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محاضرات المستوي الثاني للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج االراضي والمياه)
م

يو

22022-0022

ال

2022-22022
00.11

0022-2022
00.11

0022-0022
0.11

00.11

0.11

0.11

0.11

البست

فسيولوجي نبات

فسيولوجي نبات س0

فسيولوجي نبات س0

فسيولوجي نبات س0

عملي

عملي

عملي

عملي

االحد
االثنين

فسيولوجي نبات

كيمياء االراضي

عالقة االرض بالنبات والماء

برنامج االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

محاضرة مدرج (ب) امراض النبات الدور

محاضرة مدرج (أ) االراضي والمياه

محاضرة مدرج (أ) االراضي والمياه

االول علوي المبني البحري

الدور الخامس علوي المبني القبلي

الدور الخامس علوي المبني القبلي

انتاج بساتين س0

انتاج بساتين س0

برنامج االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

انتاج بساتين

عملي معمل (أ) البساتين

عملي معمل (أ) البساتين

كيمياء االراضي س0

برنامج االراضي والمياه

الدور الرابع علوي المبني القبلي

الدور الرابع علوي المبني القبلي

برنامج االراضي والمياه

محاضرة مدرج (أ) البساتين

كيمياء االراضي س0

عالقة االرض بالنبات والماء س0

عملي معمل (ب) االراضي والمياه

الدور الرابع علوي المبني القبلي

برنامج االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

الدور الخامس علوي المبني القبلي

عملي معمل (أ) االراضي والمياه

عملي معمل (ب) االراضي والمياه

الدور الخامس علوي المبني القبلي

الدور الخامس علوي المبني القبلي

عالقة االرض بالنبات والماء س0

عالقة االرض بالنبات والماء س0

برنامج االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

عملي معمل (ب) االراضي والمياه

عملي معمل (ب) االراضي والمياه

الدور الخامس علوي المبني القبلي

الدور الخامس علوي المبني القبلي

كيمياء االراضي س0

انتاج بساتين س0

برنامج االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

عملي معمل (أ) االراضي والمياه

عملي معمل (أ) البساتين

الدور الخامس علوي المبني القبلي

الدور الرابع علوي المبني القبلي

01.11

0.11
الثالثاء

اساليب التفيكر العلمي
محاضرة مدرج ( )0كلية االداب
الدور الثالث علوي

01.11
االربعاء

الخميس

انشطة طالبية

0.11

00.11

0.11

00.11

انشطة طالبية

جيولوجيا المياه
محاضرة مدرج (أ) برنامج االراضي والمياه
االراضي والمياه الدور الخامس علوي المبني القبلي

0.11

0.11

جيولوجيا المياه س0

جيولوجيا المياه س0

جيولوجيا المياه س0

عملي كلية العلوم

عملي كلية العلوم

عملي كلية العلوم

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية
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محاضرات المستوي الثالث للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج االراضي والمياه)

م

و

ي

ال

22022-0022

0.11

2022-22022
01.11

01.11

0022-2022
00.11

00.11

0022-0022
0.11

االحد

تطبيقات الحاسب االلي في مجال االراضي

تطبيقات الحاسب االلي في مجال االراضي

تطبيقات الحاسب االلي في مجال االراضي

والمياه محاضرة مدرج(ج) الدور الرابع علوي

والمياه س0عملي معمل الحاسب االلي (أ)

والمياه س0عملي معمل الحاسب االلي (أ)

مبني 0

الدور الثالث علوي مبني 0

الدور الثالث علوي مبني 0

غرويات ومعادن الطين

الموارد االرضية والمائية س0

برنامج االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

محاضرة مدرج (أ) االراضي والمياه

عملي معمل (ب) االراضي والمياه

الدور الخامس علوي المبني القبلي

الدور الخامس علوي المبني القبلي

الموارد االرضية المائية

الموارد االرضية والمائية س0

برنامج االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

محاضرة مدرج (أ) االراضي والمياه

عملي معمل مدرج (ج)

الدور الخامس علوي المبني القبلي

الدور الربع علوي مبني 0

تصميم وتحليل التجارب
برنامج االراضي والمياه

برنامجي االراضي والمياه واالنتاج الحيواني
والدواجن محاضرة مدرج المحاصيل الدور

االثنين

الرابع علوي المبني البحري

0.11

0.11

لغة انجليزية تخصصية
برنامج االراضي والمياه

محاضرة مدرج (أ) االراضي والمياه
الدور الخامس علوي المبني القبلي
تصميم وتحليل التجارب س0
برنامج االراضي والمياه

عملي معمل (أ) مدرج المحاصيل
الدور الرابع علوي المبني البحري

طبيعة وارصاد جوية

طبيعة وارصاد جوية س0

برنامج االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

محاضرة مدرج (أ) االراضي والمياه

عملي مدرج(أ) االراضي والمياه

الدور الخامس علوي المبني القبلي

الدور الخامس علوي المبني القبلي

0.11

0.11

الثالثاء

تنمية بشرية

انشطة طالبية

مدرج أ.د /كريم مصلح – كلية االداب

غرويات ومعادن الطين س0
برنامج االراضي والمياه

االربعاء

غرويات ومعادن الطين س0

عملي معمل (أ) االراضي والمياه

استصالح وصيانة االراضي س0

برنامج االراضي والمياه

الدور الخامس علوي المبني القبلي

برنامج االراضي والمياه

عملي معمل (أ) االراضي والمياه

استصالح وصيانة االراضي س0

عملي معمل (ب) االراضي والمياه

الدور الخامس علوي المبني القبلي

برنامج االراضي والمياه

الدور الخامس علوي المبني القبلي

عملي معمل (ب) االراضي والمياه

استصالح وصيانة االراضي
محاضرة برنامجي االراضي والمياه
واالنتاج النباتي
محاضرة مدرج (أ) االراضي والمياه
الدور الخامس علوي المبني القبلي

الدور الخامس علوي المبني القبلي

الخميس

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية
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محاضرات المستوي الرابع للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج االراضي والمياه)

م

و

ي

ال

22022-0022

2022-22022

0022-2022

تكنولوجيا استصالح االراضي الصحراوية س0

تكنولوجيا استصالح االراضي الصحراوية س0

برنامج االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

عملي معمل (أ) االراضي والمياه

عملي معمل (أ) االراضي والمياه

تغذية نبات س0

برنامج االراضي والمياه

الدور الخامس علوي المبني القبلي

الدور الخامس علوي المبني القبلي

برنامج االراضي والمياه

تكنولوجيا استصالح االراضي الصحراوية

0022-0022

االحد
االثنين

محاضرة مدرج (أ) االراضي والمياه

اساسيات االرشاد الزراعي س0

اساسيات االرشاد الزراعي س0

عملي معمل (أ) االراضي والمياه

الدور الخامس علوي المبني القبلي

برنامج االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

الدور الخامس علوي المبني القبلي

عملي فصل (أ) االرشاد الزراعي

عملي فصل (أ) االرشاد الزراعي

الدور الثالث علوي مبني 0

الدور الثالث علوي مبني 0

كيمياء تحليل االجهزة س0

كيمياء تحليل االجهزة

كيمياء تحليل االجهزة س0

برنامج االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

عملي معمل (أ) االراضي والمياه

محاضرة مدرج (أ) االراضي والمياه

عملي معمل (أ) االراضي والمياه

الدور الخامس علوي المبني القبلي

الدور الخامس علوي المبني القبلي

الدور الخامس علوي المبني القبلي

تسويق زراعي

الثالثاء

برنامجي االراضي والمياه والعلوم االقتصادية
واالجتماعية
محاضرة مدرج (أ) االقتصاد الزراعي
الدور الثاني علوي مبني 0

تغذية نبات س0

مصادر المياه واالحكام المائي س0

برنامج االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

تغذية نبات

عملي معمل (أ) االراضي والمياه

عملي معمل (ب) االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

الدور الخامس علوي المبني القبلي

الدور الخامس علوي المبني القبلي

محاضرة مدرج (أ) االراضي والمياه

تسويق زراعي س0

تسويق زراعي س0

الدور الخامس علوي المبني القبلي

برنامج االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

عملي فصل (أ) االقتصاد الزراعي

عملي فصل (أ) االقتصاد الزراعي

الدور الثاني علوي مبني 0

الدور الثاني علوي مبني 0

مصادر المياه واالحكام المائي

مصادر المياه واالحكام المائي س0

برنامج االراضي والمياه

برنامج االراضي والمياه

محاضرة مدرج (أ) االراضي والمياه

عملي معمل (ب) االراضي والمياه

الدور الخامس علوي المبني القبلي

الدور الخامس علوي المبني القبلي

انشطة طالبية

انشطة طالبية

اساسيات االرشاد الزراعي

االربعاء
الخميس

برنامجي االراضي والمياه واالنتاج الحيواني
انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

والدواجن
محاضرة مدرج (أ) االرشاد الزراعي
الدور الثالث علوي مبني 0
انشطة طالبية
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محاضرات المستوي الثاني للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج االنتاج النباتي)
م

يو

22022-0022

االحد
االثنين

عالقة االرض بالنبات والماء س0

عالقة االرض بالنبات والماء س0

عالقة االرض بالنبات والماء س0

برنامج االنتاج النباتي

برنامج االنتاج النباتي

برنامج االنتاج النباتي

عملي معمل (ب) االراضي والمياه

تصميم وتحليل التجارب

عملي معمل (ب) االراضي والمياه

عملي معمل (ب) االراضي والمياه

الدور الخامس علوي المبني القبلي

برنامج االنتاج النباتي

الدور الخامس علوي المبني القبلي

الدور الخامس علوي المبني القبلي

انتاج نباتات الزينة س0

محاضرة مدرج (أ) المحاصيل

تصميم وتحليل التجارب س0

تصميم وتحليل التجارب س0

برنامج االنتاج النباتي

الدور الرابع علوي المبني البحري

برنامج االنتاج النباتي

برنامج االنتاج النباتي

عملي معمل (أ) البساتين

عملي معمل (أ) المحاصيل

عملي معمل (أ) المحاصيل

الدور الرابع علوي المبني القبلي

الدور الرابع علوي المبني البحري

الدور الرابع علوي المبني البحري

تغذية انسان

تغذية انسان س0وس0وس0

انتاج نباتات الزينة

انتاج نباتات الزينة س0

برنامجي االنتاج النباتي وعلوم وتكنولوجيا االغذية

برنامج االنتاج النباتي

برنامج االنتاج النباتي

برنامج االنتاج النباتي

محاضرة مدرج (أ) علوم االغذية

عملي مدرج (أ) علوم االغذية

محاضرة مدرج (أ) البساتين

عملي معمل (أ) البساتين

الدور الثالث علوي المبني القبلي

الدور الثالث علوي المبني القبلي

الدور الرابع علوي المبني القبلي

الدور الرابع علوي المبني القبلي

ال

0022-2022

0022-0022

2022-22022

انتاج نباتات الزينة س0
01.11

0.11
الثالثاء

اساليب التفيكر العلمي
محاضرة مدرج ( )0كلية االداب
الدور الثالث علوي

برنامج االنتاج النباتي
عملي معمل (أ) البساتين

عالقة االرض بالنبات والماء

الدور الرابع علوي المبني القبلي

برنامج االنتاج النباتي

تصميم وتحليل التجارب س0

محاضرة مدرج (أ) االراضي والمياه

برنامج االنتاج النباتي

الدور الخامس علوي المبني القبلي

انشطة طالبية

عملي معمل (ج) المحاصيل
الدور الرابع علوي المبني البحري

االربعاء
الخميس

ادارة اعمال مزرعية

ادارة اعمال مزرعية س0

ادارة اعمال مزرعية س0

ادارة اعمال مزرعية س0

برنامجي االنتاج النباتي و ووقاية وامراض النبات

برنامج االنتاج النباتي

برنامج االنتاج النباتي

برنامج االنتاج النباتي

محاضرة مدرج (أ) االقتصاد الزراعي

عملي فصل (أ) االقتصاد الزراعي

عملي فصل (أ) االقتصاد الزراعي

عملي فصل (أ) االقتصاد الزراعي

الدور الثاني علوي مبني 0

الدور الثاني علوي مبني 0

الدور الثاني علوي مبني 0

الدور الثاني علوي مبني 0

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية
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محاضرات المستوي الثالث للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج االنتاج النباتي)
م

يو

ال

22022-0022

2022-22022

انتاج خضر

امراض نبات

االحد

برنامج االنتاج النباتي

برنامج االنتاج النباتي

محاضرة مدرج (أ) البساتين

محاضرة مدرج (أ) امراض النبات

الدور الرابع علوي المبني القبلي

الدور االول علوي المبني البحري

0022-2022

0022-0022

انتاج خضر س0

انتاج خضر س0

برنامج االنتاج النباتي

برنامج االنتاج النباتي

عملي معمل (أ) البساتين

عملي معمل (أ) البساتين

الدور الرابع علوي المبني القبلي

الدور الرابع علوي المبني القبلي

امراض نبات س0

امراض نبات س0

عملي معمل (أ) امراض النبات

عملي معمل (أ) امراض النبات

الدور االول علوي المبني البحري

الدور االول علوي المبني البحري

ميكروبيولوجيا ادارة المخلفات
برنامجي االنتاج النباتي وشعبة الميكروبيولوجيا

االثنين

المستوي الرابع

تداول وتخزين الحاصالت البستانية

محاضرة مدرج (أ) الميكروبيولوجيا الزراعية

برامج االنتاج النباتي وعلوم وتكنولوجيا االغذية

الدور الثاني علوي المبني القبلي

والعلوم االقتصادية واالجتماعية

استصالح وصيانة االراضي س0

محاضرة مدرج (أ) البساتين

عملي معمل (أ) االراضي والمياه

الدور الرابع علوي المبني القبلي

تداول وتخزين الحاصالت البستانية س0

تداول وتخزين الحاصالت البستانية س0

برنامج االنتاج النباتي

برنامج االنتاج النباتي

عملي معمل (ج) البساتين

عملي معمل (ج) البساتين

الدور الرابع علوي المبني القبلي

الدور الرابع علوي المبني القبلي

برنامج االنتاج النباتي
الدور الخامس علوي المبني القبلي
ميكروبيولوجيا ادارة المخلفات س0
برنامج االنتاج النباتي
عملي معمل (أ) الميكروبيولوجيا الزراعية

الثالثاء

الدور الثاني علوي المبني القبلي
استصالح وصيانة االراضي س0
عملي معمل (أ) االراضي والمياه

لغة انجليزية تخصصية

االربعاء

تطبيقات الحاسب االلي في مجال االنتاج النباتي
محاضرة مدرج(ج) الدور الرابع علوي مبني 0

الخميس

انشطة طالبية

انشطة طالبية

علوي المبني البحري

تنمية بشرية
مدرج أ.د /كريم مصلح – كلية االداب

الدور الخامس علوي المبني القبلي

0.11

0.11

محاضرة مدرج(أ) المحاصيل الدور الرابع

برنامج االنتاج النباتي

01.11

0.11

00.11

01.11

0.11

00.11

استصالح وصيانة االراضي
محاضرة برنامجي االراضي والمياه

تطبيقات الحاسب االلي في مجال االنتاج

تطبيقات الحاسب االلي في مجال االنتاج

النباتي س 0معمل الحاسب االلي (أ) الدور

النباتي س 0معمل الحاسب االلي (أ) الدور

الثالث علوي مبني 0

الثالث علوي مبني 0

الدور الخامس علوي المبني القبلي

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

واالنتاج النباتي
محاضرة مدرج (أ) االراضي والمياه

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج
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ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الرابع للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج االنتاج النباتي  -محاصيل)
اليوم

22022-0022

2022-22022

0022-2022

0022-0022

تكنولوجيا الزراعات المحمية في محاصيل الخضر
برنامج االنتاج النباتي س0

االحد

االتجاهات الحديثة في تربية المحاصيل

عملي معمل (أ)البساتين الدور الرابع علوي الدور

تكنولوجيا الزراعات المحمية في محاصيل الخضر

برنامج االنتاج النباتي

الرابع علوي المبني القبلي

برنامج االنتاج النباتي

محاضرة مدرج (أ)المحاصيل الدور الرابع علوي الدور

االتجاهات الحديثة في تربية المحاصيل

محاضرة مدرج (أ)البساتين الدور الرابع علوي الدور

الرابع علوي المبني البحري

برنامج االنتاج النباتي س0

الرابع علوي المبني القبلي

انشطة طالبية

عملي معمل (أ)المحاصيل الدور الرابع علوي
الدور الرابع علوي المبني البحري

االثنين

تكنولوجيا الزراعات المحمية في محاصيل الخضر

انتاج محاصيل السكر والمحاصيل الغير تقليدية

االتجاهات الحديثة في تربية المحاصيل

برنامج االنتاج النباتي س0

برنامج االنتاج النباتي شعبة محاصيل

برنامج االنتاج النباتي س0

عملي معمل (أ)البساتين الدور الرابع علوي الدور

محاضرة مدرج (أ)المحاصيل الدور الرابع علوي

عملي معمل (أ)المحاصيل الدور الرابع علوي الدور

الرابع علوي المبني القبلي

الدور الرابع علوي المبني البحري

الرابع علوي المبني البحري

نباتات الزينة وتنسيق الحدائق

نباتات الزينة وتنسيق الحدائق س0

الحشائش والعالقات الحيوية

انشطة طالبية

نباتات الزينة وتنسيق الحدائق س0

الثالثاء
االربعاء

الخميس

برنامج االنتاج النباتي

برنامج االنتاج النباتي

برنامج االنتاج النباتي شعبة محاصيل

برنامج االنتاج النباتي

محاضرة مدرج (أ)البساتين الدور الرابع علوي الدور

عملي معمل (ب) البساتين الدور الرابع علوي

محاضرة مدرج (أ)المحاصيل الدور الرابع علوي

عملي معمل (ب)البساتين الدور الرابع

الرابع علوي المبني القبلي

الدور الرابع علوي المبني القبلي

الدور الرابع علوي المبني البحري

علوي الدور الرابع علوي المبني القبلي

بيئة وفسيولوجيا المحاصيل س0

بيئة وفسيولوجيا المحاصيل

الحشائش والعالقات الحيوية س0

برنامج االنتاج النباتي شعبة محاصيل

برنامج االنتاج النباتي شعبة محاصيل

برنامج االنتاج النباتي شعبة محاصيل

عملي معمل (أ)المحاصيل الدور الرابع علوي الدور

محاضرة مدرج (أ)المحاصيل الدور الرابع علوي

عملي معمل (أ)المحاصيل الدور الرابع علوي الدور

الرابع علوي المبني البحري

الدور الرابع علوي المبني البحري

الرابع علوي المبني البحري

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انتاج محاصيل السكر والمحاصيل الغير
تقليدية س0
برنامج االنتاج النباتي شعبة محاصيل
عملي معمل (أ)المحاصيل الدور الرابع
علوي الدور الرابع علوي المبني البحري
انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج
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ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الرابع للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج االنتاج النباتي  -بساتين)
اليوم

22022-0022

2022-22022

0022-2022

0022-0022

تكنولوجيا الزراعات المحمية في محاصيل الخضر
برنامج االنتاج النباتي س0

االحد

االتجاهات الحديثة في تربية المحاصيل

عملي معمل (أ)البساتين الدور الرابع علوي الدور

تكنولوجيا الزراعات المحمية في محاصيل الخضر

برنامج االنتاج النباتي

الرابع علوي المبني القبلي

برنامج االنتاج النباتي

محاضرة مدرج (أ)المحاصيل الدور الرابع علوي الدور

االتجاهات الحديثة في تربية المحاصيل

محاضرة مدرج (أ)البساتين الدور الرابع علوي الدور

الرابع علوي المبني البحري

برنامج االنتاج النباتي س0

الرابع علوي المبني القبلي

انشطة طالبية

عملي معمل (أ)المحاصيل الدور الرابع علوي
الدور الرابع علوي المبني البحري
تكنولوجيا الزراعات المحمية في محاصيل الخضر
برنامج االنتاج النباتي س0

االثنين

عملي معمل (أ)البساتين الدور الرابع علوي الدور

منظمات النمو في الحاصالت البستانية س0

االتجاهات الحديثة في تربية المحاصيل

الرابع علوي المبني القبلي

برنامج االنتاج النباتي شعبة بساتين

برنامج االنتاج النباتي س0

فسيولوجيا اشجار الفاكهة س0

عملي معمل (ب)البساتين الدور الرابع علوي

عملي معمل (أ)المحاصيل الدور الرابع علوي الدور

برنامج االنتاج النباتي شعبة بساتين

الدور الرابع علوي المبني القبلي

الرابع علوي المبني البحري

انشطة طالبية

عملي معمل (ب)البساتين الدور الرابع علوي الدور
الرابع علوي المبني القبلي
نباتات الزينة وتنسيق الحدائق س0
برنامج االنتاج النباتي

نباتات الزينة وتنسيق الحدائق

نباتات الزينة وتنسيق الحدائق س0

فسيولوجيا اشجار الفاكهة

الثالثاء

برنامج االنتاج النباتي

برنامج االنتاج النباتي

برنامج االنتاج النباتي شعبة بساتين

محاضرة مدرج (أ)البساتين الدور الرابع علوي الدور

عملي معمل (ب)البساتين الدور الرابع علوي

محاضرة مدرج (أ)البساتين الدور الرابع علوي الدور الرابع

الرابع علوي المبني القبلي

الدور الرابع علوي المبني القبلي

علوي المبني القبلي

عملي معمل (ب)البساتين الدور الرابع علوي
الدور الرابع علوي المبني القبلي
منظمات النمو في الحاصالت البستانية
س0
برنامج االنتاج النباتي شعبة بساتين
عملي معمل (أ)البساتين الدور الرابع علوي
الدور الرابع علوي المبني القبلي

تنسيق الحدائق والمدن س0

فسيولوجيا اشجار الفاكهة س0

االربعاء

منظمات النمو في الحاصالت البستانية

تنسيق الحدائق والمدن

برنامج االنتاج النباتي شعبة بساتين

برنامج االنتاج النباتي شعبة بساتين

عملي معمل (أ)البساتين الدور الرابع علوي الدور الرابع

عملي معمل (أ)البساتين الدور الرابع علوي

برنامج االنتاج النباتي شعبة بساتين

برنامج االنتاج النباتي شعبة بساتين

علوي المبني القبلي

الدور الرابع علوي المبني القبلي

محاضرة مدرج (أ)البساتين الدور الرابع علوي الدور

محاضرة مدرج (أ)البساتين الدور الرابع علوي

مواصفات الجوة في محاصيل الخضر

مواصفات الجوة في محاصيل الخضر س0

الرابع علوي المبني القبلي

الدور الرابع علوي المبني القبلي

الخميس

انشطة طالبية

برنامج االنتاج النباتي شعبة بساتين

برنامج االنتاج النباتي شعبة بساتين

محاضرة مدرج (أ)البساتين الدور الرابع علوي الدور الرابع

عملي مدرج (أ)البساتين الدور الرابع علوي

علوي المبني القبلي

الدور الرابع علوي المبني القبلي

انشطة طالبية

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج
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محاضرات المستوي الثاني للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج االنتاج الحيواني والدواجن)
م

ي

و

22022-0022

االحد

فسيولوجي حيوانات المزرعة س0

فسيولوجي حيوانات المزرعة س0

فسيولوجي حيوانات المزرعة س0

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

عملي معمل (أ) االنتاج الحيواني الدور

فسيولوجي حيوانات المزرعة

عملي معمل (أ) االنتاج الحيواني الدور

عملي معمل (أ) االنتاج الحيواني الدور

الخامس علوي مبني 0

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

الخامس علوي مبني 0

الخامس علوي مبني 0

وراثة حيوانية س0

محاضرة مدرج (أ) االنتاج الحيواني الدور

تغذية حيوان ودواجن س0

وراثة حيوانية س0

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

الخامس علوي مبني 0

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

عملي معمل (ب) الوراثة الدور الثاني

عملي معمل (ب) انتاج الدواجن الدور

عملي معمل (ب) الوراثة الدور الثاني

علوي المبني البحري

الخامس علوي المبني البحري

علوي المبني البحري

ا

ل

0022-2022

0022-0022

2022-22022

تصميم وتحليل التجارب
برنامجي االراضي والمياه واالنتاج الحيواني والدواجن

محاضرة مدرج (أ) المحاصيل الدور الرابع

االثنين

تغذية حيوان ودواجن

وراثة حيوانية

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن محاضرة مدرج

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

(أ) انتاج الدواجن الدور الخامس علوي المبني

محاضرة مدرج(أ) الوراثة الدور الثاني

كيمياء حيوية تمثيلية س0

البحري

علوي المبني البحري

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

علوي المبني البحري

عملي معمل (أ) علوم االغذية الدور الثالث
علوي المبني القبلي

01.11

0.11
الثالثاء

اساليب التفيكر العلمي
محاضرة مدرج ( )0كلية االداب

االربعاء

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
عملي معمل(أ) انتاج الدواجن الدور الخامس
علوي المبني البحري

الخميس

انشطة طالبية

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
عملي معمل (ب) انتاج الدواجن الدور
الخامس علوي المبني البحري
وراثة حيوانية س0
برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
عملي معمل (أ) الوراثة الدور الثاني
علوي المبني البحري

تصميم وتحليل التجارب س0

تغذية حيوان ودواجن س0

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن عملي

كيمياء حيوية تمثيلية

عملي معمل (ب) المحاصيل الدور الرابع علوي المبني

معمل (أ) االنتاج الحيواني الدور الخامس

برنامجي االنتاج الحيواني والدواجن وعلوم

البحري

علوي مبني 0

وتكنولوجيا االغذية محاضرة مدرج (أ) علوم
االغذية الدور الثالث علوي المبني القبلي

الدور الثالث علوي

تشريح وهستولوجي س0

تغذية حيوان ودواجن س0

كيمياء حيوية تمثيلية س0
برنامج االنتاج الحيواني والدواجن عملي معمل (أ)

انشطة طالبية

علوم االغذية الدور الثالث علوي المبني القبلي

تشريح وهستولوجي
برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
محاضرة مدرج(أ) انتاج الدواجن الدور
الخامس
علوي المبني البحري
انشطة طالبية

تشريح وهستولوجي س0
برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
عملي معمل(أ) انتاج الدواجن الدور الخامس
علوي المبني البحري

انشطة طالبية

تشريح وهستولوجي س0
برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
عملي معمل(أ) انتاج الدواجن الدور
الخامس
علوي المبني البحري
انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج

Sohag University
Faculty Of Agriculture
Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الثالث للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج االنتاج الحيواني والدواجن )
م

يو

22022-0022

2022-22022

0022-2022

مكافحة االفات في المزارع والمراعي والحظائر

هندسة مزارع االنتاج الحيواني والدواجن س0

هندسة مزارع االنتاج الحيواني والدواجن س0

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

محاضرة مدرج (أ) انتاج الدواجن

عملي معمل (أ) انتاج الدواجن الدور الخامس علوي

عملي معمل (أ) انتاج الدواجن المبني

الدور الخامس علوي المبني البحري

المبني البحري

البحري

ال

0022-0022

االحد

انشطة طالبية

رعاية الحيوانات المزرعية س0
رعاية الحيوانات المزرعية
االثنين

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
محاضرة مدرج (أ) االنتاج الحيواني الدور
الخامس علوي مبني 0

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
عملي معمل (أ) االنتاج الحيواني الدور الخامس
علوي مبني 0
مكافحة االفات في المزارع والمراعي والحظائر س0
برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

رعاية الحيوانات المزرعية س0

لغة انجليزية تخصصية

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

عملي معمل (أ) االنتاج الحيواني الدور

محاضرة مدرج (أ) االنتاج الحيواني

الخامس علوي مبني 0

الدور الخامس علوي مبني 0

عملي معمل (ب) وقاية النبات
الدور االول علوي المبني القبلي

01.11

0.11
الثالثاء

تطبيقات الحاسب االلي في مجال االنتاج
الحيواني والدواجن محاضرة مدرج (أ) االنتاج
الحيواني الدور الخامس علوي مبني 0

01.11

00.11

تطبيقات الحاسب االلي في مجال

00.11

0.11

مجال االنتاج الحيواني

االنتاج الحيواني والدواجن س0
معمل الحاسب االلي (أ) الدور
الثالث علوي مبني 0

والدواجن س 0معمل
الحاسب االلي (أ) الدور

االربعاء

محاضرة مدرج (أ) انتاج الدواجن الدور
الخامس علوي المبني البحري

الخميس

انشطة طالبية

تنمية بشرية

انشطة طالبية

مدرج أ.د /كريم مصلح – كلية االداب

الثالث علوي مبني 0
االرشاد الزراعي س0

االرشاد الزراعي س0

برنامجي االراضي والمياه واالنتاج الحيواني

برنامجي االراضي والمياه واالنتاج الحيواني

والدواجن

والدواجن

الدور الثالث علوي مبني 0

عملي فصل (أ) االرشاد الزراعي

عملي فصل (أ) االرشاد الزراعي

الدور الثالث علوي مبني 0

الدور الثالث علوي مبني 0

امراض الحيوان والدواجن

امراض الحيوان والدواجن س0

والحظائر س0

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

محاضرة كلية الطب البيطري

عملي كلية الطب البيطري

عملي معمل (أ) وقاية النبات

انشطة طالبية

انشطة طالبية

برنامجي االراضي والمياه واالنتاج الحيواني والدواجن

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

0.11

تطبيقات الحاسب االلي في

االرشاد الزراعي

هندسة مزارع االنتاج الحيواني والدواجن

0.11

محاضرة مدرج (أ) االرشاد الزراعي

مكافحة االفات في المزارع والمراعي

الدور االول علوي المبني القبلي

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج

Sohag University
Faculty Of Agriculture
Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الرابع للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج االنتاج الحيواني والدواجن )
م

يو

صحة حيوان

صحة حيوان س0

طرق تربية الحيوان

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

محاضرة مدرج (أ) االنتاج الحيواني الدور

عملي معمل (أ) االنتاج الحيواني الدور

محاضرة مدرج (أ) االنتاج الحيواني الدور

الخامس علوي مبني 0

الخامس علوي مبني 0

الخامس علوي مبني 0

ال

22022-0022

2022-22022

0022-2022

االحد

ادارة مزارع االنتاج الحيواني س0
برنامج االنتاج الحيواني والدواجن عملي

0022-0022

فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي
في الدواجن س0
برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
عملي معمل (أ) انتاج الدواجن الدور
الخامس المبني البحري

ادارة مزارع االنتاج الحيواني س0
برنامج االنتاج الحيواني والدواجن عملي فصل

االثنين

ادارة مزارع االنتاج الحيواني

فصل (أ) االقتصاد الزراعي الدور الثاني

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

علوي مبني 0

محاضرة مدرج (أ) االقتصاد الزراعي الدور الثاني

انتاج االرانب والطيور المائية س0

انتاج االرانب والطيور المائية س0

علوي مبني 0

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

عملي معمل (أ) انتاج الدواجن الدور

عملي معمل (أ) انتاج الدواجن الدور الخامس

الخامس المبني البحري

المبني البحري

(أ) االقتصاد الزراعي الدور الثاني علوي مبني 0
انشطة طالبية

صحة حيوان س0
برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
انتاج االرانب والطيور المائية
الثالثاء

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
محاضرة مدرج (أ) انتاج الدواجن الدور
الخامس المبني البحري

عملي معمل (أ) االنتاج الحيواني الدور

فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي في

الخامس علوي مبني 0

الدواجن

فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي في

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

الدواجن س0

محاضرة مدرج (أ) انتاج الدواجن الدور

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

الخامس علوي مبني 0

طرق تربية حيوان س0
برنامج االنتاج الحيواني والدواجن
عملي معمل (ب) االنتاج الحيواني
الدور الخامس علوي مبني 0

عملي معمل (أ) انتاج الدواجن الدور
الخامس المبني البحري

االربعاء

الخميس

رعاية ماشية اللحم واللبن

رعاية ماشية اللحم واللبن س0

رعاية ماشية اللحم واللبن س0

طرق تربية حيوان س0

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن عملي معمل

برنامج االنتاج الحيواني والدواجن

محاضرة مدرج (أ) االنتاج الحيواني الدور

عملي معمل (أ) االنتاج الحيواني الدور

(أ) االنتاج الحيواني الدور الخامس علوي مبني

عملي معمل (أ) االنتاج الحيواني

الخامس علوي مبني 0

الخامس علوي مبني 0

0

الدور الخامس علوي مبني 0

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج

Sohag University
Faculty Of Agriculture
Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الثاني للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية )
م

ي

و

22022-0022

ا

ل

2022-22022

01.11

0022-0022

0022-2022

00.11

السبت

كيمياء عضوية س,0س,0س0
عملي معامل كلية العلوم

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

اسس حفظ االغذية

المعامالت الحرارية لالغذية وااللبان

انتاج محاصيل السكر والزيوت وااللياف

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

محاضرة مدرج (أ) علوم االلبان الدور الثالث

محاضرة مدرج (أ) المحاصيل الدور الرابع علوي

علوي المبني البحري

المبني البحري

اسس حفظ االغذية س0

اسس حفظ االغذية س0

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية عملي معمل

ادارة مصانع ومزارع اللبن

عملي معمل (أ) علوم االغذية الدور الثالث

(ج) علوم االغذية الدور الثالث علوي المبني

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

علوي المبني القبلي

القبلي

محاضرة مدرج (أ) االقتصاد الزراعي الدور

المعامالت الحرارية لالغذية وااللبان س0

المعامالت الحرارية لالغذية وااللبان س0

الثاني علوي مبني 0

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

عملي معمل (أ) علوم االلبان الدور الثالث

عملي معمل (أ) علوم االلبان الدور الثالث

علوي المبني البحري

علوي المبني البحري

برنامجي علوم وتكنولوجيا االغذية والعلوم االقتصادية
االحد

واالجتماعية
محاضرة مدرج (أ) علوم االغذية الدور الثالث علوي
المبني القبلي

انشطة طالبية

المعامالت الحرارية لالغذية وااللبان
س0

االثنين

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية
عملي معمل (أ) علوم االلبان الدور
الثالث علوي المبني البحري

انتاج محاصيل السكر والزيوت وااللياف س0
01.11.

0.11

برنامج علوم وتكنولوجيا
انتاج محاصيل السكر والزيوت وااللياف س0
برنامج علوم وتكنولوجيا

عملي معمل (أ) المحاصيل الدور الرابع علوي المبني

انتاج محاصيل السكر والزيوت وااللياف

البحري

س0

الثالثاء

عملي معمل (أ) المحاصيل الدور الرابع علوي

اسس حفظ االغذية س0

المبني البحري

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية عملي معمل
(ج) علوم االغذية الدور الثالث علوي المبني

اساليب التفيكر العلمي

عملي معمل (ج) المحاصيل الدور الرابع
علوي المبني البحري

القبلي
ادارة مصانع ومزارع اللبن س0

ادارة مصانع ومزارع اللبن س0

ادارة مصانع ومزارع اللبن س0

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

عملي معمل فصل(ب) االقتصاد الزراعي

عملي معمل فصل(ب) االقتصاد الزراعي الدور

عملي معمل فصل(ب) االقتصاد

الدور الثاني علوي مبني 0

الثاني علوي مبني 0

الزراعي الدور الثاني علوي مبني 0

االربعاء

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

الخميس

محاضرة مدرج ( )0كلية االداب

برنامج علوم وتكنولوجيا

انشطة طالبية

انشطة طالبية

الدور الثالث علوي

0022

0022
كيمياء عضوية
مدرج (أ) حقوق

برنامجي علوم وتكنولوجيا االغذية ووقاية وامراض النبات

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج
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Faculty Of Agriculture
Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الثالث للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية )
م

ي

و

ا

ل

22022-0022

0.11

2022-22022

01.11

01.11

0022-2022

00.11

00.11

0022-0022

0.11

االحد

تطبيقات الحاسب االلي في مجال علوم

تطبيقات الحاسب االلي في مجال علوم

تطبيقات الحاسب االلي في مجال علوم

وتكنولوجيا االغذية محاضرة مدرج( علوم االلبان

وتكنولوجيا االغذية س 0معمل الحاسب االلي

وتكنولوجيا االغذية س 0معمل الحاسب االلي

) الدور الثالث علوي المبني البحري

(ب) الدور الرابع علوي مبني 0

(ب) الدور الرابع علوي مبني 0

تغذية انسان
االثنين

برنامجي االنتاج النباتي وعلوم وتكنولوجيا االغذية
محاضرة مدرج (أ) علوم االغذية
الدور الثالث علوي المبني القبلي

تداول وتخزين الحاصالت البستانية
برامج االنتاج النباتي وعلوم وتكنولوجيا االغذية
والعلوم االقتصادية واالجتماعية
محاضرة مدرج (أ) البساتين
الدور الرابع علوي المبني القبلي

0.11

0.11

لغة انجليزية تخصصية
برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية
محاضرة مدرج (أ) علوم االغذية
الدور الثالث علوي المبني القبلي

تغذية انسان س0وس0
برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية
عملي مدرج (أ) علوم االغذية

انشطة طالبية

الدور الثالث علوي المبني القبلي

كيمياء حيوية تمثيلية س0
برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية عملي معمل (أ) علوم
االغذية الدور الثالث علوي المبني القبلي
الثالثاء

تداول وتخزين الحاصالت البستانية س0
برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية
عملي معمل (ب) البساتين الدور الرابع علوي المبني

كيمياء حيوية تمثيلية

0.11

0.11

برنامجي االنتاج الحيواني والدواجن وعلوم
وتكنولوجيا االغذية محاضرة مدرج (أ) علوم
االغذية الدور الثالث علوي المبني القبلي

انشطة طالبية

تنمية بشرية
مدرج أ.د /كريم مصلح – كلية االداب

القبلي

االربعاء

هندسة تصنيع االغذية وااللبان س0

هندسة تصنيع االغذية وااللبان س0

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

هندسة تصنيع االغذية وااللبان

عملي معمل (أ) علوم االغذية

عملي معمل (أ) علوم االغذية

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

الدور الثالث علوي المبني القبلي

الدور الثالث علوي المبني القبلي

محاضرة مدرج (أ) علوم االغذية

تداول وتخزين الحاصالت البستانية س0

الدور الثالث علوي المبني القبلي

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية
عملي معمل (ج) البساتين الدور الرابع علوي
المبني القبلي

الخميس

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

كيمياء حيوية تمثيلية س0
برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية عملي معمل (ج)
علوم االغذية الدور الثالث علوي المبني القبلي

انشطة طالبية

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج

Sohag University
Faculty Of Agriculture
Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الرابع للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية )
م

ي

و

ال

22022-0022

2022-22022

تكنولوجيا الزيوت والدهون س0

0022-2022

0022-0022

تكنولوجيا الزيوت والدهون س0
برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

عملي معمل (أ) علوم االغذية

االحد

عملي معمل (أ) علوم االغذية

تكنولوجيا الزيوت والدهون

الدور الثالث علوي المبني القبلي

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

الدور الثالث علوي المبني القبلي

الشئون الصحية لمصانع االلبان س0

محاضرة مدرج (أ) علوم االغذية

الشئون الصحية لمصانع االلبان س0

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

الدور الثالث علوي المبني القبلي

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

عملي معمل (أ) علوم االلبان

عملي معمل (أ) علوم االلبان

الدور الثالث علوي المبني البحري

الدور الثالث علوي المبني البحري

انشطة طالبية

تكنولوجيا االلبان المكثفة والمجففة س0
برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية
عملي معمل (أ) علوم االلبان

الشئون الصحية لمصانع االلبان

تكنولوجيا االلبان المكثفة والمجففة

االثنين

الدور الثالث علوي المبني البحري

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

كيمياء البروتينات واالنزيمات س0

محاضرة مدرج (أ) علوم االلبان

محاضرة مدرج (أ) علوم االلبان

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

الدور الثالث علوي المبني البحري

الدور الثالث علوي المبني البحري

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

انشطة طالبية

عملي معمل (أ) علوم االغذية
الدور الثالث علوي المبني القبلي

الثالثاء

ميكروبيولوجيا اغذية متقدم

تكنولوجيا المنتجات الدهنية والمثلوجات القشدية

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

تكنولوجيا االلبان المكثفة والمجففة س0

ميكروبيولوجيا اغذية متقدم س0

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

عملي معمل (أ) علوم االلبان

عملي معمل (أ) علوم االغذية

الدور الثالث علوي المبني البحري

الدور الثالث علوي المبني القبلي

محاضرة مدرج (أ) علوم االغذية

محاضرة مدرج (أ) علوم االلبان

كيمياء البروتينات واالنزيمات س0

الدور الثالث علوي المبني القبلي

الدور الثالث علوي المبني البحري

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية
عملي معمل (ب) علوم االغذية
الدور الثالث علوي المبني القبلي

تكنولوجيا المنتجات الدهنية والمثلوجات القشدية
س0
برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية
عملي معمل (أ) علوم االلبان
الدور الثالث علوي المبني البحري

ميكروبيولوجيا اغذية متقدم س0
برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

االربعاء

عملي معمل (أ) علوم االغذية

كيمياء البروتينات واالنزيمات

الدور الثالث علوي المبني القبلي

برنامجي علوم وتكنولوجيا االغذية التكنولوجيا الحيوية

تكنولوجيا المنتجات الدهنية والمثلوجات القشدية س0

محاضرة مدرج (أ) علوم االغذية

برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

الدور الثالث علوي المبني القبلي

انشطة طالبية

انشطة طالبية

عملي معمل (أ) علوم االلبان
الدور الثالث علوي المبني البحري
الخميس

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج

Sohag University
Faculty Of Agriculture
Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الثاني للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج وقـاية وامراض النبات )
م

ي

و

ا

ل

22022-0022

0.11

2022-22022
01.11

0022-2022
0.11

السبت

كيمياء عضوية س,0س,0س0
عملي معامل كلية العلوم

برنامج وقاية وامراض النبات

0.11

0022-0022
0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

فسيولوجي نبات

فسيولوجي نبات س0

فسيولوجي نبات س0

فسيولوجي نبات س0

عملي

عملي

عملي

عملي

انتاج بساتين س0

انتاج بساتين س0

برنامج وقاية وامراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

عملي معمل (ج) البساتين

عملي معمل (ج) البساتين

الدور الرابع علوي المبني القبلي

الدور الرابع علوي المبني القبلي

الحشرات الطبية والبيطرية س0

الحشرات الطبية والبيطرية س0

برنامج وقاية وامراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

عملي معمل (أ) وقاية النبات الدور االول علوي المبني

عملي معمل (أ) وقاية النبات الدور االول

القبلي

علوي المبني القبلي

حيوان زراعي س0

حيوان زراعي

حيوان زراعي س0

حيوان زراعي س0

برنامج وقاية وامراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

عملي معمل (ب) وقاية النبات الدور االول علوي

محاضرة مدرج (أ) وقاية النبات الدور االول

عملي معمل (أ) وقاية النبات الدور االول علوي المبني

عملي معمل (أ) وقاية النبات الدور

المبني القبلي

علوي المبني القبلي

القبلي

االول علوي المبني القبلي

الحشرات الطبية والبيطرية
االحد

برنامج وقاية وامراض النبات
محاضرة مدرج (أ) وقاية النبات الدور االول علوي
المبني القبلي

فسيولوجي نبات
محاضرة مدرج (ب) مدرج امراض النبات
الدور االول علوي المبني البحري

االثنين

انتاج بساتين س0
01.11

0.11

انتاج بساتين
برنامجي وقاية وامراض النبات والعلوم

الثالثاء

االقتصادية واالجتماعية

اساليب التفيكر العلمي

محاضرة مدرج (أ) البساتين

محاضرة مدرج ( )0كلية االداب

الدور الرابع علوي المبني القبلي

الدور الثالث علوي

برنامج وقاية وامراض النبات
عملي معمل (أ) البساتين
الدور االول علوي المبني القبلي
الحشرات الطبية والبيطرية س0

انشطة طالبية

برنامج وقاية وامراض النبات
عملي معمل (أ) وقاية النبات الدور االول علوي المبني
القبلي

االربعاء

انشطة طالبية

انشطة طالبية

الخميس

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية
0.11

انشطة طالبية
0.11

كيمياء عضوية

مدرج (أ) حقوق
برنامجي علوم وتكنولوجيا االغذية ووقاية وامراض النبات

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج

Sohag University
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Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الثالث للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج وقـاية وامراض النبات )
م

ي

و

االحد

22022-0022

2022-22022

ادارة اعمال مزرعية س0

ادارة اعمال مزرعية س0

برنامج ووقاية وامراض النبات

برنامج ووقاية وامراض النبات

عمل فصل (أ) االقتصاد الزراعي

عمل فصل (أ) االقتصاد الزراعي

الدور الثاني علوي مبني 0

الدور الثاني علوي مبني 0

برنامج وقاية وامراض النبات

تربية النحل ودودة القز س0

نيماتودا واكاروس س0

محاضرة مدرج (أ) امراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

الدور االول علوي المبني البحري

عملي معمل (أ) وقاية النبات

عملي معمل (أ) وقاية النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

الدور االول علوي المبني القبلي

ا

ل

0022-2022

01.11

االثنين

تربية النحل ودودة القز

تشخيص امراض نباتية

00.11

0.11

00.11

تطبيقات الحاسب االلي في مجال وقاية

تطبيقات الحاسب االلي في مجال وقاية وامراض

وامراض النبات س 0معمل الحاسب االلي

النبات س 0معمل الحاسب االلي (ب) الدور

(ب) الدور الرابع علوي مبني 0

الرابع علوي مبني 0

تشخيص امراض نباتية س0
برنامج وقاية وامراض النبات

0.11

0.11

عملي معمل (أ) امراض النبات

الثالثاء

برنامج وقاية وامراض النبات

الدور االول علوي المبني البحري

محاضرة مدرج (أ) وقاية النبات

تربية النحل ودودة القز س0

وقاية وامراض النبات محاضرة

برنامج وقاية وامراض النبات

مدرج (أ) وقاية النبات الدور االول

الدور االول علوي المبني القبلي

0022-0022

0.11

عملي معمل (أ) وقاية النبات
الدور االول علوي المبني القبلي

0.11

0.11

لغة انجليزية تخصصية
برنامج وقاية وامراض النبات
محاضرة مدرج (ب) وقاية النبات
الدور االول علوي المبني القبلي

0.11

تطبيقات الحاسب االلي في مجال

علوي المبني القبلي

انشطة طالبية

تنمية بشرية

انشطة طالبية

مدرج أ.د /كريم مصلح – كلية االداب

نيماتودا واكاروس س0
برنامج وقاية وامراض النبات
عملي معمل (أ) وقاية النبات

نيماتودا واكاروس

برنامجي االنتاج النباتي و ووقاية وامراض النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

برنامج وقاية وامراض النبات

محاضرة مدرج (أ) االقتصاد الزراعي

تشخيص امراض نباتية س0

محاضرة مدرج (أ) وقاية النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

ادارة اعمال مزرعية
االربعاء

الدور الثاني علوي مبني 0

انشطة طالبية

عملي معمل (أ) امراض النبات
الدور االول علوي المبني البحري
الخميس

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج

Sohag University
Faculty Of Agriculture
Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الرابع للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج وقـاية وامراض النبات  -حشرات)
م

ي

و

االحد
االثنين

افات الزراعات المحمية والعضوية س0

افات الزراعات المحمية والعضوية

برنامج وقاية وامراض النبات شعبة حشرات

برنامج وقاية وامراض النبات شعبة حشرات

عملي مدرج(ب) وقاية النبات

محاضرة مدرج(ب) وقاية النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

الدور االول علوي المبني القبلي

افات نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية

افات المصانع والمواد المخزونة س0

افات المصانع والمواد المخزونة

برنامج وقاية وامراض النبات شعية حشرات

برنامج وقاية وامراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

محاضرة مدرج(أ) وقاية النبات

عملي معمل (أ) وقاية النبات

محاضرة مدرج(ب) وقاية النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

الدور االول علوي المبني القبلي

الدور االول علوي المبني القبلي

ا

22022-0022

2022-22022

ل

0022-2022

0022-0022

افات نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية
س0
برنامج وقاية وامراض النبات شعية حشرات

انشطة طالبية

عملي مدرج (ب) وقاية النبات
الدور االول علوي المبني القبلي

مكافحة حيوية س0

مكافحة حيوية س0

برنامج وقاية وامراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

انشطة طالبية

الثالثاء

عملي معمل (ب) وقاية النبات

مكافحة حيوية

عملي معمل (ب) وقاية النبات

افات المصانع والمواد المخزونة س0

الدور االول علوي المبني القبلي

برنامج وقاية وامراض النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

برنامج وقاية وامراض النبات

امراض نبات بكتيرية س0

محاضرة مدرج(أ) وقاية النبات

امراض نبات بكتيرية س0

عملي معمل (أ) وقاية النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

برنامج وقاية وامراض النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

عملي معمل (أ) امراض النبات

عملي معمل (أ) امراض النبات

الدور االول علوي المبني البحري

الدور االول علوي المبني البحري

االربعاء
الخميس

امراض نبات بكتيرية

افات وامراض النحل ودودة القز

افات وامراض النحل ودودة القز س0

برنامج وقاية وامراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات شعبة حشرات

برنامج وقاية وامراض النبات شعبة حشرات

محاضر مدرج (أ) امراض النبات

محاضرة مدرج(أ) وقاية النبات

عملي معمل (ب) وقاية النبات

الدور االول علوي المبني البحري

الدور االول علوي المبني القبلي

الدور االول علوي المبني القبلي

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج

Sohag University
Faculty Of Agriculture
Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الرابع للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج وقـاية وامراض النبات  -مبيدات)
م

ي

و

االحد
االثنين

برنامج وقاية وامراض النبات شعبة مبيدات

برنامج وقاية وامراض النبات شعبة مبيدات

محاضرة مدرج(أ) وقاية النبات

محاضرة مدرج(أ) وقاية النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

الدور االول علوي المبني القبلي

مقاومة الحشرات للمبيدات س0

افات المصانع والمواد المخزونة س0

افات المصانع والمواد المخزونة

برنامج وقاية وامراض النبات شعبة مبيدات

برنامج وقاية وامراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

عملي مدرج(ب) وقاية النبات

عملي معمل (أ) وقاية النبات

محاضرة مدرج(ب) وقاية النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

الدور االول علوي المبني القبلي

الدور االول علوي المبني القبلي

ا

متبقيات المبيدات في االغذية وااللبان

المبيدات وتلوث البيئة

ل

2022-22022

0022-2022

22022-0022

انشطة طالبية

مكافحة حيوية س0

مكافحة حيوية س0

برنامج وقاية وامراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

0022-0022

المبيدات وتلوث البيئة س0
برنامج وقاية وامراض النبات شعبة
مبيدات
محاضرة مدرج(ب) وقاية النبات
الدور االول علوي المبني القبلي

انشطة طالبية

الثالثاء

عملي معمل (ب) وقاية النبات

مكافحة حيوية

عملي معمل (ب) وقاية النبات

افات المصانع والمواد المخزونة س0

الدور االول علوي المبني القبلي

برنامج وقاية وامراض النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

برنامج وقاية وامراض النبات

امراض نبات بكتيرية س0

محاضرة مدرج(أ) وقاية النبات

امراض نبات بكتيرية س0

عملي معمل (أ) وقاية النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

برنامج وقاية وامراض النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

عملي معمل (أ) امراض النبات

عملي معمل (أ) امراض النبات

الدور االول علوي المبني البحري

الدور االول علوي المبني البحري

االربعاء
الخميس

امراض نبات بكتيرية

مقاومة الحشرات للمبيدات

متبقيات المبيدات في االغذية وااللبان س0

برنامج وقاية وامراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات شعبة مبيدات

برنامج وقاية وامراض النبات شعبة مبيدات

محاضر مدرج (أ) امراض النبات

محاضرة مدرج(ب) وقاية النبات

عملي مدرج(ب) وقاية النبات

الدور االول علوي المبني البحري

الدور االول علوي المبني القبلي

الدور االول علوي المبني القبلي

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج

Sohag University
Faculty Of Agriculture
Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الرابع للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج وقـاية وامراض النبات – امراض النبات)
م

ي

و

االحد
االثنين

برنامج وقاية وامراض النبات شعبة امراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات شعبة امراض

برنامج وقاية وامراض النبات شعبة امراض

محاضر مدرج (أ) امراض النبات

النبات

النبات

الدور االول علوي المبني البحري

عملي معمل (أ) امراض النبات

عملي معمل (ب) امراض النبات

الدور االول علوي المبني البحري

الدور االول علوي المبني البحري

امراض الفاكهة

افات المصانع والمواد المخزونة س0

افات المصانع والمواد المخزونة

برنامج وقاية وامراض النبات شعبة امراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

محاضرة مدرج (أ) امراض النبات

عملي معمل (أ) وقاية النبات

محاضرة مدرج(ب) وقاية النبات

الدور االول علوي المبني البحري

الدور االول علوي المبني القبلي

الدور االول علوي المبني القبلي

ا

امراض الخضر والزينة

امراض الخضر والزينة س0

امراض الفاكهة س0

ل

22022-0022

2022-22022

0022-2022

مكافحة حيوية س0

مكافحة حيوية س0

برنامج وقاية وامراض النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

0022-0022

انشطة طالبية

انشطة طالبية

الثالثاء

عملي معمل (ب) وقاية النبات

مكافحة حيوية

عملي معمل (ب) وقاية النبات

افات المصانع والمواد المخزونة س0

الدور االول علوي المبني القبلي

برنامج وقاية وامراض النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

برنامج وقاية وامراض النبات

امراض نبات بكتيرية س0

محاضرة مدرج(أ) وقاية النبات

امراض نبات بكتيرية س0

عملي معمل (أ) وقاية النبات

برنامج وقاية وامراض النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

برنامج وقاية وامراض النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

عملي معمل (أ) امراض النبات

عملي معمل (أ) امراض النبات

الدور االول علوي المبني البحري

الدور االول علوي المبني البحري

امراض نبات بكتيرية
االربعاء

برنامج وقاية وامراض النبات
محاضر مدرج (أ) امراض النبات
الدور االول علوي المبني البحري

الخميس

انشطة طالبية

هسيتوباثولوجي

هسيتوباثولوجي س0

برنامج وقاية وامراض النبات شعبة امراض

برنامج وقاية وامراض النبات شعبة امراض

النبات

النبات

محاضرة مدرج (أ) امراض النبات

عملي معمل (أ) امراض النبات

الدور االول علوي المبني البحري

الدور االول علوي المبني البحري

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج

Sohag University
Faculty Of Agriculture
Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الثاني للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج التكنولوجيا الحيوية )
م

ي

و

ال

22022-0022

2022-22022

الزراعة الحيوية

وراثة جزيئية

0022-2022

0022-0022

االحد

الزراعة الحيوية س0

الزراعة الحيوية س0

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

عملي معمل (ب) الميكروبيولوجيا الزراعية

عملي معمل (أ) الميكروبيولوجيا الزراعية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

الدور الثاني علوي المبني القبلي

الدور الثاني علوي المبني القبلي

محاضرة مدرج (أ) الميكروبيولوجيا الزراعية

محاضرة مدرج (أ) الوراثة

وراثة جزيئية س0

وراثة جزيئية س0

الدور الثاني علوي المبني القبلي

الدور الثاني علوي المبني البحري

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

عملي معمل (أ) الوراثة

عملي معمل (أ) الوراثة

الدور الثاني علوي المبني البحري

الدور الثاني علوي المبني البحري

المبيدات الحيوية س0

تقنيات ميكروبيولوجية 0

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

عملي معمل (أ) وقاية النبات

عملي معمل (أ) الميكروبيولوجيا الزراعية

الدور االول علوي المبني القبلي

الدور الثاني علوي المبني القبلي

االثنين

المبيدات الحيوية

وراثة جزيئية س0

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

الزراعة الحيوية س0

محاضرة مدرج (ب) وقاية النبات

عملي معمل (أ) الوراثة

برنامج التكنولوجيا الحيوية

الدور االول علوي المبني القبلي

الدور الثاني علوي المبني البحري

عملي معمل (أ) الميكروبيولوجيا الزراعية

كيمياء البروتينات واالنزيمات س0

الدور الثاني علوي المبني القبلي

برنامج التكنولوجيا الحيوية
عملي معمل (ج) علوم االغذية
الدور الثالث علوي المبني القبلي
المبيدات الحيوية س0

01.11

0.11

برنامج التكنولوجيا الحيوية
عملي معمل (أ) وقاية النبات

تقنيات ميكروبيولوجية س0

المبيدات الحيوية س0

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

كيمياء البروتينات واالنزيمات س0

عملي معمل (أ) الميكروبيولوجيا الزراعية

عملي معمل (ب) وقاية النبات

برنامج التكنولوجيا الحيوية

الدور الثاني علوي المبني القبلي

الدور االول علوي المبني القبلي

الدور االول علوي المبني القبلي
الثالثاء

اساليب التفيكر العلمي
محاضرة مدرج ( )0كلية االداب
الدور الثالث علوي

عملي معمل (ب) علوم االغذية
الدور الثالث علوي المبني القبلي
كيمياء البروتينات واالنزيمات س0
برنامج التكنولوجيا الحيوية

االربعاء

تقنيات ميكروبيولوجية

كيمياء البروتينات واالنزيمات

عملي معمل (ب) علوم االغذية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامجي علوم وتكنولوجيا االغذية التكنولوجيا الحيوية

الدور الثالث علوي المبني القبلي

محاضرة مدرج (أ) الميكروبيولوجيا الزراعية

محاضرة مدرج (أ) علوم االغذية

تقنيات ميكروبيولوجية س0

الدور الثاني علوي المبني القبلي

الدور الثالث علوي المبني القبلي

برنامج التكنولوجيا الحيوية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

عملي معمل (أ) الميكروبيولوجيا الزراعية
الدور الثاني علوي المبني القبلي
الخميس

انشطة طالبية

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج

Sohag University
Faculty Of Agriculture
Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الثالث للفصل الدراسي االثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج التكنولوجيا الحيوية )
م

ي

و

22022-0022

ا

ل

2022-22022

0022-2022

الميكروبيولوجيا الزراعية س0

0022-0022

الميكروبيولوجيا الزراعية س0

االحد

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

عملي معمل (أ) الميكروبيولوجيا الزراعية

الميكروبيولوجيا الزراعية

عملي معمل (ب) الميكروبيولوجيا الزراعية

زراعة االنسجة والتكنولوجيا الحيوية

الدور الثاني علوي المبني القبلي

برنامج التكنولوجيا الحيوية

الدور الثاني علوي المبني القبلي

برنامج التكنولوجيا الحيوية

زراعة االنسجة والتكنولوجيا الحيوية س0

محاضرة مدرج (أ) الميكروبيولوجيا الزراعية

زراعة االنسجة والتكنولوجيا الحيوية س0

محاضرة مدرج (أ) الوراثة

برنامج التكنولوجيا الحيوية

الدور الثاني علوي المبني القبلي

برنامج التكنولوجيا الحيوية

عملي معمل (أ) الوراثة

عملي معمل (أ) الوراثة

الدور الثاني علوي المبني البحري

الدور الثاني علوي المبني البحري

01.11

0.11

00.11

01.11

0.11

00.11

االثنين

تطبيقات الحاسب االلي في مجال التكنولوجيا

تطبيقات الحاسب االلي في مجال التكنولوجيا

تطبيقات الحاسب االلي في مجال التكنولوجيا

الحيوية محاضرة مدرج (أ) الوراثة الدور الثاني

الحيوية س 0معمل الحاسب االلي (أ) الدور

الحيوية س 0معمل الحاسب االلي (أ) الدور

علوي المبني البحري

الثالث علوي مبني 0

الثالث علوي مبني 0

الدور الثاني علوي المبني البحري

0.11

0.11

لغة انجليزية تخصصية
برنامج التكنولوجيا الحيوية
محاضرة مدرج (أ) الميكروبيولوجيا الزراعية
الدور الثاني علوي المبني القبلي

تكنولوجيا اكثار وانتاج البذور س0
برنامج التكنولوجيا الحيوية

الثالثاء

عملي معمل (أ) المحاصيل

فيروسات كائنات حية دقيقة

الدور الرابع علوي المبني البحري

برنامج التكنولوجيا الحيوية

فيروسات كائنات حية دقيقة س0

محاضرة مدرج (أ) الميكروبيولوجيا الزراعية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

الدور الثاني علوي المبني القبلي

عملي معمل (ب) الميكروبيولوجيا الزراعية

االتجاهات الحديثة في انتاج الطفرات
الثاني علوي البمني البحري
االربعاء

فسيولوجيا محاصيل الحقل س0
برنامج التكنولوجيا الحيوية
عملي معمل (أ) المحاصيل
الدور الرابع علوي المبني البحري

الخميس

انشطة طالبية

0.11

انشطة طالبية
تنمية بشرية
مدرج أ.د /كريم مصلح – كلية االداب

الدور الثاني علوي المبني القبلي

برنامج التكنولوجيا الحيوية محاضرة مدرج (أ) الوراثة الدور

0.11

فسيولوجيا محاصيل الحقل
برنامج التكنولوجيا الحيوية
محاضرة مدرج (أ) المحاصيل

تكنولوجيا اكثار وانتاج البذور

الدور الرابع علوي المبني البحري

برنامج التكنولوجيا الحيوية

االتجاهات الحديثة في انتاج الطفرات س0
برنامج التكنولوجيا الحيوية عملي معمل (أ) الوراثة الدور

محاضرة مدرج (أ) المحاصيل

انشطة طالبية

الدور الرابع علوي المبني البحري

الثاني علوي البمني البحري

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج

Sohag University
Faculty Of Agriculture
Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الرابع للفصل الدراسي االول من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج التكنولوجيا الحيوية  -ميكروبيولوجيا )
م

ي

و

االحد

ميكروبيولوجيا ادارة المخلفات س0

ميكروبيولوجيا معالجة المياه س0

ميكروبيولوجيا معالجة المياه

برنامج التكنولوجيا الحيوية شعبة ميكرو

برنامج التكنولوجيا الحيوية شعبة ميكرو

برنامج التكنولوجيا الحيوية شعبة ميكرو

عملي معمل (أ) الميكروبيولوجيا الزراعية

عملي معمل (ب) الميكرو بيولوجيا الزراعية

محاضرة مدرج (أ) الميكرو بيولوجيا الزراعية

الدور الثاني علوي المبني القبلي

الدور الثاني علوي المبني القبلي

الدور الثاني علوي المبني القبلي

ا

ل

22022-0022

2022-22022

0022-2022

0022-0022

انشطة طالبية

االمان الحيوي واخالقيات الهندسة الوراثية س0

ميكروبيولوجيا ادارة المخلفات
برنامجي االنتاج النباتي وشعبة الميكروبيولوجيا
االثنين

المستوي الرابع
محاضرة مدرج (أ) الميكرو بيولوجيا الزراعية
الدور الثاني علوي المبني القبلي

برنامج التكنولوجيا الحيوية
عملي معمل (أ) الوراثة
الدور الثاني علوي المبني البحري
فيروسات النبات س0
برنامج التكنولوجيا الحيوية

االمان الحيوي واخالقيات الهندسة الوراثية س0

االمان الحيوي واخالقيات الهندسة الوراثية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

عملي معمل (ب) الوراثة

محاضرة مدرج (أ) الوراثة

الدور الثاني علوي المبني البحري

الدور الثاني علوي المبني البحري

عملي معمل (أ) الميكرو بيولوجيا الزراعية
الدور الثاني علوي المبني القبلي

الثالثاء

فيروسات النبات

هندسة وراثية س0

هندسة وراثية س0

هندسة وراثية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامج التكنولوجيا الحيوية شعية وراثة

برنامج التكنولوجيا الحيوية شعية وراثة

برنامج التكنولوجيا الحيوية شعية وراثة

محاضرة مدرج (أ) الميكروبيولوجيا الزراعية

عملي معمل (أ) الوراثة

عملي معمل (أ) الوراثة

محاضرة مدرج (أ) الوراثة

الدور الثاني علوي المبني القبلي

الدور الثاني علوي المبني البحري

الدور الثاني علوي المبني البحري

الدور الثاني علوي المبني البحري

ميكروبيولوجيا طبية

ميكروبيولوجيا طبية س0

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

عملي معمل (أ) الميكرو بيولوجيا الزراعية

محاضرة مدرج (أ) الميكرو بيولوجيا الزراعية

عملي معمل (ب) الميكرو بيولوجيا الزراعية

الدور الثاني علوي المبني القبلي

الدور الثاني علوي المبني القبلي

الدور الثاني علوي المبني القبلي

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

فيروسات النبات س0

االربعاء

انشطة طالبية

الخميس

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج

Sohag University
Faculty Of Agriculture
Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الرابع للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج التكنولوجيا الحيوية  -وراثة )
م

ي

و

ا

ل

االحد

22022-0022

2022-22022

0022-2022

وراثة انسان

وراثة انسان س0

وراثة صفات كمية

برنامج التكنولوجيا الحيوية شعية وراثة

برنامج التكنولوجيا الحيوية شعية وراثة

برنامج التكنولوجيا الحيوية شعية وراثة

محاضرة مدرج (أ) الوراثة

عملي معمل (أ) الوراثة

محاضرة مدرج (أ) الوراثة

الدور الثاني علوي المبني البحري

الدور الثاني علوي المبني البحري

الدور الثاني علوي المبني البحري

0022-0022

انشطة طالبية

االمان الحيوي واخالقيات الهندسة الوراثية س0
وراثة صفات كمية س0
االثنين

برنامج التكنولوجيا الحيوية شعية وراثة
عملي معمل (ب) الوراثة
الدور الثاني علوي المبني البحري

برنامج التكنولوجيا الحيوية
عملي معمل (أ) الوراثة
الدور الثاني علوي المبني البحري
فيروسات النبات س0
برنامج التكنولوجيا الحيوية

االمان الحيوي واخالقيات الهندسة الوراثية س0

االمان الحيوي واخالقيات الهندسة الوراثية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامج التكنولوجيا الحيوية شعية وراثة

عملي معمل (ب) الوراثة

محاضرة مدرج (أ) الوراثة

الدور الثاني علوي المبني البحري

الدور الثاني علوي المبني البحري

عملي معمل (أ) الميكرو بيولوجيا الزراعية
الدور الثاني علوي المبني القبلي

فيروسات النبات
الثالثاء
االربعاء
الخميس

هندسة وراثية س0

هندسة وراثية س0

هندسة وراثية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامج التكنولوجيا الحيوية شعية وراثة

برنامج التكنولوجيا الحيوية شعية وراثة

برنامج التكنولوجيا الحيوية شعية وراثة

محاضرة مدرج (أ) الميكرو بيولوجيا الزراعية

عملي معمل (أ) الوراثة

عملي معمل (أ) الوراثة

محاضرة مدرج (أ) الوراثة

الدور الثاني علوي المبني القبلي

الدور الثاني علوي المبني البحري

الدور الثاني علوي المبني البحري

الدور الثاني علوي المبني البحري

فيروسات النبات س0

الوراثة الجزيئية لالجهاد البيئي والحيوي

الوراثة الجزيئية لالجهاد البيئي والحيوي س0

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامج التكنولوجيا الحيوية شعية وراثة

برنامج التكنولوجيا الحيوية شعية وراثة

عملي معمل (ب) الميكرو بيولوجيا الزراعية

محاضرة مدرج (أ) الوراثة

عمل معمل (أ) الوراثة

الدور الثاني علوي المبني القبلي

الدور الثاني علوي المبني البحري

الدور الثاني علوي المبني البحري

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج

Sohag University
Faculty Of Agriculture
Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الثاني للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية )
م

ي

و

22022-0022

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

محاضرة مدرج (أ) االقتصاد الزراعي

عملي فصل (أ) االقتصاد الزراعي

عملي فصل (أ) االقتصاد الزراعي

الدور الثاني علوي مبني 0

الدور الثاني علوي مبني 0

الدور الثاني علوي مبني 0

اسس حفظ االغذية س0

اسس حفظ االغذية س0

انشاء مناحل

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية عملي

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية عملي معمل

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

معمل (ب) علوم االغذية الدور الثالث علوي

(ب) علوم االغذية الدور الثالث علوي المبني

محاضرة مدرج (أ) وقاية النبات

المبني القبلي

القبلي

الدور االول علوي المبني القبلي

ا

اساسيات االحصاء االقتصادي

اساسيات االحصاء االقتصادي س0

اساسيات االحصاء االقتصادي س0

ل

2022-22022

0022-2022

0022-0022

اسس حفظ االغذية
برنامجي علوم وتكنولوجيا االغذية والعلوم االقتصادية

االحد

واالجتماعية
محاضرة مدرج (أ) علوم االغذية الدور الثالث علوي المبني
القبلي

االثنين

01.11

0.11

انتاج بساتين
برنامجي وقاية وامراض النبات والعلوم االقتصادية

الثالثاء

واالجتماعية
اساليب التفيكر العلمي

محاضرة مدرج (أ) البساتين

محاضرة مدرج ( )0كلية االداب

الدور الرابع علوي المبني القبلي

الدور الثالث علوي

انشطة طالبية

انشاء مناحل س0

انشاء مناحل س0

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

عملي مدرج (ب) وقاية النبات

عملي مدرج (ب) وقاية النبات

الدور االول علوي المبني القبلي

الدور االول علوي المبني القبلي

التنمية الريفية س0

التنمية الريفية س0

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

عملي فصل (أ) االرشاد الزراعي

عملي فصل (أ) االرشاد الزراعي

الدور الثالث علوي مبني 0

الدور الثالث علوي مبني 0

االربعاء
الخميس

انتاج بساتين س0

انتاج بساتين س0

التنمية الريفية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

عملي معمل (أ) البساتين

عملي معمل (أ) البساتين

محاضرة مدرج (أ) االرشاد الزراعي

الدور الرابع علوي المبني القبلي

الدور الرابع علوي المبني القبلي

الدور الثالث علوي مبني 0

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج

Sohag University
Faculty Of Agriculture
Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الثالث للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية )
م

ي

و

ا

ل

22022-0022

االحد

انشطة طالبية

تداول وتخزين الحاصالت البستانية س0
االثنين

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

الثالثاء

تطبيقات الحاسب االلي في مجال العلوم
االقتصادية واالجتماعية محاضرة مدرج (أ)
االرشاد الزراعي الدور الثالث علوي مبني 0

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

محاضرة مدرج (أ) االرشاد الزراعي

محاضرة مدرج (أ) االرشاد الزراعي

الدور الثالث علوي مبني 0

الدور الثالث علوي مبني 0

واالجتماعية
محاضرة مدرج (أ) البساتين

الدور الرابع علوي المبني القبلي
0.11

لغة انجليزية تخصصية

استراتيجية االقناع واالتصال

برامج االنتاج النباتي وعلوم وتكنولوجيا االغذية والعلوم االقتصادية

عملي معمل (ج) البساتين

01.11

2022-22022

0022-2022

تداول وتخزين الحاصالت البستانية

الدور الرابع علوي المبني القبلي
01.11

00.11

00.11

0.11

0022-0022

انشطة طالبية

التنمية االقتصادية الزراعية

التنمية االقتصادية الزراعية س0

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

محاضرة مدرج (أ) االقتصاد الزراعي

عملي فصل (أ) االقتصاد الزراعي

الدور الثاني علوي مبني 0

الدور الثاني علوي مبني 0

0.11

0.11

تطبيقات الحاسب االلي في مجال

تطبيقات الحاسب االلي في مجال

العلوم االقتصادية واالجتماعية س0

العلوم االقتصادية واالجتماعية س0

تنمية بشرية

معمل الحاسب االلي (ب) الدور

معمل الحاسب االلي (ب) الدور

مدرج أ.د /كريم مصلح – كلية االداب

الرابع علوي مبني 0

الرابع علوي مبني 0

االربعاء
الخميس

استراتيجية االقناع واالتصال س0

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية س0

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

عملي (أ) االرشاد الزراعي

محاضرة مدرج (أ) االقتصاد الزراعي

عمل فصل (ب) االقتصاد الزراعي

الدور الثالث علوي مبني 0

الدور الثاني علوي مبني 0

الدور الثاني علوي مبني 0

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

جامعة سوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج

Sohag University
Faculty Of Agriculture
Management of student Affairs

كلية الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ادارة شئون الطالب
جـ ـ ـ ـ ــدول

محاضرات المستوي الرابع للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0200/0202م ( برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية )
م

ي

و

االحد
االثنين

تخطيط وتقييم البرامج االرشادية

اساسيات التدريب س0

النقود والبنوك

النقود والبنوك س0

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

محاضرة مدرج (أ) االرشاد الزراعي

عملي فصل (أ)

محاضرة مدرج (أ) االقتصاد الزراعي

عملي مدرج (أ) االقتصاد الزراعي

الدور الثالث علوي مبني 0

الدور الرابع علوي مبني 0

الدور الثاني علوي مبني 0

الدور الثاني علوي مبني 0

اساسيات التدريب

مشروعات ريفية صغيرة

مشروعات ريفية صغيرة س0

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

محاضرة مدرج (أ) االرشاد الزراعي

محاضرة مدرج (أ) االقتصاد الزراعي

عملي فصل (ب) االقتصاد الزراعي

الدور الثالث علوي مبني 0

الدور الثاني علوي مبني 0

الدور الثاني علوي مبني 0

تسويق زراعي

تخطيط وتقييم البرامج االرشادية س0

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية س0

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

عملي فصل (أ) االقتصاد الزراعي

عملي فصل (ب) االرشاد الزراعي

الدور الثاني علوي مبني 0

الدور الثالث علوي مبني 0

ا

ل

22022-0022

2022-22022

0022-2022

0022-0022

تسويق زراعي
الثالثاء

برنامجي االراضي والمياه والعلوم االقتصادية
واالجتماعية
محاضرة مدرج (أ) االقتصاد الزراعي
الدور الثاني علوي مبني 0

االربعاء
الخميس

المؤسسات والمنظمات االجتماعية

المؤسسات والمنظمات االجتماعية س0

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية

محاضرة مدرج (أ) االرشاد الزراعي

عملي فصل (أ) االرشاد الزراعي

الدور الثالث علوي مبني 0

الدور الثالث علوي مبني 0

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

انشطة طالبية

