
 
 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    اهلندسة الزراعية  برنامج    – االول 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  

    
  ورش وتكنولوجيا اإلنتاج 

  (ب) ١م

  مساحة االراضى  

  (ب) ١م
    

  ) ٢رسم هندسى (

  (ب) ١م
اساسيات انتاج 

  (ب) ١بساتين م
تفاضل )٢رياضة (

  (ب)١وتكامل م
لغه انجليزية  

  (ب)١م للمتخصصين 
    

  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  

    
  ورش وتكنولوجيا اإلنتاج 

  (ب) ١م

  مساحة االراضى  

  (ب) ١م
                

  السابع 
١٧/٥- ١٥/٥  

      المبارك أجازة عيد الفطر 
  ) ٢رسم هندسى (

  (ب) ١م

اساسيات انتاج 
  (ب) ١بساتين م

)تفاضل ٢رياضة (
  (ب)١وتكامل م

لغه انجليزية  
  (ب)١م للمتخصصين 

    

  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    اهلندسة الزراعية برنامج    – االول 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  

                        

  ثانى ال
١٥/٤- ١٣/٤  

    
ورش وتكنولوجيا  

  اإلنتاج 

  (ب) ١م

  مساحة االراضى  

      (ب) ١م
  ) ٢رسم هندسى (

  (ب) ١م
اساسيات انتاج 

  (ب) ١بساتين م
)تفاضل ٢رياضة (

  (ب)١وتكامل م
لغه انجليزية  
 للمتخصصين 

  (ب) ١م
    

  الثالث 
٢٢/٤- ٢٠/٤  

                        

  الرابع
٢٩/٤- ٢٧/٤  

                        

  الخامس 
٦/٥- ٤/٥  

                        

  السادس 
١٣/٥- ١١/٥  

    
ورش وتكنولوجيا  

  اإلنتاج 

  (ب) ١م

  مساحة االراضى  

  أجازة عيد الفطر المبارك           (ب) ١م

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

            
  ) ٢رسم هندسى (

  (ب) ١م
اساسيات انتاج 

  (ب) ١بساتين م
)تفاضل ٢رياضة (

  (ب)١وتكامل م

لغه انجليزية  
 للمتخصصين 

  (ب) ١م
    

  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 
      
    

 

 )   األوىل ( اموعة    اهلندسة الزراعية  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  

      

اساسيات علوم  
  األغذية 

  (ب) ١م
    

  تحليل االجهادات  

  هندسة ٢م

  اساسيات االراضى

  (ب) ١م
      

مهارات االتصال  
  والعرض الفعال  

  (ب) ١م

  الثانى 
١٢/٤- ١٠/٤  

                    
االت احتراق  

  داخلى 

  (ب) ١م

  نظرية االت 

  (ب) ١م

  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  

                  رك أجازة عيد الفطر المبا

  الثامن 
٢٤/٥- ٢٢/٥  

                        

  التاسع 
٣١/٥- ٢٩/٥  

    
  نظرية االت 

  (ب) ١م

اساسيات علوم  
  األغذية 

  (ب) ١م

تصال  مهارات اال
والعرض الفعال  

  (ب) ١م

  اساسيات االراضى  

  (ب) ١م

  تحليل االجهادات

  هندسة  ٢م
      

االت احتراق  
  داخلى 

  (ب) ١م

  

  العاشر

٧/٦- ٥/٦  
                        

  حادى عشر ال

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    اهلندسة الزراعية 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  

      
اساسيات علوم  

  األغذية 

  (ب) ١م
    

  تحليل االجهادات  

  هندسة ٢م
  اساسيات االراضى

        (ب) ١م
مهارات االتصال  
  والعرض الفعال  

  (ب) ١م

  الثانى 
١٥/٤- ١٣/٤  

                    
  االت احتراق داخلى  

  (ب) ١م
  نظرية االت 

  (ب) ١م

  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  

                        

  الثامن 
٢٧/٥- ٢٥/٥  

                        

  التاسع 
٣/٦- ١/٦  

    
  نظرية االت 

  (ب) ١م

اساسيات علوم  
  األغذية 

  (ب) ١م

مهارات االتصال  
رض الفعال  والع

  (ب) ١م
  اساسيات االراضى  

  (ب) ١م
  تحليل االجهادات

        هندسة  ٢م
  االت احتراق داخلى  

    (ب) ١م

  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    اهلندسة الزراعية  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  

    
  الجرارات والقوى الزراعية  

  (أ) ٣م
تخطيط المنشات 

  (أ)٣الزراعية م
    

هندسة الرى 
  والصرف الزراعى

  (أ)٣م

وتحليل تصميم 
  تجارب

  (أ) ٣م
        

  الثانى 
١٢/٤- ١٠/٤  

                        

  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  

                  ر المبارك أجازة عيد الفط

  الثامن 
٢٤/٥- ٢٢/٥  

  

الجرارات والقوى  
  الزراعية  

  (أ) ٣م

تخطيط المنشات الزراعية 
  (أ)٣م

    

هندسة الرى 
  والصرف الزراعى

  (أ)٣م

تصميم وتحليل 
  تجارب

  (أ) ٣م

          

  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    اهلندسة الزراعية برنامج    – الثالثاملستوى    

  

  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  

    
الجرارات والقوى  

  الزراعية  

  (أ) ٣م
تخطيط المنشات 

      (أ)٣الزراعية م
هندسة الرى 

  والصرف الزراعى

  (أ)٣م

تصميم وتحليل 
  تجارب

  (أ) ٣م
        

  الثانى 
١٥/٤- ١٣/٤  

                        

  الثالث 
٢٢/٤- ٢٠/٤  

                        

  الرابع
٢٩/٤- ٢٧/٤  

                        

  الخامس 
٦/٥- ٤/٥  

                        

  س الساد
١٣/٥- ١١/٥  

  أجازة عيد الفطر المبارك                 

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

                        

  الثامن 
٢٧/٥- ٢٥/٥  

  
الجرارات والقوى  

  الزراعية  

  (أ) ٣م
تخطيط المنشات 

      (أ)٣الزراعية م
هندسة الرى 

  والصرف الزراعى

  (أ)٣م

تصميم وتحليل 
  تجارب

  (أ) ٣م
          

  التاسع 
٣/٦- ١/٦  

                        

  شر العا 
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    اهلندسة الزراعية  برنامج    – الرابعاملستوى  
  

  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  

                  

تقييم المشروعات  
  الزراعية  

  (أ)  ٣م

مشروع  
  التخرج 

  

  الثانى 
١٢/٤- ١٠/٤  

                        

  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  

                  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    اهلندسة الزراعية 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  

                  

تقييم المشروعات  
  عية  الزرا

  (أ)  ٣م

    مشروع التخرج 

  الثانى 
١٥/٤- ١٣/٤  

                        

  الثالث 
٢٢/٤- ٢٠/٤  

                        

  الرابع
٢٩/٤- ٢٧/٤  

                        

  الخامس 
٦/٥- ٤/٥  

                        

  السادس 
١٣/٥- ١١/٥  

  المبارك أجازة عيد الفطر                 

  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  

                        


