم الميكروبيولوجيا الزراعية (

 بالدور الثاني علوي  قبلي 

  

 ة عملي ميكروبيولوجيا عام

 0)برنامج التكنولوجيا الحيوية( س

)قسم الميكروبيولوجيا  معمل

 الزراعية (

 قبلي   بالدور الثاني علوي 
 ميكروبيولوجيا عامة عملي 

  8)برنامج التكنولوجيا الحيوية( س

)قسم الميكروبيولوجيا الزراعية  معمل

) 

 قبلي   بالدور الثاني علوي 

 ميكروبيولوجيا عامة عملي 

  8وتكنولوجيا األغذية( س علومنامج )بر

 )قسم الميكروبيولوجيا الزراعية)ب( معمل

 قبلي  بالدور الثاني علوي 

 

 الثالثاء

 تقنيات التكنولوجيا الحيوية  

)محاضرة( لبرنامج التكنولوجيا 

 الحيوية

مدرج )قسم الميكروبيولوجيا  ( 

  بالدور الثاني علوي قبلي

 كيمياء حيوية زراعية

رة( لبرنامج االنتاج الحيواني )محاض

 والدواجن

 والتكنولوجيا الحيوية الزراعية

 مدرج _)علوم األغذية(

 الدور الثالث علوي قبلي 

 0كيمياء حيوية زراعية )عملي( س

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية

 معمل )قسم علوم األغذية( )ب(

 بالدور الثالث علوي قبلي

كيمياء حيوية زراعية )عملي( 

 8س

 نامج التكنولوجيا الحيويةلبر

معمل )قسم ععلوم األغذية( 

 )ب(بالدور الثاني علوي قبلي

 ميكروبيولوجيا عامة عملي 

 0سوتكنولوجيا األغذية(  علوم)برنامج 

 )قسم الميكروبيولوجيا الزراعية)ب( معمل

 قبلي  بالدور الثاني علوي 

 

 األربعاء

 أساسيات الوراثة 

 )محاضرة( لبرنامج 

 كنولوجيا الحيوية الت

مدرج )قسم الوراثة ( بالدور الثاني 

  علوي بحري

 

 0أساسيات الوراثة )عملي( س

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 

 معمل قسم الواراثة )أ(

 بالدور الثاني علوي بحري

 8أساسيات الوراثة )عملي( س

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 

 معمل قسم الواراثة )ب(

 وي بحريبالدور الثاني عل

 0تقنيات التكنولوجيا الحيوية س

)عملي( لبرنامج التكنولوجيا 

 الحيوية

معمل )قسم الميكروبيولوجي ( 

 بالدور الثاني علوي قبلي

 0كيمياء حيوية زراعية )عملي( س

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية

معمل )قسم ععلوم األغذية( )ب(بالدور 

 الثاني علوي قبلي

 عملي ميكروبيولوجيا عامة 

  8وتكنولوجيا األغذية( س علوم)برنامج 

 )قسم الميكروبيولوجيا الزراعية ( معمل

 قبلي  بالدور الثاني علوي 

 

 0أساسيات الوراثة )عملي( س

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 

 معمل قسم الواراثة )أ(

 بالدور الثاني علوي بحري

 الخميس

 حقوق اإلنسان 

 ( 8مدرج )

 وقبمدرجات كلية الحق

 أخالقيات وآداب المهنة

 مجموعة )أ( )محاضرة( 

برامج علوم وتكنولوجيا 

 األغذية

 (8مدرج )

 قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي 

 أخالقيات وآداب المهنة

 )محاضرة( 

برامج التكنولوجيا الحيوية 

ووقاية وأمراض النبات 

 واالنتاج الحيواني والدواجن

 (8مدرج )

 قسم أمراض النبات 

 دور األول علوي ال

 أخالقيات وآداب المهنة

 مجموعة )ج()محاضرة( 

 االنتاج النباتي   

ووقاية وأمراض النبات 

واالنتاج الحيواني 

 والدواجن

 (8مدرج )

 قسم أمراض النبات 

 الدور األول علوي 
 

 
 

 
 

 

 مدير شئون التعليم والطالب
 

  أ / حسني محمد العال 

 وكيل الكلية 
 الطالب  لشئون التعليم و 

 

 عميد الكلية   
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  /احمد سالمــــــــــــــــــــان ا.د   

 

 
 

 المستوى الثالث
 برنامج التكنولوجيا الحيوية  

 5011 – 0011 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 أنشطة طالبية  األحد

الجدوى االقتصادية للمشروعات 

 الزراعية

تصاد محاضرة المستوى الرابع اق

 زراعي

 والمستوى الثالث علوم أغذية وألبان

والمستوى الثالث التكنولوجيا 

 الحيوية

مدرج )قسم االقتصاد( الدور الثاني 

 علوي 

 (0مبنى )

الجدوى االقتصادية للمشروعات 

 الزراعية

 عملي المستوى الرابع اقتصاد زراعي

 والمستوى الثالث علوم أغذية وألبان

 وجيا الحيويةوالمستوى الثالث التكنول

مدرج )قسم االقتصاد( الدور 

 الثاني علوي 

 (0مبنى )

تكنولوجيا نقل الجينات 

 0س وتطبيقاتها )عملي(

لبرنامج التكنولوجيا الحيوية 

 الزراعية

 معمل قسم الوراثة  

 الدور الثاني علوي بحري

 االثنين

تكنولوجيا إكثار وإنتاج 

 البذور

 محاضرة  

لبرنامج التكنولوجيا 

 ية)اختياري(الحيو

 مدرج قسم المحاصيل  

 الدور الرابع علوي بحري

تكنولوجيا نقل الجينات 

 وتطبيقاتها

 )محاضرة(

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية

 مدرج قسم الوراثة  

 الدور الثاني علوي بحري

 تكنولوجيا إكثار وإنتاج البذور

  0عملي س

 معمل قسم المحاصيل  

 الدور الرابع علوي بحري

  8يا إكثار وإنتاج ستكنولوج

 البذور

 عملي

 معمل قسم المحاصيل  

 الدور الرابع علوي بحري

تكنولوجيا نقل الجينات وتطبيقاتها 

 8س )عملي(

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية

   )ب( معمل قسم الوراثة

 الدور الثاني علوي بحري

 

 الثالثاء

 وراثة سيتولوجية )عملي(
 يا الحيويةلبرنامج التكنولوج

 معمل قسم الوراثة

 الدور الثاني علوي بحري

ميكروبيولوجيا األسمدة الحيوية 

 )محاضرة(

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية

 مدرج قسم الميكروبيولوجي

 الدور الثاني علوي قبلي

 وراثة مناعة )محاضرة(

لبرنامج التكنولوجيا 

 الحيوية

 مدرج قسم الوراثة  

 الدور الثاني علوي بحري

 البيئة واإلنسان

 )محاضرة(
مدرج د. شريف )قسم 

 الجغرافيا( 

 كلية اآلداب 

ميكروبيولوجيا األسمدة الحيوية 

 )عملي(
 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية

 قسم الميكروبيولوجي معمل

  الدور الثاني علوي قبلي

 وراثة سيتولوجية )محاضرة(

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية

 مدرج )قسم الوراثة(

 مبنىالعلوي  الثانيلدور ا

 0البحري

 األربعاء

 فيرولوجي )محاضرة(

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية

 مدرج قسم الميكروبيولوجيا   

 الدور الثاني علوي قبلي

 8س فيرولوجي )عملي(

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية

 معمل قسم الميكروبيولوجيا   

 الدور الثاني علوي قبلي

 0س )عملي( فيرولوجي

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية

   )ب(معمل قسم الميكروبيولوجيا 

أنشطة  الدور الثاني علوي قبلي

 0س وراثة مناعة )عملي( طالبية 

 لبرنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية

 معمل قسم الوراثة  

 الدور الثاني علوي بحري 

 8س وراثة مناعة )عملي(

 ولوجيا الحيوية الزراعيةلبرنامج التكن

 معمل قسم الوراثة  

 الدور الثاني علوي بحري 

 أنشطة طالبية  أنشطة طالبية  أنشطة طالبية  الخميس
أنشطة 

 طالبية 
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 مدير شئون التعليم والطالب
 

  أ / حسني محمد العال 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب  

 

  /ــــــــاناحمد سالمــــــــــــ ا.د   

 عميد الكلية   
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 المستوى الرابع  
 برنامج التكنولوجيا الحيوية )ميكروبيولوجيا(  

 5011-0011 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 األحد

 جونوميا

 محاضرة المستوى الرابع

 تكنولوجيا حيوية

 مدرج )قسم الوراثة(

الدور الثاني علوي  

 بحري

 ولوجي ومناعةسير

 محاضرة المستوى الرابع

تكنولوجيا حيوية) 

 ميكروبيولوجيا(

مدرج )قسم 

 الميكروبيولوجي(

 جونوميا

عملي المستوى الرابع تكنولوجيا 

 حيوية

 )قسم الوراثة(معمل 

 الدور الثاني علوي بحري 

 وراثة كائنات دقيقة

عملي المستوى الرابع تكنولوجيا 

 حيوية

 )قسم الوراثة( بمعمل 

 الدور الثاني علوي بحري 

 االثنين

 تخمرات ميكروبية

 محاضرة المستوى الرابع

 تكنولوجيا حيوية

مدرج )قسم 

 الميكروبيولوجي(

الدور الثاني علوي  

 بحري

 ميكروبيولوجيا األراضي 

 لمستوى الرابعمحاضرة ا

تكنولوجيا حيوية 

 ميكروبيولوجيا()

الدور الرابع علوي ) فصل أ

 (0مبنى 

 كروبيةتخمرات مي

 عملي 

 المستوى الرابع تكنولوجيا حيوية

 معمل )قسم الميكروبيولوجي(

 الدور الثاني علوي بحري 

 أنشطة طالبية 

 الثالثاء

 وراثة كائنات دقيقة

 محاضرة المستوى الرابع

 تكنولوجيا حيوية

معمل حاسب آلي )أ( 

 الدور الثالث علوي

 ميكروبيولوجيا إدارة المخلفات
 ابع ) ميكروبيولوجيا(عملي المستوى الر

 معمل )قسم الميكروبيولوجي(

 الدور الثاني علوي بحري 

 ميكروبيولوجيا إدارة المخلفات

 محاضرة

 المستوى الرابع 

تكنولوجيا حيوية) 

 ميكروبيولوجيا(

 مدرج )قسم الميكروبيولوجي(

 الدور الثاني علوي بحري 

 أنشطة طالبية 

 األربعاء

 ميكروبيولوجيا األراضي 

المستوى الرابع  عملي

 )ميكروبيولوجيا(

 معمل )قسم الميكروبيولوجي(

 الدور الثاني علوي بحري 

 سيرولوجي ومناعة

عملي المستوى الرابع 

 ميكروبيولوجيا

معمل )قسم 

 الميكروبيولوجي(

 الدور الثاني علوي بحري 

 بحث عملي 
الميكروبيولوجيا مدرج قسم 

 الزراعية 
 أنشطة طالبية 

 الخميس
 ي بحث عمل

مدرج قسم 

 الميكروبيولوجيا الزراعية 

 بحث عملي 
مدرج قسم 

 الميكروبيولوجيا الزراعية 
 أنشطة طالبية  أنشطة طالبية 

 

 

 
 

 مدير شئون التعليم والطالب
 

  أ / حسني محمد العال 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب  

 

  /احمد سالمــــــــــــــــــــان ا.د   

 لكليةعميد ا   
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 المستوى الرابع

 برنامج التكنولوجيا الحيوية )وراثة(   

 0011-0011 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 األحد

 جونوميا

 محاضرة المستوى الرابع

 تكنولوجيا حيوية

 مدرج )قسم الوراثة(

 الدور الثاني علوي بحري 

 بحث عملي 
 الوراثة مدرج قسم 

 جونوميا

ي المستوى الرابع تكنولوجيا عمل

 حيوية

 )قسم الوراثة(معمل 

 الدور الثاني علوي بحري 

 وراثة كائنات دقيقة

عملي المستوى الرابع تكنولوجيا 

 حيوية

 )قسم الوراثة( بمعمل 

 الدور الثاني علوي بحري 

 االثنين

 تخمرات ميكروبية

 محاضرة المستوى الرابع

 تكنولوجيا حيوية

مدرج )قسم 

 بيولوجي(الميكرو

 الدور الثاني علوي بحري 

 بحث عملي 
 الوراثة مدرج قسم 

 تخمرات ميكروبية

عملي المستوى الرابع 

 تكنولوجيا حيوية

 معمل )قسم الميكروبيولوجي(

 الدور الثاني علوي بحري 

 أنشطة طالبية 

 الثالثاء

 وراثة كائنات دقيقة

 محاضرة المستوى الرابع

 تكنولوجيا حيوية

ي )أ( الدور معمل حاسب آل

 الثالث علوي

 احصاء وراثي 
 محاضرة المستوى الرابع

 تكنولوجيا حيوية )وراثة(

 مدرج )قسم الوراثة(

 الدور الثاني علوي بحري 

 احصاء وراثي

 عملي المستوى الرابع وراثة

معمل حاسب آلي )أ( الدور الثالث 

 علوي

 

 األربعاء

 وراثة عشائر

 عملي المستوى الرابع وراثة

 سم الوراثة()قمعمل 

 الدور الثاني علوي بحري 

 وراثة عشائر

 محاضرة المستوى الرابع

 تكنولوجيا حيوية )وراثة(

 فصل )أ(

مبنى  علوي  الرابعالدور  

(0) 

 بحث عملي 
 الوراثة مدرج قسم 

 

 الخميس

 المعلوماتية الحيوية

 محاضرة المستوى الرابع

 تكنولوجيا حيوية )وراثة

معمل حاسب آلي )أ( 

 لثبالثا

 المعلوماتية الحيوية

 عملي المستوى الرابع وراثة

 معمل حاسب آلي )أ( بالثالث
 

 

 

 

 

 

 مدير شئون التعليم والطالب
 

  أ / حسني محمد العال 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب  

 

  /احمد سالمــــــــــــــــــــان ا.د   

 عميد الكلية   
 

  
 



 جامعة سوهاج

 كلــــية الزراعـــــة

 إدارة شـــــــئون الطـــــــالب

 دولج

 توزيع المحاضرات والدروس للفصل الدراسي األول
  م8102 – 8102العام الجامعي   
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 الثالثالمستوى 

     العلوم االقتصادية واالجتماعية برنامج 

 اليوم
2011  -  

00011 
00011 -  0011 

0011-0011 0011-5011 

 األحد

إدارة األعمال المزرعية 

 )محاضرة(

برنامج اإلنتاج النباتي المستوى 

 الثاني

 مدرج  )قسم االقتصاد( 

 بالدور الثاني علوي 

 تحليل اقتصادي )محاضرة(

 لعلومللمستوى الثالث لبرنامج ا

 االقتصادية واالجتماعية

 مدرج  )قسم االقتصاد(     

 بالدور الثاني علوي 

 (عمليتحليل اقتصادي )

للمستوى الثالث لبرنامج العلوم 

 االقتصادية واالجتماعية

 مدرج  )قسم االقتصاد(     

 بالدور الثاني علوي 

 أنشطة طالبية

 االثنين

المشكالت االجتماعية في 

 )محاضرة( الريف

لمستوى الثالث لبرنامج ل

العلوم االقتصادية 

 واالجتماعية

االرشاد مدرج  )قسم 

 الثالث( بالدور الزراعي

 0مبنى علوي 

 المشكالت االجتماعية في الريف

 (عملي)

للمستوى الثالث لبرنامج العلوم 

 االقتصادية واالجتماعية

االرشاد مدرج  )قسم     

 ( الزراعي

 0مبنى علوي  الثالثبالدور 

 أنشطة طالبية شطة طالبيةأن

 الثالثاء

إدارة األعمال المزرعية 

 )محاضرة(

للمستوى الثالث لبرنامج 

العلوم االقتصادية 

 واالجتماعية

 مدرج  )قسم االقتصاد(     

 علوي  الثانيبالدور 

 إنتاج األغنام والماعز)محاضرة(

برنامجي اإلنتاج الحيواني 

والدواجن والعلوم ااالقتصادية 

 اعيةواالجتم

 مدرج قسم االنتاج الحيواني

 (0الدور الخامس علوي م)

 إنتاج األغنام والماعز )عملي(

لبرنامجي اإلنتاج الحيواني 

 والدواجن 

 والعلوم االقتصادية واالجتماعية

 معمل )قسم االنتاج الحيواني( 

  (0بالدور الخامس علوي  م)

 البيئة واإلنسان

 )محاضرة(
 ا( مدرج د. شريف )قسم الجغرافي

 إدارة األعمال المزرعية عملي كلية اآلداب 

  0المستوى الثاني إنتاج نباتي س

 فصل)أ( قسم االقتصاد الزراعي

 0الدور الثاني علوي مبنى 

 إدارة األعمال المزرعية عملي

 8المستوى الثاني إنتاج نباتي س

 قسم االقتصاد الزراعي   فصل)أ(

 0الدور الثاني علوي مبنى 

 األربعاء

علم االجتماع واالجتماع 

 )محاضرة( الريفي

للمستوى الثالث لبرنامج 

العلوم االقتصادية 

 واالجتماعية

االرشاد مدرج  )قسم 

 الثالث( بالدور الزراعي

 0مبنى علوي 

 علم االجتماع واالجتماع الريفي

 (عملي)

للمستوى الثالث لبرنامج العلوم 

 االقتصادية واالجتماعية

اد االرشمدرج  )قسم     

 ( الزراعي

 0مبنى علوي  الثالثبالدور 

 أنشطة طالبية أنشطة طالبية

 أنشطة طالبية أنشطة طالبية أنشطة طالبية أنشطة طالبية الخميس

 

 

 

 

 مدير شئون التعليم والطالب
 

  أ / حسني محمد العال 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب  

 

  /ناحمد سالمــــــــــــــــــــا ا.د   

 عميد الكلية   
 

  
 

  



 جامعة سوهاج

 كلــــية الزراعـــــة

 إدارة شـــــــئون الطـــــــالب

 دولج

 توزيع المحاضرات والدروس للفصل الدراسي األول
  م8102 – 8102العام الجامعي   
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 الرابعالمستوى 

     العلوم االقتصادية واالجتماعيةبرنامج  

 0011-0011 0011  - 00011 00011  -  2011 اليوم

 األحد

 )محاضرة( تحليل التكاليف الزراعية

 )اقتصاد زراعي( الرابع للمستوى 

( االرشاد الزراعي)قسم   فصل )أ(

 0مبنى علوي  الثالثبالدور 

 الجدوى االقتصادية للمشروعات الزراعية

 محاضرة المستوى الرابع اقتصاد زراعي

 والمستوى الثالث علوم أغذية وألبان

 والمستوى الثالث التكنولوجيا الحيوية

 مدرج قسم االقتصاد الزراعي 

 (0الدور الثاني علوي م )

 الجدوى االقتصادية للمشروعات الزراعية

 د زراعيعملي المستوى الرابع اقتصا

 والمستوى الثالث علوم أغذية وألبان

 والمستوى الثالث التكنولوجيا الحيوية

 مدرج قسم االقتصاد الزراعي 

 (0الدور الثاني علوي م )

 االثنين

 )محاضرة(تقييم المشروعات الزراعية 

 )اقتصاد زراعي( الرابع للمستوى 

( االرشاد الزراعي)قسم   فصل )أ(

 0ى مبنعلوي  الثالثبالدور 

 )عملي(تقييم المشروعات الزراعية 

 للمستوى الرابع  )اقتصاد زراعي(

 0فصل )أ(  )قسم االرشاد الزراعي علوي مبنى 

 (عملي) تحليل التكاليف الزراعية

 )اقتصاد زراعي( الرابع للمستوى 

( بالدور االرشاد الزراعي)قسم   فصل )أ(

 0مبنى علوي  الثالث

 الثالثاء

المستحدثة  نظرية تبني األفكار

 )محاضرة(

 )اقتصاد زراعي( الرابع للمستوى 

( االرشاد الزراعي)قسم   فصل )أ(

 0مبنى علوي  الثالثبالدور 

 )محاضرة( اقتصاد قياسي

 )اقتصاد زراعي( الرابع للمستوى 

 يالثانبالدور  االقتصاد الزراعي)قسم   فصل )أ(

 0مبنى علوي 

 نظرية تبني األفكار المستحدثة 

 )عملي(

 لمستوى الرابع  )اقتصاد زراعي(ل

فصل )أ(  )قسم االرشاد الزراعي بالدور الثالث 

 0علوي مبنى 

 األربعاء

 )محاضرة(اإلحصاء االجتماعي 

 )اقتصاد زراعي( الرابع للمستوى 

( االرشاد الزراعي)قسم   فصل )أ(

 0مبنى علوي  الثالثبالدور 

 اإلحصاء االجتماعي )عملي(

 صاد زراعي(للمستوى الرابع  )اقت

 0فصل )أ(  )قسم االرشاد الزراعي علوي مبنى 

 (عملي) اقتصاد قياسي

 )اقتصاد زراعي( الرابع للمستوى 

بالدور  االقتصاد الزراعي)قسم   فصل )أ(

 0مبنى علوي  الثاني

 بحث عملي  الخميس
 االقتصاد الزراعيمدرج قسم 

 بحث عملي 
 االقتصاد الزراعيمدرج قسم 

 بحث عملي 
 االقتصاد الزراعيقسم مدرج 

 

 

 

 

 مدير شئون التعليم والطالب
 

  أ / حسني محمد العال 

 وكيل الكلية 
 لشئون التعليم والطالب  

 

  /احمد سالمــــــــــــــــــــان ا.د   

 عميد الكلية   
 

  
 


