
 ( أول)فصل دراسي   2021/2020محاضرات المستوى االول للعام الجامعي  جدول
 ( 1,3,5,7,9,11,13الحضور في األسابيع الفردية )

 
 المكان  الوقت  المقرر  المجموعة  اليوم

 السبت

A 
(1-100) 

 1مدرج  11-9 رياضة عامة )نظري(
 1مدرج  1-11 (تطبيقاترياضة عامة )

 1مدرج  2-1 الزراعية )نظري فقط( اساسيات البيئة 
 1مدرج  4-2 مبادئ االقتصاد العام )نظري فقط(

 1مدرج  5-4 حقوق انسان

B 
(101-200 ) 

 2مدرج  10-9 اساسيات البيئة الزراعية )نظري فقط( 
 2مدرج  12-10 مبادئ االقتصاد العام )نظري فقط(

 2مدرج  1-12 حقوق انسان
 2مدرج  3-1 )نظري(رياضة عامة 
 2مدرج  5-3 (تطبيقاترياضة عامة )

C 
(201-301 ) 

 3مدرج  11-9 مبادئ االقتصاد العام )نظري فقط(
 3مدرج  1-11 رياضة عامة )نظري(

 3مدرج  2-1 حقوق انسان
 3مدرج  3-2 اساسيات البيئة الزراعية )نظري فقط( 

 3مدرج  5-3 (تطبيقاترياضة عامة )

D 
(301-400 ) 

 4مدرج  10-9 حقوق انسان
 4مدرج  11-10 اساسيات البيئة الزراعية )نظري فقط( 
 4مدرج  1-11 مبادئ االقتصاد العام )نظري فقط(

 4مدرج  3-1 (تطبيقاترياضة عامة )
 4مدرج  5-3 رياضة عامة )نظري(

 االحد

A 
(1-100) 

 1مدرج  11-9 وتشريح نبات )نظري(    امورفولوجي
 1مدرج  1-11 وتشريح نبات )تطبيقات(    امورفولوجي

 1مدرج  3-1 مبادئ علم االجتماع والمجتمع الريفي )نظري(
 1مدرج  5-3 مبادئ علم االجتماع والمجتمع الريفي )تطبيقات(

B 
(101-200 ) 

 1مدرج  11-9 )نظري(مبادئ علم االجتماع والمجتمع الريفي 
 2مدرج  1-11 مبادئ علم االجتماع والمجتمع الريفي )تطبيقات(

 2مدرج  3-1 وتشريح نبات )نظري(    امورفولوجي
 2مدرج  5-3 وتشريح نبات )تطبيقات(    امورفولوجي

C 
(201-301 ) 

 2مدرج  11-9 وتشريح نبات )نظري(    امورفولوجي
 2مدرج  1-11 وتشريح نبات )تطبيقات(    امورفولوجي

 3مدرج  3-1 مبادئ علم االجتماع والمجتمع الريفي )نظري(
 3مدرج  5-3 مبادئ علم االجتماع والمجتمع الريفي )تطبيقات(

D 
(301-400 ) 

 3مدرج  11-9 مبادئ علم االجتماع والمجتمع الريفي )نظري(
 3مدرج  1-11 والمجتمع الريفي )تطبيقات(مبادئ علم االجتماع 

 3مدرج  3-1 وتشريح نبات )نظري(    امورفولوجي
 4مدرج  5-3 وتشريح نبات )تطبيقات(    امورفولوجي

 االثنين 

  A(1-100) 1مدرج  11-9 )نظري( كيمياء فيزيائية وغير عضوية 
B (101-200) 2مدرج  11-9 )نظري( كيمياء فيزيائية وغير عضوية 
C (501-750) 3 مدرج 11-9 )نظري( كيمياء فيزيائية وغير عضوية  
D (301-400) 4 مدرج 11-9 )نظري( كيمياء فيزيائية وغير عضوية  
E (401-500) 1 مدرج 1-11 )نظري( كيمياء فيزيائية وغير عضوية  
F (501-600 ) 2 مدرج 1-11 )نظري( كيمياء فيزيائية وغير عضوية  
G (601-700) 3 مدرج 1-11 )نظري( كيمياء فيزيائية وغير عضوية  
H (701-800) 4 مدرج 1-11 )نظري( كيمياء فيزيائية وغير عضوية  

 
 عميد الكلية                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                       منسق الجدول 

  أ.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد              أ.د/ هدى متولي نصر                                                     د/ عماد فاروق أبوكيلة

 



 
 ( أول)فصل دراسي  2021/2020امعي محاضرات المستوى االول للعام الج  جدول

 ( 1,3,5,7,9,11,13الحضور في األسابيع الفردية )
 

 المكان  الوقت  المقرر  المجموعة  اليوم

 الثالثاء 

E  
(401-500 ) 

 

 1مدرج  11-9 رياضة عامة )نظري(
 1مدرج  1-11 (تطبيقاترياضة عامة )

 1مدرج  2-1 اساسيات البيئة الزراعية )نظري فقط( 
 1مدرج  4-2 مبادئ االقتصاد العام )نظري فقط(

 1مدرج  5-4 حقوق انسان

F  
(501-600 ) 

 2مدرج  10-9 اساسيات البيئة الزراعية )نظري فقط( 
 2مدرج  12-10 مبادئ االقتصاد العام )نظري فقط(

 2مدرج  1-12 حقوق انسان
 2مدرج  3-1 رياضة عامة )نظري(

 2مدرج  5-3 (تطبيقاترياضة عامة )

G   
(601-700 ) 

 3مدرج  11-9 مبادئ االقتصاد العام )نظري فقط(
 3مدرج  1-11 رياضة عامة )نظري(

 3مدرج  2-1 حقوق انسان
 3مدرج  3-2 اساسيات البيئة الزراعية )نظري فقط( 

 3مدرج  5-3 (تطبيقاترياضة عامة )

H  
(701-800 ) 

 4مدرج  10-9 حقوق انسان
 4مدرج  11-10 اساسيات البيئة الزراعية )نظري فقط( 
 4مدرج  1-11 مبادئ االقتصاد العام )نظري فقط(

 4مدرج  3-1 (تطبيقاترياضة عامة )
 4مدرج  5-3 رياضة عامة )نظري(

 االربعاء 

E  
(401-500 ) 

 

 1مدرج  11-9 وتشريح نبات )نظري(    امورفولوجي
 1مدرج  1-11 وتشريح نبات )تطبيقات(    امورفولوجي

 1مدرج  3-1 مبادئ علم االجتماع والمجتمع الريفي )نظري(
 1مدرج  5-3 مبادئ علم االجتماع والمجتمع الريفي )تطبيقات(

F  
(501-600 ) 

 1مدرج  11-9 مبادئ علم االجتماع والمجتمع الريفي )نظري(
 2مدرج  1-11 االجتماع والمجتمع الريفي )تطبيقات(مبادئ علم 

 2مدرج  3-1 وتشريح نبات )نظري(    امورفولوجي
 2مدرج  5-3 وتشريح نبات )تطبيقات(    امورفولوجي

G   
(601-700 ) 

 2مدرج  11-9 وتشريح نبات )نظري(    امورفولوجي
 2مدرج  1-11 وتشريح نبات )تطبيقات(    امورفولوجي

 3مدرج  3-1 مبادئ علم االجتماع والمجتمع الريفي )نظري(
 3مدرج  5-3 مبادئ علم االجتماع والمجتمع الريفي )تطبيقات(

H  
(701-800 ) 

 3مدرج  11-9 مبادئ علم االجتماع والمجتمع الريفي )نظري(
 3مدرج  1-11 والمجتمع الريفي )تطبيقات(مبادئ علم االجتماع 

 3مدرج  3-1 وتشريح نبات )نظري(    امورفولوجي
 4مدرج  5-3 وتشريح نبات )تطبيقات(    امورفولوجي

 الخميس
  األسابيع في

 الفردية

  A(1-100) 1,2,3,4معمل  10-9 (عملي) كيمياء فيزيائية وغير عضوية 
B (101-200) 1,2,3,4معمل  11-10 (عملي) كيمياء فيزيائية وغير عضوية 
C (501-750) 1,2,3,4معمل  12-11 (عملي) كيمياء فيزيائية وغير عضوية 
D (301-400) 1,2,3,4معمل  1-12 (عملي) كيمياء فيزيائية وغير عضوية 

 الخميس
  األسابيع في

 الزوجية

E (401-500) 1,2,3,4معمل  2-1 (عملي) كيمياء فيزيائية وغير عضوية 
F (501-600 )  1,2,3,4معمل  3-2 (عملي) عضويةكيمياء فيزيائية وغير 
G (601-700) 1,2,3,4معمل  4-3 (عملي) كيمياء فيزيائية وغير عضوية 
H (701-800) 1,2,3,4معمل  5-4 (عملي) كيمياء فيزيائية وغير عضوية 

 
 عميد الكلية                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                        منسق الجدول 

  أ.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد               أ.د/ هدى متولي نصر                                                     د/ عماد فاروق أبوكيلة

 



 
 ( أول)فصل دراسي  2021/2020للعام الجامعي   الثانيمحاضرات المستوى  جدول

 (142,4,6,8,10,12,الحضور في األسابيع الزوجية ) 
 

 المكان  الوقت  المقرر المجموعة اليوم

 السبت

A 
(1-100) 

 1مدرج  11-9 أساسيات انتاج المحاصيل )نظري(  
 1مدرج  1-11 أساسيات انتاج المحاصيل )تطبيقات(

 1مدرج  3-1 حيوية )نظري( ال يمياءمبادئ الك
 1مدرج  5-3 حيوية )تطبيقات(ال يمياءمبادئ الك

B 
(101-200 ) 

 2مدرج  11-9 حيوية )نظري( ال يمياءمبادئ الك
 2مدرج  1-11 حيوية )تطبيقات(ال يمياءمبادئ الك

 2مدرج  3-1 أساسيات انتاج المحاصيل )نظري(  
 2مدرج  5-3 انتاج المحاصيل )تطبيقات(أساسيات 

C 
(201-301 ) 

 3مدرج  11-9 أساسيات انتاج المحاصيل )نظري(  
 3مدرج  1-11 أساسيات انتاج المحاصيل )تطبيقات(

 3مدرج  3-1 حيوية )نظري( ال يمياءمبادئ الك
 3مدرج  5-3 حيوية )تطبيقات(ال يمياءمبادئ الك

D 
(301-400 ) 

 4مدرج  11-9 حيوية )نظري( ال يمياءالكمبادئ 
 4مدرج  1-11 حيوية )تطبيقات(ال يمياءمبادئ الك

 4مدرج  3-1 أساسيات انتاج المحاصيل )نظري(  
 4مدرج  5-3 أساسيات انتاج المحاصيل )تطبيقات(

E  
(401-500 ) 

 5مدرج  11-9 أساسيات انتاج المحاصيل )تطبيقات(
 5مدرج  1-11 حيوية )نظري( ال يمياءمبادئ الك
 5مدرج  3-1 حيوية )تطبيقات(ال يمياءمبادئ الك

 5مدرج  5-3 أساسيات انتاج المحاصيل )نظري(  

 االحد

A 
(1-100) 

 1مدرج  10-9 أساسيات البساتين )نظري( 
 1مدرج  11-10 )نظري( والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات

 1مدرج  1-11 البساتين )تطبيقات(أساسيات 
 1مدرج  3-1 )تطبيقات(  والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات

 1مدرج  5-3 )نظري( النبات العام  فسيولوجيا

B 
(101-200 ) 

 2مدرج  11-9 )نظري( النبات العام  فسيولوجيا
 2مدرج  12-11 أساسيات البساتين )نظري( 

 2مدرج  1-12 )نظري( والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات
 2مدرج  3-1 أساسيات البساتين )تطبيقات(

 2مدرج  5-3 )تطبيقات(  والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات

C 
(201-301 ) 

 3مدرج  10-9 أساسيات البساتين )نظري( 
 3مدرج  11-10 )نظري( والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات

 3مدرج  1-11 )نظري( النبات العام  فسيولوجيا
 3مدرج  3-1 أساسيات البساتين )تطبيقات(

 3مدرج  5-3 )تطبيقات(  والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات

D 
(301-400 ) 

 4مدرج  10-9 )نظري( والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات
 4مدرج  11-10 أساسيات البساتين )نظري( 

 4مدرج  1-11 أساسيات البساتين )تطبيقات(
 4مدرج  3-1 )نظري( النبات العام  فسيولوجيا

 4مدرج  5-3 )تطبيقات(  والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات

E  
(401-500 ) 

 5مدرج  10-9 أساسيات البساتين )نظري( 
 5مدرج  11-10 )نظري( والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات

 5مدرج  1-11 )نظري( النبات العام  فسيولوجيا
 5مدرج  3-1 أساسيات البساتين )تطبيقات(

 5مدرج  5-3 )تطبيقات(  والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات
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 أ.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد               أ.د/ هدى متولي نصر                                              د/ عماد فاروق أبوكيلة
 



 
 

 ( أول)فصل دراسي  2021/2020للعام الجامعي   الثانيمحاضرات المستوى  جدول
 (142,4,6,8,10,12,الحضور في األسابيع الزوجية ) 

 
 المكان  الوقت  المقرر المجموعة اليوم

 االثنين 

A 
(1-100) 

 1مدرج  11-9 )نظري( علم الحشرات  أساسيات
 1مدرج  1-11 )تطبيقات( علم الحشرات  أساسيات

 1مدرج  3-1 )نظري(األراضي علم   أساسيات

B 
(101-200 ) 

 2مدرج  11-9 األراضي )نظري(علم   أساسيات
 2مدرج  1-11 )نظري( علم الحشرات  أساسيات
 2مدرج  3-1 )تطبيقات( علم الحشرات  أساسيات

 
C 

(201-301 ) 

 3مدرج  11-9 )نظري( علم الحشرات  أساسيات
 3مدرج  1-11 األراضي )نظري(علم   أساسيات
 3مدرج  3-1 )تطبيقات( علم الحشرات  أساسيات

D 
(301-400 ) 

 4مدرج  11-9 األراضي )نظري(علم   أساسيات
 4مدرج  1-11 )نظري( علم الحشرات  أساسيات
 4مدرج  3-1 )تطبيقات( علم الحشرات  أساسيات

E  
(401-500 ) 

 5مدرج  11-9 )نظري( علم الحشرات  أساسيات
 5مدرج  1-11 األراضي )نظري(علم   أساسيات
 5مدرج  3-1 )تطبيقات( علم الحشرات  أساسيات

 الثالثاء 

F 
(5001-600) 

 1مدرج  11-9 أساسيات انتاج المحاصيل )نظري(  
 1مدرج  1-11 أساسيات انتاج المحاصيل )تطبيقات(

 1مدرج  3-1 حيوية )نظري( ال يمياءمبادئ الك
 1مدرج  5-3 حيوية )تطبيقات(ال يمياءمبادئ الك

G 
(601-700) 

 2مدرج  11-9 حيوية )نظري( ال يمياءمبادئ الك
 2مدرج  1-11 حيوية )تطبيقات(ال يمياءمبادئ الك

 2مدرج  3-1 أساسيات انتاج المحاصيل )نظري(  
 2مدرج  5-3 أساسيات انتاج المحاصيل )تطبيقات(

H 
(701-800) 

 3مدرج  11-9 أساسيات انتاج المحاصيل )نظري(  
 3مدرج  1-11 أساسيات انتاج المحاصيل )تطبيقات(

 3مدرج  3-1 حيوية )نظري( ال يمياءمبادئ الك
 3مدرج  5-3 حيوية )تطبيقات(ال يمياءمبادئ الك

I 
(801-900) 

 4مدرج  11-9 حيوية )نظري( ال يمياءمبادئ الك
 4مدرج  1-11 حيوية )تطبيقات(ال يمياءمبادئ الك

 4مدرج  3-1 أساسيات انتاج المحاصيل )نظري(  
 4مدرج  5-3 أساسيات انتاج المحاصيل )تطبيقات(

J 
(901-1000) 

 5مدرج  11-9 أساسيات انتاج المحاصيل )تطبيقات(
 5مدرج  1-11 حيوية )نظري( ال يمياءمبادئ الك
 5مدرج  3-1 حيوية )تطبيقات(ال يمياءمبادئ الك

 5مدرج  5-3 أساسيات انتاج المحاصيل )نظري(  
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 ( أول)فصل دراسي  2021/2020للعام الجامعي   الثانيمحاضرات المستوى  جدول
 (142,4,6,8,10,12,الحضور في األسابيع الزوجية ) 

 
 المكان  الوقت  المقرر المجموعة اليوم

 االربعاء 

F 
(5001-600) 

 1مدرج  10-9 أساسيات البساتين )نظري( 
 1مدرج  11-10 )نظري( والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات

 1مدرج  1-11 أساسيات البساتين )تطبيقات(
 1مدرج  3-1 )تطبيقات(  والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات

 1مدرج  5-3 )نظري( النبات العام  فسيولوجيا

G 
(601-700) 

 2مدرج  11-9 )نظري( النبات العام  فسيولوجيا
 2مدرج  12-11 أساسيات البساتين )نظري( 

 2مدرج  1-12 )نظري( والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات
 2مدرج  3-1 أساسيات البساتين )تطبيقات(

 2مدرج  5-3 )تطبيقات(  والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات

H 
(701-800) 

 3مدرج  10-9 أساسيات البساتين )نظري( 
 3مدرج  11-10 )نظري( والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات

 3مدرج  1-11 )نظري( النبات العام  فسيولوجيا
 3مدرج  3-1 أساسيات البساتين )تطبيقات(

 3مدرج  5-3 )تطبيقات(  والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات

I 
(801-900) 

 4مدرج  10-9 )نظري( والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات
 4مدرج  11-10 أساسيات البساتين )نظري( 

 4مدرج  1-11 أساسيات البساتين )تطبيقات(
 4مدرج  3-1 )نظري( النبات العام  فسيولوجيا

 4مدرج  5-3 )تطبيقات(  والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات

J 
(901-1000) 

 5مدرج  10-9 أساسيات البساتين )نظري( 
 5مدرج  11-10 )نظري( والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات

 5مدرج  1-11 )نظري( النبات العام  فسيولوجيا
 5مدرج  3-1 أساسيات البساتين )تطبيقات(

 5مدرج  5-3 )تطبيقات(  والسمكي الحيوانياإلنتاج  أساسيات

 الخميس

F 
(5001-600) 

 1مدرج  11-9 )نظري( علم الحشرات  أساسيات
 1مدرج  1-11 )تطبيقات( علم الحشرات  أساسيات

 1مدرج  3-1 األراضي )نظري(علم   أساسيات

G 
(601-700) 

 2مدرج  11-9 األراضي )نظري(علم   أساسيات
 2مدرج  1-11 )نظري( علم الحشرات  أساسيات
 2مدرج  3-1 )تطبيقات( علم الحشرات  أساسيات

H 
(701-800) 

 3مدرج  11-9 )نظري( علم الحشرات  أساسيات
 3مدرج  1-11 األراضي )نظري(علم   أساسيات
 3مدرج  3-1 )تطبيقات( علم الحشرات  أساسيات

I 
(801-900) 

 4مدرج  11-9 األراضي )نظري(علم   أساسيات
 4مدرج  1-11 )نظري( علم الحشرات  أساسيات
 4مدرج  3-1 )تطبيقات( علم الحشرات  أساسيات

J 
(901-1000) 

 5مدرج  11-9 )نظري( علم الحشرات  أساسيات
 5مدرج  1-11 األراضي )نظري(علم   أساسيات
 5مدرج  3-1 )تطبيقات( علم الحشرات  أساسيات
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