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  الثالث
٢/١١- ٣١/١٠  

لغة انجليزية 
قاعة 
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  مجموعة (أ)

            

لغة 
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قاعة 
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قاعة 
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  مجموعة (أ)
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قاعة 
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  علم الخلية

قاعة 
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لغة انجليزية 
قاعة 

 المؤتمرات
  مجموعة (أ)

        
لغة انجليزية 

قاعة 
 المؤتمرات

  مجموعة (ب)

                  

  العاشر
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لغة انجليزية 
قاعة 

 المؤتمرات
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قاعة 
   المؤتمرات

      
لغة انجليزية 

قاعة 
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  الثالث
٢/١١- ٣١/١٠  

لغة انجليزية 
قاعة 

 المؤتمرات
  مجموعة (أ)

            

لغة 
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قاعة 
  المؤتمرات
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  (ب)

كيمياء 
عضوية  

قاعة 
المؤتمرات  
مجموعة 

  (ب )

    
  علم الخلية

قاعة 
 المؤتمرات

  مجموعة (ب)
  

كيمياء 
عضوية  

قاعة 
المؤتمرات  

( مجموعة 
  ب)

    

  الرابع
٩/١١- ٧/١١        

كيمياء 
عضوية  

قاعة 
المؤتمرات  
مجموعة 

  )( أ 

        
  علم الخلية

قاعة 
   المؤتمرات

          

كيمياء 
عضوية  

قاعة 
المؤتمرات  
مجموعة 

  ( ب)

  

  الخامس
١٦/١١- ١٤/١١      

  علم الخلية
قاعة 

   المؤتمرات

كيمياء 
عضوية  

قاعة 
المؤتمرات  
مجموعة 

  )(أ

  

  

          
كيمياء 

عضوية  قاعة 
المؤتمرات  

( مجموعة 
  ب)

        

  السادس
٢٣/١١- ٢١/١١      

  علم الخلية
قاعة 

   المؤتمرات

كيمياء 
عضوية  

قاعة 
المؤتمرات  
مجموعة 

  )(أ

    

كيمياء 
عضوية  

قاعة 
المؤتمرات  
مجموعة 

  )ب(

                

  السابع
٣٠/١١- ٢٨/١١  

لغة انجليزية 
قاعة 

  المؤتمرات
  مجموعة (أ)

  علم الخلية
قاعة 

 المؤتمرات
  مجموعة (أ)

      
لغة انجليزية 

قاعة 
  المؤتمرات

  مجموعة (ب)

    
  علم الخلية

قاعة 
   المؤتمرات

              

  الثامن
٧/١٢- ٥/١٢            

  

    
  علم الخلية

قاعة 
   المؤتمرات

              

  التاسع
١٤/١٢- ١٢/١٢  

لغة انجليزية 
قاعة 

 المؤتمرات
  مجموعة (أ)

        
لغة انجليزية 

قاعة 
 المؤتمرات

  مجموعة (ب)

                  

  العاشر
٢١/١٢- ١٩/١٢                                

  الحادى عشر
٢٨/١٢- ٢٦/١٢  

لغة انجليزية 
قاعة 

 المؤتمرات
  مجموعة (أ)

  
  علم الخلية

قاعة 
   المؤتمرات

      
لغة انجليزية 

قاعة 
 المؤتمرات

  مجموعة (ب)

                  

  الثانى عشر
٣/١-١/١                      

كيمياء عضوية  
قاعة المؤتمرات  

  )بمجموعة (
          

  الثالث عشر
١٠/١-٨/١                                  

  الرابع عشر
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  العمر
  قاعة المؤتمرات
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النواتج قاعة 
  المؤتمرات

      

  الرابع
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 ميكروبيولوجيا
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  المؤتمرات
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  قاعة المؤتمرات

  كيمياء اغذية
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  المؤتمرات

            
كيمياء النواتج 
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  المؤتمرات

    

  الخامس
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  االلبان ومنتجاتها
  قاعة المؤتمرات

            
كيمياء 

قاعة  النواتج
  المؤتمرات

      

  السادس
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  االلبان ومنتجاتها
  قاعة المؤتمرات

          
كيمياء النواتج 
  قاعة المؤتمرات

        

  السابع
٣٠/١١- ٢٨/١١  

              
  تصنيع غذائى

  قاعة المؤتمرات

كيمياء 
النواتج 
قاعة 

  المؤتمرات

                  

  الثامن
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 ميكروبيولوجيا
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قاعة 
  المؤتمرات
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  العاشر
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ميكروبيولوجيا 
ومناعة قاعة 

  المؤتمرات
        

  كيمياء اغذية
  قاعة المؤتمرات

                    

  الحادى عشر
٢٨/١٢- ٢٦/١٢  

            
  كيمياء اغذية

  قاعة المؤتمرات
  االلبان ومنتجاتها
  قاعة المؤتمرات

                    

  الثانى عشر
٣/١-١/١  

    
  )١مراحل العمر (

  قاعة المؤتمرات
        

  االلبان ومنتجاتها
  قاعة المؤتمرات

                    

  الثالث عشر
١٠/١-٨/١  

            
  كيمياء اغذية

  قاعة المؤتمرات
                      

  الرابع عشر
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تغذية خالل 
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  العمر
قاعة 

  المؤتمرات

                    
كيمياء 

النواتج قاعة 
  المؤتمرات

      

  الرابع
٩/١١- ٧/١١  

    
 ميكروبيولوجيا
ومناعة قاعة 

  المؤتمرات
  

كيمياء 
قاعة  أغذية 

    المؤتمرات
  

  تصنيع غذائى
  قاعة المؤتمرات

  كيمياء اغذية
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علم 
االمراض 

قاعة 
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كيمياء النواتج 

قاعة 
  المؤتمرات

    

  الخامس
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  االلبان ومنتجاتها
  قاعة المؤتمرات

            
كيمياء 

قاعة  النواتج
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  السادس
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  االلبان ومنتجاتها
  قاعة المؤتمرات

          
كيمياء النواتج 
  قاعة المؤتمرات

        

  السابع
٣٠/١١- ٢٨/١١  

              
  تصنيع غذائى

  قاعة المؤتمرات

كيمياء 
النواتج 
قاعة 

  المؤتمرات

                  

  الثامن
٧/١٢- ٥/١٢  

    
 ميكروبيولوجيا
ومناعة قاعة 

  المؤتمرات
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  )١العمر (

قاعة 
  المؤتمرات

        

علم 
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قاعة 
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ميكروبيولوجيا 
ومناعة قاعة 
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  كيمياء اغذية
  قاعة المؤتمرات

                    

  الحادى عشر
٢٨/١٢- ٢٦/١٢  

            
  كيمياء اغذية

  قاعة المؤتمرات
  االلبان ومنتجاتها
  قاعة المؤتمرات

                    

  الثانى عشر
٣/١-١/١  

    
  )١مراحل العمر (
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  الثالث عشر
١٠/١-٨/١  

            
  كيمياء اغذية

  قاعة المؤتمرات
                      

  الرابع عشر
١٧/١- ١٥/١  

                                    



 
 كلية الزراعة

  جدول المحاضرات النظرية 
  ٢٠٢٠/٢٠٢١للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

  )Off-Lineحضور فعلي (
 

 جامعة المنصورة

 

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  المختص
      
    

 

 برنامج نظم تغذية  –المستوى الثالث

 

  
  
  
  

  اليوم
  األسبوع

  االثنين  االحد  السبت
٤٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠

-٦  
٨-٦٫٣٠  ٦-٤٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  ٨-٦٫٣٠  ٦-٤٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  ٨-٦٫٣٠  

  الثانى
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دراسة جدوى 
اقتصادية قاعة 

  المؤتمرات
                      

  الثالث
٢/١١- ٣١/١٠  

                        
أغذية وظيفية 

قاعة 
  المؤتمرات

          

  الرابع
٩/١١- ٧/١١  

      
فارماكولوجى 

قاعة 
  المؤتمرات

صحة                 
وسالمة 

االغذية قاعة 
  المؤتمرات

التغذية والتمثيل 
قاعة  - الغذائى

  المؤتمرات

لغة 
انجليزية 

قاعة 
  المؤتمرات

مراحل 
  )٢العمر(

قاعة 
  المؤتمرات

    

  الخامس
١٦/١١- ١٤/١١  

دراسة جدوى 
اقتصادية قاعة 

  المؤتمرات
                                

  السادس
٢٣/١١- ٢١/١١  

                        

مراحل 
  )٢العمر(

قاعة 
  المؤتمرات

  

لغة 
انجليزية 

قاعة 
  المؤتمرات

      

  السابع
٣٠/١١- ٢٨/١١  

فارماكولوجى       
                  قاعة المؤتمرات

أغذية وظيفية 
قاعة 

  المؤتمرات

التغذية والتمثيل 
قاعة  - الغذائى

  المؤتمرات
        

  الثامن
٧/١٢- ٥/١٢  

              
دراسة جدوى 
اقتصادية قاعة 

  المؤتمرات
                    

  التاسع
١٤/١٢- ١٢/١٢  
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 برنامج نظم تغذية  –المستوى الرابع
 

  
  

  اليوم
  األسبوع
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  الثانى
٢٦/١٠- ٢٤/١٠  

                                    

  الثالث
٢/١١- ٣١/١٠  

                                    

  الرابع
٩/١١- ٧/١١  

تداخل العناصر 
الغذائية قاعة 

  المؤتمرات
                                  

  الخامس
١٦/١١- ١٤/١١  

    
 كيمياء حيوية 

  المؤتمرات قاعة
                              

  السادس
٢٣/١١- ٢١/١١  

تداخل العناصر 
الغذائية قاعة 

  المؤتمرات
  

 كيمياء حيوية 
  قاعة المؤتمرات

          
تغذية 

  الرياضيين 
  قاعة المؤتمرات

                  

  السابع
٣٠/١١- ٢٨/١١  
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  المؤتمرات
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  المؤتمرات
      

  الثامن
٧/١٢- ٥/١٢  

تداخل العناصر 
الغذائية قاعة 

  المؤتمرات
                        

  تغذية الرياضيين 
تغذية عالجية   قاعة المؤتمرات

) قاعة ٢(
  المؤتمرات

      

  التاسع
١٤/١٢- ١٢/١٢  

    
مراقبة جودة 
الطعام قاعة 
  المؤتمرات

                    
تقييم الحالة 
الغذائية قاعة 

  المؤتمرات
      

  العاشر
٢١/١٢- ١٩/١٢  

تداخل العناصر 
الغذائية قاعة 

  المؤتمرات
              

 كيمياء حيوية 
  قاعة المؤتمرات

                  

  الحادى عشر
٢٨/١٢- ٢٦/١٢  

                            
تغذية عالجية 

) قاعة ٢(
  المؤتمرات

      

  الثانى عشر
٣/١-١/١  

    
  تغذية الرياضيين 
  قاعة المؤتمرات

                              

  الثالث عشر
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  الرابع عشر
١٧/١- ١٥/١  

                                    


