
 
 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  العام  ربنامج  األول ال   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  

  مبادى اإلحصاء 

  (ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  حشرات عام 

  (ب) ١م

  (أ) مجموعه 

  لغه انجليزية 

  (ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  

  حشرات عام 

  (ب) ١م

  مجموعه (ب) 

  مبادى اإلحصاء 

  (ب) ١م

  ب)  مجموعه (

  انجليزية لغه 

  (ب) ١م

  ب)  مجموعه (

  

  حشرات عام 

  (ب) ١م

  ج ) مجموعه ( 

  مبادى اإلحصاء 

  (ب) ١م

  ج)  مجموعه (

  لغه انجليزية 

  (ب) ١م

  ج) مجموعه ( 

  

  الثانى 
١٢/٤- ١٠/٤  

                        

  ثالث لا
١٩/٤- ١٧/٤  

  فيزياء وارصاد 

  (ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  كيمياء غير عضوية 

  (ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  بساتيناساسيات انتاج 

  (ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  

  فيزياء وارصاد 

  (ب) ١م

  مجموعه (ب) 

  كيمياء غير عضوية 

  (ب) ١م

  مجموعه (ب) 

  اساسيات انتاج بساتين

  (ب) ١م

  مجموعه (ب) 

  

  فيزياء وارصاد 

  (ب) ١م

  مجموعه (ج ) 

  كيمياء غير عضوية 

  (ب) ١م

  مجموعه (ج ) 

  اساسيات انتاج بساتين

  (ب) ١م

  مجموعه (ج ) 

  

  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  

  ١مبادى اإلحصاء م
  (ب) 

  مجموعه (أ) 

  حشرات عام 

  (ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  لغه انجليزية 

  (ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  

  حشرات عام 

  (ب) ١م

  مجموعه (ب) 

  مبادى اإلحصاء 

  (ب) ١م

  مجموعه ( ب) 

  لغه انجليزية 

  (ب) ١م

  مجموعه ( ب) 

  

  حشرات عام 

  (ب) ١م

  مجموعه (ج ) 

  مبادى اإلحصاء 

  (ب) ١م

  مجموعه ( ج) 

  لغه انجليزية 

  (ب) ١م

  مجموعه (ج) 

  

  التاسع 
٣١/٥- ٢٩/٥  

                        

  العاشر

٧/٦- ٥/٦  

  فيزياء وارصاد 

  (ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  كيمياء غير عضوية 

  (ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات انتاج بساتين

  (ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  

  فيزياء وارصاد 

  (ب) ١م

  مجموعه (ب) 

  كيمياء غير عضوية 

  (ب) ١م

  مجموعه (ب) 

  اساسيات انتاج بساتين

  (ب) ١م

  مجموعه (ب) 

  

  فيزياء وارصاد 

  (ب) ١م

  مجموعه (ج ) 

  كيمياء غير عضوية 

  (ب) ١م

  

  مجموعه (ج ) 

  اساسيات انتاج بساتين

  (ب) ١م

  مجموعه (ج ) 

  

  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    امالع ربنامج  ال   –ول اال 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  

  ١مبادى اإلحصاء م
  (ب) 

  مجموعه (أ) 

  حشرات عام 

  (ب)  ١م

  مجموعه (أ) 

  لغه انجليزية  

  ) (ب١م

  مجموعه (أ) 

  

  حشرات عام 

  (ب)  ١م

  مجموعه (ب) 

  ١مبادى اإلحصاء م
  (ب) 

  مجموعه ( ب) 

  لغه انجليزية  

  (ب) ١م

  مجموعه ( ب) 

          

  الثانى 
١٥/٤- ١٣/٤  

                        

  الثالث 
٢٢/٤- ٢٠/٤  

  فيزياء وارصاد 

  (ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  كيمياء غير عضوية 

  (ب) ١م

  مجموعه (أ) 

اساسيات انتاج 
  بساتين

  ب) (١م

  مجموعه (أ) 

  

  فيزياء وارصاد 

  (ب) ١م

  مجموعه (ب) 

  كيمياء غير عضوية 

  (ب) ١م

  مجموعه (ب) 

اساسيات انتاج 
  بساتين

  (ب) ١م

  مجموعه (ب) 

          

  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  

  ١مبادى اإلحصاء م
  (ب) 

  مجموعه (أ) 

  حشرات عام 

  (ب)  ١م

  مجموعه (أ) 

  لغه انجليزية  

  (ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  

  حشرات عام 

  (ب)  ١م

  مجموعه (ب) 

  ١مبادى اإلحصاء م
  (ب) 

  مجموعه ( ب) 

  لغه انجليزية  

  (ب) ١م

  مجموعه ( ب) 

  

  حشرات عام 

  (ب)  ١م

  مجموعه (ج ) 

  ١صاء ماإلح مبادى
  (ب) 

  مجموعه ( ج) 

  لغه انجليزية  

  (ب) ١م

  مجموعه (ج) 
  

  التاسع 
٣/٦- ١/٦  

                        

  العاشر 
١٠/٦- ٨/٦  

  فيزياء وارصاد 

  (ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  كيمياء غير عضوية 

  (ب) ١م

  مجموعه (أ) 

اساسيات انتاج 
  بساتين

  (ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  

  فيزياء وارصاد 

  (ب) ١م

  مجموعه (ب) 

  وية كيمياء غير عض

  (ب) ١م

  مجموعه (ب) 

اساسيات انتاج 
  بساتين

  (ب) ١م

  مجموعه (ب) 

  

  فيزياء وارصاد 

  (ب) ١م

  مجموعه (ج ) 

  كيمياء غير عضوية 

  (ب) ١م

  

  مجموعه (ج ) 

اساسيات انتاج 
  بساتين

  (ب) ١م

  مجموعه (ج ) 

  

  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 
      
    

 

 )   األوىلاموعة    اإلنتاج النباتى ( امج  رن ب   –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  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

            

  الثالث 
١٩/٤- ١٧/٤  

                        

  الرابع
٢٦/٤- ٢٤/٤  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  م الوراثه  اساسيات عل

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  أجازة عيد تحرير سيناء     

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

    

  الخامس 
٣/٥- ١/٥  

  أجازة عيد شم النسيم           أجازة عيد العمال 

  السادس 
١٠/٥- ٨/٥  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ب)  (١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

            

  السابع 
١٧/٥- ١٥/٥  

                  أجازة عيد الفطر المبارك 

  الثامن 
٢٤/٥- ٢٢/٥  

                        

  التاسع 
٣١/٥- ٢٩/٥  

  سه الزراعيه  ي الهندمقدمه ف

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

            

 مقدمه في الهندسه الزراعيه  

(ب)   ١م  

ب )  مجموعه (  

 اساسيات علم الوراثه  

( ب) ١م  

ب )  مجموعه (  

    

  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    اإلنتاج النباتى  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  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
            

  الثالث 
٢٢/٤- ٢٠/٤  

                        

  الرابع
٢٩/٤- ٢٧/٤  

  دسه الزراعيه  مقدمه في الهن

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
            

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
    

  الخامس 
٦/٥- ٤/٥  

                        

  السادس 
١٣/٥- ١١/٥  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
  أجازة عيد الفطر المبارك     

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

                        

  الثامن 
٢٧/٥- ٢٥/٥  

                        

  التاسع 
٣/٦- ١/٦  

  ه  ندسه الزراعيمقدمه في اله

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
            

 مقدمه في الهندسه الزراعيه  

(ب)   ١م  

  ب )  مجموعه (

 اساسيات علم الوراثه  

( ب) ١م  

  ب )  مجموعه (
    

  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   وقاية النبات ( 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  

ياه وثقافه  ت الحمهارا
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

            

  الثالث 
١٩/٤- ١٧/٤  

                        

  الرابع
٢٦/٤- ٢٤/٤  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  أجازة عيد تحرير سيناء     

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

    

  الخامس 
٣/٥- ١/٥  

  أجازة عيد شم النسيم           أجازة عيد العمال 

  السادس 
١٠/٥- ٨/٥  

وثقافه  الحياه مهارات 
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

            

  السابع 
١٧/٥- ١٥/٥  

                  أجازة عيد الفطر المبارك 

  الثامن 
٢٤/٥- ٢٢/٥  

                        

  التاسع 
٣١/٥- ٢٩/٥  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

            

 مقدمه في الهندسه الزراعيه  

(ب)   ١م  

ب )  مجموعه (  

 اساسيات علم الوراثه  

( ب) ١م  

ب )  مجموعه (  

    

  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    وقاية النبات 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  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
            

  الثالث 
٢٢/٤- ٢٠/٤  

                        

  الرابع
٢٩/٤- ٢٧/٤  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
            

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
    

  الخامس 
٦/٥- ٤/٥  

                        

  السادس 
١٣/٥- ١١/٥  

ثقافه  مهارات الحياه و 
  ر  العمل الح

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
  أجازة عيد الفطر المبارك     

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

                        

  الثامن 
٢٧/٥- ٢٥/٥  

                        

  سع التا
٣/٦- ١/٦  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
            

 مقدمه في الهندسه الزراعيه  

(ب)   ١م  

  ب )  مجموعه (

 اساسيات علم الوراثه  

( ب) ١م  

  ب )  مجموعه (
    

  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    التقنية احليويه 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  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

            

  الثالث 
١٩/٤- ١٧/٤  

                        

  الرابع
٢٦/٤- ٢٤/٤  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  أجازة عيد تحرير سيناء     

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

    

  الخامس 
٣/٥- ١/٥  

  م أجازة عيد شم النسي          أجازة عيد العمال 

  السادس 
١٠/٥- ٨/٥  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

            

  السابع 
١٧/٥- ١٥/٥  

                  أجازة عيد الفطر المبارك 

  الثامن 
٢٤/٥- ٢٢/٥  

                        

  التاسع 
٣١/٥- ٢٩/٥  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

            

 مقدمه في الهندسه الزراعيه  

(ب)   ١م  

  ب )  مجموعه (

 اساسيات علم الوراثه  

( ب) ١م  

  ب )  مجموعه (

    

  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    التقنية احليويه 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  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
            

  الثالث 
٢٢/٤- ٢٠/٤  

                        

  الرابع
٢٩/٤- ٢٧/٤  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
            

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
    

  الخامس 
٦/٥- ٤/٥  

                        

  ادس الس
١٣/٥- ١١/٥  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
  أجازة عيد الفطر المبارك     

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

                        

  ن الثام
٢٧/٥- ٢٥/٥  

                        

  التاسع 
٣/٦- ١/٦  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
            

 مقدمه في الهندسه الزراعيه  

(ب)   ١م  

  ب )  مجموعه (

 اساسيات علم الوراثه  

( ب) ١م  

  ب )  مجموعه (
    

  العاشر 
١٠/٦- ٨/٦  

                        

  حادى عشر لا
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    اإلنتاج احليوانى والداجىن والسمكى 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  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

            

  الثالث 
١٩/٤- ١٧/٤  

                        

  الرابع
٢٦/٤- ٢٤/٤  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  سيناء أجازة عيد تحرير      

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

    

  الخامس 
٣/٥- ١/٥  

  أجازة عيد شم النسيم           أجازة عيد العمال 

  السادس 
١٠/٥- ٨/٥  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

            

  بع ساال
١٧/٥- ١٥/٥  

                  أجازة عيد الفطر المبارك 

  الثامن 
٢٤/٥- ٢٢/٥  

                        

  التاسع 
٣١/٥- ٢٩/٥  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

            

 مقدمه في الهندسه الزراعيه  

(ب)   ١م  

  ب )  مجموعه (

   اساسيات علم الوراثه

( ب) ١م  

  ب )  مجموعه (

    

  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    اإلنتاج احليوانى والداجىن والسمكى 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  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ) ( ب ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
            

  الثالث 
٢٢/٤- ٢٠/٤  

                        

  الرابع
٢٩/٤- ٢٧/٤  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
            

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  ب )  مجموعه (

  ه  لم الوراثاساسيات ع 

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
    

  الخامس 
٦/٥- ٤/٥  

                        

  السادس 
١٣/٥- ١١/٥  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
  أجازة عيد الفطر المبارك     

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

                        

  الثامن 
٢٧/٥- ٢٥/٥  

                        

  التاسع 
٣/٦- ١/٦  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
            

 مقدمه في الهندسه الزراعيه  

(ب)   ١م  

  ب )  مجموعه (

اثه  علم الوراساسيات   

( ب) ١م  

  ب )  مجموعه (
    

  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    علوم وتكنولوجيا االغذية 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  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  موعه (جم

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

            

  الثالث 
١٩/٤- ١٧/٤  

                        

  الرابع
٢٦/٤- ٢٤/٤  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  سيناء أجازة عيد تحرير      

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  ب )  (مجموعه  

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

    

  الخامس 
٣/٥- ١/٥  

  أجازة عيد شم النسيم           أجازة عيد العمال 

  السادس 
١٠/٥- ٨/٥  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  (  وعهمجم

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

            

  السابع 
١٧/٥- ١٥/٥  

                  أجازة عيد الفطر المبارك 

  الثامن 
٢٤/٥- ٢٢/٥  

                        

  التاسع 
٣١/٥- ٢٩/٥  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

            

عيه  هندسه الزرامقدمه في ال  

(ب)   ١م  

  ب )  مجموعه (

 اساسيات علم الوراثه  

( ب) ١م  

  ب )  مجموعه (

    

  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    علوم وتكنولوجيا االغذية برنامج    –الثانى املستوى    

  اليوم 
  بوع س األ

  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  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ه (أ) مجموع
    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
            

  الثالث 
٢٢/٤- ٢٠/٤  

                        

  الرابع
٢٩/٤- ٢٧/٤  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
            

  عيه  هندسه الزرامقدمه في ال

  (ب)   ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
    

  الخامس 
٦/٥- ٤/٥  

                        

  السادس 
١٣/٥- ١١/٥  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
  أجازة عيد الفطر المبارك     

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

                        

  الثامن 
٢٧/٥- ٢٥/٥  

                        

  التاسع 
٣/٦- ١/٦  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
            

راعيه  لهندسه الزمقدمه في ا  

(ب)   ١م  

  ب )  مجموعه (

 اساسيات علم الوراثه  

( ب) ١م  

  ب )  مجموعه (
    

  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    اعية العلوم االقتصادية واالجتم 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  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  عه (أ) مومج

    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

            

  الثالث 
١٩/٤- ١٧/٤  

                        

  الرابع
٢٦/٤- ٢٤/٤  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  سيناء رير  أجازة عيد تح    

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

    

  الخامس 
٣/٥- ١/٥  

  أجازة عيد شم النسيم           أجازة عيد العمال 

  السادس 
١٠/٥- ٨/٥  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  أ) عه (مجمو

    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

            

  السابع 
١٧/٥- ١٥/٥  

                  أجازة عيد الفطر المبارك 

  الثامن 
٢٤/٥- ٢٢/٥  

                        

  التاسع 
٣١/٥- ٢٩/٥  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  علم الوراثه  يات اساس

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

            

 مقدمه في الهندسه الزراعيه  

(ب)   ١م  

  ب )  مجموعه (

 اساسيات علم الوراثه  

( ب) ١م  

  ب )  مجموعه (

    

  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    علوم االقتصادية واالجتماعية ل ا 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  

مهارات الحياه وثقافه  
  لعمل الحر  ا

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
            

  الثالث 
٢٢/٤- ٢٠/٤  

                        

  الرابع
٢٩/٤- ٢٧/٤  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  ) مجموعه (أ

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
            

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
    

  الخامس 
٦/٥- ٤/٥  

                        

  السادس 
١٣/٥- ١١/٥  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ب) ( ١م

  مجموعه (أ) 
    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
  أجازة عيد الفطر المبارك     

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

                        

  الثامن 
٢٧/٥- ٢٥/٥  

                        

  التاسع 
٣/٦- ١/٦  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  أ) مجموعه (

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
            

 مقدمه في الهندسه الزراعيه  

(ب)   ١م  

  ب )  مجموعه (

 اساسيات علم الوراثه  

( ب) ١م  

  ب )  مجموعه (
    

  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    االراضى واملياه 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  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

            

  الثالث 
١٩/٤- ١٧/٤  

                        

  الرابع
٢٦/٤- ٢٤/٤  

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  ه  لم الوراثاساسيات ع 

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  أجازة عيد تحرير سيناء     

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

    

  الخامس 
٣/٥- ١/٥  

  أجازة عيد شم النسيم           أجازة عيد العمال 

  السادس 
١٠/٥- ٨/٥  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ب) ( ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

            

  السابع 
١٧/٥- ١٥/٥  

                  أجازة عيد الفطر المبارك 

  الثامن 
٢٤/٥- ٢٢/٥  

                        

  التاسع 
٣١/٥- ٢٩/٥  

  ندسه الزراعيه  في الهمقدمه 

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

            

 مقدمه في الهندسه الزراعيه  

(ب)   ١م  

  ب )  مجموعه (

 اساسيات علم الوراثه  

( ب) ١م  

  ب )  مجموعه (

    

  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  (   االراضى واملياه 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  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
            

  الثالث 
٢٢/٤- ٢٠/٤  

                        

  الرابع
٢٩/٤- ٢٧/٤  

  الزراعيه   مقدمه في الهندسه

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
            

  مقدمه في الهندسه الزراعيه  

  (ب)   ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
    

  الخامس 
٦/٥- ٤/٥  

                        

  السادس 
١٣/٥- ١١/٥  

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  عه (أ) مومج

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
    

مهارات الحياه وثقافه  
  العمل الحر  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (

  اساسيات االراضى  

  ( ب) ١م

  ب )  مجموعه (
  أجازة عيد الفطر المبارك     

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

                        

  الثامن 
٢٧/٥- ٢٥/٥  

                        

  التاسع 
٣/٦- ١/٦  

  ه الزراعيه  مقدمه في الهندس

  (ب)   ١م

  مجموعه (أ) 

  اساسيات علم الوراثه  

  ( ب) ١م

  مجموعه (أ) 
            

 مقدمه في الهندسه الزراعيه  

(ب)   ١م  

  ب )  مجموعه (

 اساسيات علم الوراثه  

( ب) ١م  

  ب )  مجموعه (
    

  العاشر 
١٠/٦- ٨/٦  

                        

  الحادى عشر 
١٧/٦- ١٥/٦  

                        

  الثانى عشر 
٢٤/٦- ٢٢/٦  

                        


