
 
 كلية الزراعة 

  جدول احملاضرات النظرية  
   ٢٠٢١/ ٢٠٢٠للعام اجلامعي    الثانى للفصل الدراسي  

  ) Off-Lineحضور فعلي ( 
 

 جامعة المنصورة 

 

  عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   المختص 
      
    

 

 )   األوىل ( اموعة    نظم التغذية - األول    املستوى  
  

  اليوم 
  األسبوع 

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

  األول 
٥/٤- ٣/٤  

  اسايات علم الوراثة 

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  كيمياء حيوية

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  هستولوجى 

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

تطبيقات الحاسب االلى  
  في مجال التغذية

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  اسايات علم الوراثة 

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

  كيمياء حيوية

  ب)  مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

  هستولوجى 

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

تطبيقات الحاسب االلى في  
  مجال التغذية

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

        

  الثانى 
١٢/٤- ١٠/٤  

                        

  الثالث 
١٩/٤- ١٧/٤  

  فسيولوجيا انسان 

  مجموعه (أ) 

  المؤتمرات قاعة 

  أساسيات علم التغذية 

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  الطفيليات  

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  

  فسيولوجيا انسان 

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

  أساسيات علم التغذية 

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

  الطفيليات  

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

          

  الرابع
٢٦/٤- ٢٤/٤  

          أجازة عيد تحرير سيناء         

  الخامس 
٣/٥- ١/٥  

  أجازة عيد شم النسيم           أجازة عيد العمال 

  السادس 
١٠/٥- ٨/٥  

                        

  السابع 
١٧/٥- ١٥/٥  

                  أجازة عيد الفطر المبارك 

  الثامن 
٢٤/٥- ٢٢/٥  

  اسايات علم الوراثة 

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  كيمياء حيوية

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  هستولوجى 

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

تطبيقات الحاسب االلى  
  في مجال التغذية

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  اسايات علم الوراثة 

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

  كيمياء حيوية

  ب)  مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

  هستولوجى 

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

  تطبيقات الحاسب االلى في 
  مجال التغذية

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

        

  التاسع 
٣١/٥- ٢٩/٥  

  فسيولوجيا انسان 

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  أساسيات علم التغذية 

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  الطفيليات  

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  

  فسيولوجيا انسان 

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

  التغذية أساسيات علم 

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

  الطفيليات  

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

          

  العاشر

٧/٦- ٥/٦  
                        

  الحادى عشر 

١٤/٦- ١٢/٦  
                        

  الثانى عشر

٢١/٦- ١٩/٦  
                        



 
 كلية الزراعة 

  جدول احملاضرات النظرية  
   ٢٠٢١/ ٢٠٢٠للعام اجلامعي    الثانى للفصل الدراسي  

  ) Off-Lineحضور فعلي ( 
 

 جامعة المنصورة 

 

  عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   المختص 
      
    

 

)   الثانية ( اموعة    نظم التغذية - األول    املستوى    

  اليوم 
  األسبوع 

  الخميس  األربعاء  الثالثاء 
٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  

  األول 
٨/٤- ٦/٤  

  اسايات علم الوراثة 

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  كيمياء حيوية

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  هستولوجى 

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

تطبيقات الحاسب االلى في  
  مجال التغذية

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  اسايات علم الوراثة 

  ب) مجموعه (

  المؤتمرات قاعة 

  كيمياء حيوية

  ب)  مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

  هستولوجى 

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

تطبيقات الحاسب االلى في  
  مجال التغذية

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 
        

  الثانى 
١٥/٤- ١٣/٤  

                        

  الثالث 
٢٢/٤- ٢٠/٤  

  فسيولوجيا انسان 

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  أساسيات علم التغذية 

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  الطفيليات  

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 
  

  فسيولوجيا انسان 

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

  أساسيات علم التغذية 

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

  الطفيليات  

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 
          

  الرابع
٢٩/٤- ٢٧/٤  

                        

  الخامس 
٦/٥- ٤/٥  

                        

  السادس 
١٣/٥- ١١/٥  

  أجازة عيد الفطر المبارك                

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

                        

  الثامن 
٢٧/٥- ٢٥/٥  

  اسايات علم الوراثة 

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  كيمياء حيوية

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  هستولوجى 

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

تطبيقات الحاسب االلى في  
  مجال التغذية

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  اسايات علم الوراثة 

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

  كيمياء حيوية

  ب)  مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

  هستولوجى 

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

تطبيقات الحاسب االلى في  
  مجال التغذية

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 
        

  التاسع 
٣/٦- ١/٦  

  فسيولوجيا انسان 

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  أساسيات علم التغذية 

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 

  الطفيليات  

  مجموعه (أ) 

  قاعة المؤتمرات 
  

  فسيولوجيا انسان 

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

  أساسيات علم التغذية 

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 

  الطفيليات  

  ب) مجموعه (

  قاعة المؤتمرات 
          

  العاشر
١٠/٦- ٨/٦  

                        

  الحادى عشر 
١٧/٦- ١٥/٦  

                        

  الثانى عشر 
٢٤/٦- ٢٢/٦  

                        



 
 كلية الزراعة 

  جدول احملاضرات النظرية  
   ٢٠٢١/ ٢٠٢٠للعام اجلامعي    الثانى للفصل الدراسي  

  ) Off-Lineحضور فعلي ( 
 

 جامعة المنصورة 

 

  عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   المختص 
      
    

 

 )   األوىل اموعة    (  نظم التغذية  برنامج    –الثانى املستوى  
  

  اليوم 
  األسبوع 

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

  األول 
٥/٤- ٣/٤  

                        

  الثانى 
١٢/٤- ١٠/٤  

  مبادى اإلحصاء 

  قاعة المؤتمرات 

  كيمياء حيوية تغذوية 

  قاعة المؤتمرات 

  تحليل األغذية

  قاعة المؤتمرات  

  )  ٢لغة انجليزية (

  قاعة المؤتمرات 

  الصحة العامة  

  قاعة المؤتمرات  

  ميكروبيولوجيا األغذية 

  قاعة المؤتمرات 

  )  ١فارماكولوجى (

  قاعة المؤتمرات 

  اسعافات أولية 

  قاعة المؤتمرات 
        

  الثالث 
١٩/٤- ١٧/٤  

                        

  الرابع
٢٦/٤- ٢٤/٤  

          أجازة عيد تحرير سيناء         

  الخامس 
٣/٥- ١/٥  

  أجازة عيد شم النسيم           أجازة عيد العمال 

  السادس 
١٠/٥- ٨/٥  

  مبادى اإلحصاء 

  قاعة المؤتمرات 

  كيمياء حيوية تغذوية 

  قاعة المؤتمرات 

  تحليل األغذية

  قاعة المؤتمرات  

  )  ٢لغة انجليزية (

  قاعة المؤتمرات 

  الصحة العامة  

  قاعة المؤتمرات  

  ميكروبيولوجيا األغذية 

  قاعة المؤتمرات 

  )  ١فارماكولوجى (

  قاعة المؤتمرات 

  اسعافات أولية 

  المؤتمرات قاعة 
        

  السابع 
١٧/٥- ١٥/٥  

                  أجازة عيد الفطر المبارك 

  الثامن 
٢٤/٥- ٢٢/٥  

                        

  التاسع 
٣١/٥- ٢٩/٥  

                      

  العاشر

٧/٦- ٥/٦  
                        

  الحادى عشر 

١٤/٦- ١٢/٦  
                        

  الثانى عشر

٢١/٦- ١٩/٦  
                      

  

  

  

  

  



 
 كلية الزراعة 

  جدول احملاضرات النظرية  
   ٢٠٢١/ ٢٠٢٠للعام اجلامعي    الثانى للفصل الدراسي  

  ) Off-Lineحضور فعلي ( 
 

 جامعة المنصورة 

 

  عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   المختص 
      
    

 

)   الثانية ( اموعة      نظم التغذية  برنامج    –الثانى املستوى    

  اليوم 
  األسبوع 

  الخميس  األربعاء  الثالثاء 
٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  

  األول 
٨/٤- ٦/٤  

                        

  الثانى 
١٥/٤- ١٣/٤  

  مبادى اإلحصاء 

  قاعة المؤتمرات 
  كيمياء حيوية تغذوية 

  قاعة المؤتمرات 
  تحليل األغذية

  قاعة المؤتمرات  
  )  ٢لغة انجليزية (

  قاعة المؤتمرات 
  الصحة العامة  

  قاعة المؤتمرات  
  ميكروبيولوجيا األغذية 

  قاعة المؤتمرات 
  )  ١فارماكولوجى (

  قاعة المؤتمرات 
  اسعافات أولية 

          قاعة المؤتمرات 

  الثالث 
٢٢/٤- ٢٠/٤  

                        

  الرابع
٢٩/٤- ٢٧/٤  

                        

  الخامس 
٦/٥- ٤/٥  

                        

  السادس 
١٣/٥- ١١/٥  

  مبادى اإلحصاء 

  قاعة المؤتمرات 
  حيوية تغذوية كيمياء 

  قاعة المؤتمرات 
  تحليل األغذية

  قاعة المؤتمرات  
  )  ٢لغة انجليزية (

  قاعة المؤتمرات 
  الصحة العامة  

  قاعة المؤتمرات  
  ميكروبيولوجيا األغذية 

  قاعة المؤتمرات 
  )  ١فارماكولوجى (

  قاعة المؤتمرات 
  اسعافات أولية 

  أجازة عيد الفطر المبارك   قاعة المؤتمرات 

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

                        

  الثامن 
٢٧/٥- ٢٥/٥  

                        

  التاسع 
٣/٦- ١/٦  

                        

  العاشر 
١٠/٦- ٨/٦  

                        

  الحادى عشر 
١٧/٦- ١٥/٦  

                        

  الثانى عشر 
٢٤/٦- ٢٢/٦  

                      
  
  
  



 
 كلية الزراعة 

  جدول احملاضرات النظرية  
   ٢٠٢١/ ٢٠٢٠للعام اجلامعي    الثانى للفصل الدراسي  

  ) Off-Lineحضور فعلي ( 
 

 جامعة المنصورة 

 

  عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   المختص 
      
    

 

   نظم التغذية برنامج    –الثالثاملستوى  
  

  اليوم 
  األسبوع 

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

  األول 
٥/٤- ٣/٤  

                
  حفظ األغذية  

  قاعة المؤتمرات 

  التغذية العالجية

  قاعة المؤتمرات 

  تغذية المجتمع

  قاعة المؤتمرات 
  

  الثانى 
١٢/٤- ١٠/٤  

                

التغذية والتمثيل  
  الغذائى 

  قاعة المؤتمرات  

األغذية المعدلة  
  وراثيا

  المؤتمرات قاعة 

  اعداد األطعمة

  قاعة المؤتمرات  
  

  الثالث 
١٩/٤- ١٧/٤  

                        

  الرابع
٢٦/٤- ٢٤/٤  

          أجازة عيد تحرير سيناء         

  الخامس 
٣/٥- ١/٥  

  أجازة عيد شم النسيم           أجازة عيد العمال 

  السادس 
١٠/٥- ٨/٥  

                        

  السابع 
١٧/٥- ١٥/٥  

                  المبارك أجازة عيد الفطر 

  الثامن 
٢٤/٥- ٢٢/٥  

                
  حفظ األغذية  

  قاعة المؤتمرات 

  التغذية العالجية

  قاعة المؤتمرات 

  تغذية المجتمع

  قاعة المؤتمرات 
  

  التاسع 
٣١/٥- ٢٩/٥  

                

التغذية والتمثيل  
  الغذائى 

 قاعة المؤتمرات  

األغذية المعدلة  
  وراثيا

 قاعة المؤتمرات 

  األطعمةاعداد 

  قاعة المؤتمرات  
  

  العاشر

٧/٦- ٥/٦  
                        

  الحادى عشر 

١٤/٦- ١٢/٦  
                        

  الثانى عشر

٢١/٦- ١٩/٦  
                      

  

  

  



 
 كلية الزراعة 

  جدول احملاضرات النظرية  
   ٢٠٢١/ ٢٠٢٠للعام اجلامعي    الثانى للفصل الدراسي  

  ) Off-Lineحضور فعلي ( 
 

 جامعة المنصورة 

 

  عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   المختص 
      
    

 

   نظم التغذية برنامج    –الرابعاملستوى  

 

  اليوم 
  األسبوع 

  الخميس  األربعاء  الثالثاء 
٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  ٤-٢٫٣٠  ٢-١٢٫٣٠  ١٢-١٠٫٣٠  ١٠-٨٫٣٠  

  األول 
٨/٤- ٦/٤  

                
النشاط البدئى في  
  الصحة والمرض 
  قاعة المؤتمرات 

  تخطيط الوجبات
  قاعة المؤتمرات

  برامج انقاص الوزن
    قاعة المؤتمرات  

  الثانى 
١٥/٤- ١٣/٤  

                
  إدارة المشروعات 

  قاعة المؤتمرات 
  مبادى التسويق 
  قاعة المؤتمرات 

بين الغذاء  التداخل 
  والدواء

  قاعة المؤتمرات 
  

  الثالث 
٢٢/٤- ٢٠/٤  

                        

  الرابع
٢٩/٤- ٢٧/٤  

                        

  الخامس 
٦/٥- ٤/٥  

                        

  السادس 
١٣/٥- ١١/٥  

  أجازة عيد الفطر المبارك                 

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

                
النشاط البدئى في  
  الصحة والمرض 
  قاعة المؤتمرات 

  الوجباتتخطيط 
  قاعة المؤتمرات

  برامج انقاص الوزن
    قاعة المؤتمرات  

  الثامن 
٢٧/٥- ٢٥/٥  

  إدارة المشروعات                 
  قاعة المؤتمرات 

  مبادى التسويق 
  قاعة المؤتمرات 

التداخل بين الغذاء  
  والدواء

  قاعة المؤتمرات 
  

  التاسع 
٣/٦- ١/٦  

                        

  العاشر 
١٠/٦- ٨/٦  

                        

  الحادى عشر 
١٧/٦- ١٥/٦  

                        

  الثانى عشر 
٢٤/٦- ٢٢/٦  

                        


