
 
 كلية الزراعة 

  جدول احملاضرات النظرية  
   ٢٠٢١/ ٢٠٢٠للعام اجلامعي    الثانى للفصل الدراسي  

  ) Off-Lineحضور فعلي ( 
 

 جامعة المنصورة 

 

  عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   المختص 
      
    

 

   اإلنتاج النباتى 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  

التقنيات الحديثة في  
  (أ)   ١كهة مانتاج الفا

  انتاج نباتات الزينه  

  (أ)١م
    

تكنولوجيا اكثار  
  األشجار  

  (أ)١م

انتاج تقاوى وفحص  
  بذور 

  (أ)   ١م
    

  انتاج محاصيل (أ)

  (أ)   ١م
      

  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  

التقنيات الحديثة في  
  (أ)   ١انتاج الفاكهة م

  انتاج نباتات الزينه  

  (أ)١م
    

تكنولوجيا اكثار  
  األشجار  

  (أ)١م

انتاج تقاوى وفحص  
  بذور 

  (أ)   ١م
    

  انتاج محاصيل (أ)

  (أ)   ١م
      

  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 
      
    

 

   وقاية النبات 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  

                        

  الثانى 
١٢/٤- ١٠/٤  

  فسيولوجيا الحشرات

  (أ) ١م

  كيمياء تحليل مبيدات  

  (أ) ١م
    

  بيئة الحشرات  

  (أ)   ١م

طرق دراسة أمراض 
  النبات  

  (أ) 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  

                  أجازة عيد الفطر المبارك 

  الثامن 
٢٤/٥- ٢٢/٥  

  فسيولوجيا الحشرات

  (أ) ١م

  كيمياء تحليل مبيدات  

  (أ) ١م
    

  بيئة الحشرات  

  (أ)   ١م

طرق دراسة أمراض 
  النبات  

  (أ) ١م

            

  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 
      
    

 

   العلوم االقتصادية واالجتماعية 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  

  
  إحصاء اقتصادى 

  (أ)   ٤م

  تسويق زراعى 

  (أ)   ٤م
    

  االسرة الريفية  

  (أ) ٤م

نشر وتبنى 
المستحدثات  

  أ)(٤الزراعية  م
          

  الثانى 
١٢/٤- ١٠/٤  

                        

  الثالث 
١٩/٤- ١٧/٤  

                        

  الرابع
٢٦/٤- ٢٤/٤  

          تحرير سيناء أجازة عيد         

  الخامس 
٣/٥- ١/٥  

  أجازة عيد شم النسيم           أجازة عيد العمال 

  السادس 
١٠/٥- ٨/٥  

  
  إحصاء اقتصادى 

  (أ)   ٤م

  تسويق زراعى 

  (أ)   ٤م
    

  االسرة الريفية  

  (أ) ٤م

نشر وتبنى 
المستحدثات  

  (أ)٤الزراعية  م

          

  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 
      
    

 

  االراضى واملياة  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  

                        

  الثانى 
١٢/٤- ١٠/٤  

  طبيعة أراضى  

  (أ) ٤م
مورفولوجيا حصر  

  (أ)  ٤االراضى م
    

  المياة الجوفية  

  (أ)  ٤م
كيمياء المادة  

  (أ) ٤العضوية م
    

استزراع االراضى  
  الجديدة  

  (أ)  ٤م

      

  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  

  طبيعة أراضى  

  (أ) ٤م

مورفولوجيا حصر  
  (أ)  ٤االراضى م

    
  المياة الجوفية  

  (أ)  ٤م

كيمياء المادة  
  (أ) ٤العضوية م

    

استزراع االراضى  
  الجديدة  

  (أ)  ٤م

      

  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 
      
    

 

  
 )   األوىل( اموعة    اإلنتاج احليوانى والداجىن والسمكى 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  

فسيولوجيا حيوانات  
  المزرعة  

  (أ) ٣م

حيوانات  رعاية وإنتاج 
  المزرعة  

  (أ)  ٣م
    

  تغذية دواجن  

  (أ) ٣م

االت مزارع اإلنتاج  
  الحيوانى والداجنى  

  (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  

فسيولوجيا حيوانات  
  المزرعة  

  (أ) ٣م

رعاية وإنتاج حيوانات  
  المزرعة  

  (أ)  ٣م

    
  تغذية دواجن  

  (أ) ٣م

االت مزارع اإلنتاج  
  الحيوانى والداجنى  

  (أ)  ٣م

            

  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    اإلنتاج احليوانى والداجىن والسمكى 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  

فسيولوجيا حيوانات  
  المزرعة  

  (أ) ٣م

رعاية وإنتاج حيوانات  
  المزرعة  

  (أ)  ٣م
    

  تغذية دواجن  

  (أ) ٣م
االت مزارع اإلنتاج  
  الحيوانى والداجنى  

  (أ)  ٣م
            

  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  

فسيولوجيا حيوانات  
  المزرعة  

  (أ) ٣م

رعاية وإنتاج حيوانات  
  المزرعة  

  (أ)  ٣م
    

  تغذية دواجن  

  (أ) ٣م
االت مزارع اإلنتاج  
  الحيوانى والداجنى  

  (أ)  ٣م
  أجازة عيد الفطر المبارك     

  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 
      
    

 

 )   األوىل( اموعة     علوم وتكنولوجيا األغذية  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  

                

مراقبة جوده وسالمة  
  األغذية  

  (أ) ٣م

  التعبئة والتغليف  

  (أ)  ٣م
    

  الثانى 
١٢/٤- ١٠/٤  

  تصميم وتحليل تجارب 

  (أ) ٣م

هندسة مصانع األغذية  
  وااللبان  

  (أ)  ٣م
                    

  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 
  تصميم وتحليل تجارب 

  (أ) ٣م

هندسة مصانع األغذية  
  وااللبان  

  (أ)  ٣م

    

مراقبة جوده وسالمة  
  األغذية  

  (أ) ٣م

  التعبئة والتغليف  

  (أ)  ٣م
    

  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    علوم وتكنولوجيا األغذية  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  

                
مراقبة جوده وسالمة 

  األغذية 

  (أ)٣م

  التعبئة والتغليف  

      (أ) ٣م

  الثانى 
١٥/٤- ١٣/٤  

تصميم وتحليل 
  تجارب

  (أ)٣م

هندسة مصانع 
  األغذية وااللبان 

  (أ) ٣م
                    

  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  

        
تصميم وتحليل 

  تجارب

  (أ)٣م

هندسة مصانع 
  األغذية وااللبان 

  (أ) ٣م
    

مراقبة جوده وسالمة 
  األغذية 

  (أ)٣م

  التعبئة والتغليف  

      (أ) ٣م

  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    التقنية احليوية   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  

                        

  الثانى 
١٢/٤- ١٠/٤  

        
  أسس تربية النبات 

  (أ)٣م

ميكروبيولوجيا 
  االراضى 

  (أ) ٣م

كيمياء عضوية 
  خاص

  (أ) ٣م
  

  تغذية نبات  

  (أ) ٣م
      

  الثالث 
١٩/٤- ١٧/٤  

                        

  الرابع
٢٦/٤- ٢٤/٤  

          تحرير سيناء أجازة عيد         

  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 
  أسس تربية النبات 

  (أ)٣م

ميكروبيولوجيا 
  االراضى 

  (أ) ٣م

كيمياء عضوية 
  خاص

  (أ) ٣م

  
  تغذية نبات  

  (أ) ٣م
      

  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       التقنية احليوية 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  

                        

  الثانى 
١٥/٤- ١٣/٤  

        
  أسس تربية النبات 

  (أ)٣م

ميكروبيولوجيا 
  االراضى 

  (أ) ٣م

كيمياء عضوية 
  خاص

  (أ) ٣م
  

  تغذية نبات  

  (أ) ٣م
  أسس تربية النبات 

      (أ)٣م

  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  

        
  أسس تربية النبات 

  (أ)٣م

ميكروبيولوجيا 
  االراضى 

  (أ) ٣م

كيمياء عضوية 
  خاص

  (أ) ٣م
  

  تغذية نبات  

  (أ) ٣م

  أسس تربية النبات 

      (أ)٣م

  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 
      
    

 

وقاية النبات 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  

        
أمراض الزراعات  
  المحمية والعضوية

  (أ)١م

  سمية المبيدات 
  (أ) ١م

  نيماتودا  
  (أ) ١م

          

  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  

        
أمراض الزراعات  
  المحمية والعضوية

  (أ)١م

  سمية المبيدات 
  (أ) ١م

  نيماتودا  
  (أ) ١م

  أجازة عيد الفطر المبارك   

  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 
      
    

 

العلوم االقتصادية واالجتماعية  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  

  اقتصاد كلى 
  (أ) ٤م

تحليل المشاكل  
  االجتماعية  

  (أ) ٤م

تقييم البرامج  
  واألنشطة االقتصادية  

  (أ) ٤م
                  

  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  

  أجازة عيد الفطر المبارك                 

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

  اقتصاد كلى 
  (أ) ٤م

تحليل المشاكل  
  االجتماعية  

  (أ) ٤م

تقييم البرامج  
  واألنشطة االقتصادية  

  (أ) ٤م
                  

  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 
      
    

 

اإلنتاج النباتى 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  

إدارة وخدمة  
  مزارع الفاكهة 

  (أ) ١م

انتاج محاصيل  
  الحقل 

  (أ)  ١م

انتاج بذور الخضر  
                    (أ) ١والزينة م 

  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  

  أجازة عيد الفطر المبارك                 

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

إدارة وخدمة 
  مزارع الفاكهة

  (أ)١م

انتاج محاصيل 
  الحقل

  (أ) ١م

انتاج بذور  
الخضر والزينة  

  (أ)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 
      
    

 

الراضى واملياة ا 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  

        
  كيمياء األسمدة  

  (أ) ٤م
عالقة األرض  

  (أ)٤مبالماء 

اإلدارة الحديثة  
  لالراضى  

  (أ)  ٤م
          

  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  

  أجازة عيد الفطر المبارك                 

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

        
  كيمياء األسمدة  

  (أ) ٤م

عالقة األرض  
  (أ)٤بالماء م

اإلدارة الحديثة  
  لالراضى  

  (أ)  ٤م

          

  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    التقنية احليوية   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  

        
  بيئة نباتية

  (أ) ٢م
تكنولوجيا التخمرات  

  (أ)٢الميكروبية م

تربية الحاصالت  
  البستانية 

  (أ)٢م
          

  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 
  بيئة نباتية

  (أ) ٢م

تكنولوجيا التخمرات  
  (أ)٢الميكروبية م

تربية الحاصالت  
  البستانية 

  (أ)٢م

          

  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    التقنية احليوية   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  

        
  بيئة نباتية

  (أ) ٢م
تكنولوجيا التخمرات  

  (أ)٢الميكروبية م
تربية الحاصالت  

  البستانية 

  (أ)٢م
          

  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  

  أجازة عيد الفطر المبارك                 

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

        
  بيئة نباتية

  (أ) ٢م
تكنولوجيا التخمرات  

  (أ)٢الميكروبية م

تربية الحاصالت  
  البستانية 

  (أ)٢م
          

  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       علوم وتكنولوجيا االغذية 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) ٢م

  تكنولوجيا مثلجات لبينية 

  (أ) ٢م
        

تكنولوجيا الحبوب  
  ومنتجاتها  

  (أ) ١م
        

  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  

  

تقييم المشروعات  
  الزراعية  

  (أ) ٢م

  تكنولوجيا مثلجات لبينية 

  (أ) ٢م
        

تكنولوجيا الحبوب  
  ومنتجاتها  

  (أ) ١م

        

  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      علوم وتكنولوجيا األغذية  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  

  الزراعية  

  (أ) ٢م
  تكنولوجيا مثلجات لبينية 

          (أ) ٢م
تكنولوجيا الحبوب  

  ومنتجاتها  

  (أ) ١م
        

  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  

  أجازة عيد الفطر المبارك                 

  السابع 
٢٠/٥- ١٨/٥  

                        

  الثامن 
٢٧/٥- ٢٥/٥  

  
تقييم المشروعات  

  الزراعية  

  (أ) ٢م
  تكنولوجيا مثلجات لبينية 

          (أ) ٢م
تكنولوجيا الحبوب  

  ومنتجاتها  

  (أ) ١م
        

  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    اإلنتاج احليوانى والداجىن والسمكى  برنامج    –الرابع 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  

                
احتياجات  

  وتكوين عالئقغذائية

  (أ)١م

  تغذية اسماك

  (أ)١م

  رعاية وتربية دواجن  

  (أ)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  

                  أجازة عيد الفطر المبارك 

  الثامن 
٢٤/٥- ٢٢/٥  

                        

  التاسع 
٣١/٥- ٢٩/٥  

                

احتياجات  
  غذائيةوتكوين عالئق

  (أ)١م

  تغذية اسماك

  (أ)١م

  رعاية وتربية دواجن  

  (أ)١م
  

  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    –الرابع 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  

                
احتياجات  

  غذائيةوتكوين عالئق

  (أ)١م

  تغذية اسماك

  (أ)١م
  رعاية وتربية دواجن  

    (أ)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  

                
احتياجات  

  غذائيةوتكوين عالئق

  (أ)١م

  تغذية اسماك

  (أ)١م
  رعاية وتربية دواجن  

    (أ)١م

  العاشر 
١٠/٦- ٨/٦  

                        

  الحادى عشر 
١٧/٦- ١٥/٦  

                        

  الثانى عشر 
٢٤/٦- ٢٢/٦  

                        


