
lobna 
 

  ت امول ا وا-  زرا   
 راا  ما ا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

*******************  

ا  ردة  اا  ا  ن  اا  

  ٢١/٥/٢٠٢٢  السبت
  أساسیات بساتین

  (شیت فقط)
١:٣٠ -١٢  

  مدرج أ.د/ أحمد شكري  المجموعة (أ)

  سعید الشامي /مدرج أ.د  المجموعة (ب)

  ٢٢/٥/٢٠٢٢  األحد 
فیزیاء وأرصاد 

  جویة
  (شیت + معمل)

٩:٤٥ -٩:٠٠  
١٠:٣٠-٩:٤٥  

١١:١٥-١٠:٣٠  
١٢:٠٠-١١:١٥  
١٢:٤٥-١٢:٠٠  

  ١قسم 
  ٢قسم 
  ٣قسم 
  ٤قسم 
  ٥قسم 

  معامل قسم األراضي والمیاه

٢:٠٠ - ١:٠٠  
  كريمدرج أ.د/ أحمد ش  المجموعة (أ)

  مدرج أ.د/ سعید الشامي  المجموعة (ب)

٢:٤٥ -٢:٠٠  
٣:٣٠-٢:٤٥  
٤:١٥-٣:٣٠  
٥:٠٠-٤:١٥  
٥:٤٥-٥:٠٠  

  ٦قسم 
  ٧قسم 
  ٨قسم 
  ٩قسم 
  ١٠قسم 

  معامل قسم األراضي والمیاه

  ٢٣/٥/٢٠٢٢   االثنین
  اقتصاد زراعي
  (شیت فقط)

١١:٣٠ -١٠  
  مدرج أ.د/ أحمد شكري  المجموعة (أ)

  مدرج أ.د/ سعید الشامي  المجموعة (ب)

  ٢٤/٥/٢٠٢٢  الثالثاء

نبـــات زراعـي 
  (ب)

  ط)(معمل فق

١٠:٣٠ - ٩:٠٠  
١٢:٠٠-١٠:٣٠  
١:٣٠-١٢:٠٠  
٣:٠٠- ١:٣٠  
٤:٣٠ - ٣:٠٠  

  ١قسم 
  ٢قسم 
  ٣قسم 
  ٤قسم 

  ٥قسم 

  لزراعيمعامل قسم النبات ا

  كیمیاء عضویة
  ط)(معمل فق

١٠:٣٠ - ٩:٠٠  
١٢:٠٠-١٠:٣٠  
١:٣٠-١٢:٠٠  
٣:٠٠- ١:٣٠  
٤:٣٠ - ٣:٠٠  

  ٦قسم 
  ٧قسم 
  ٨قسم 
  ٩قسم 

  ١٠قسم 

  معامل قسم وقایة النبات

  ٢٥/٥/٢٠٢٢  االربعاء

  كیمیاء عضویة
  ط)(معمل فق

١٠:٣٠ - ٩:٠٠  
١٢:٠٠-١٠:٣٠  
١:٣٠-١٢:٠٠  
٣:٠٠- ١:٣٠  
٤:٣٠ - ٣:٠٠  

  ١قسم 
  ٢قسم 
  ٣قسم 
  ٤قسم 

  ٥قسم 

  معامل قسم وقایة النبات

نبـــات زراعـي 
  (ب)

  ط)(معمل فق

١٠:٣٠ - ٩:٠٠  
١٢:٠٠-١٠:٣٠  
١:٣٠-١٢:٠٠  
٣:٠٠- ١:٣٠  
٤:٣٠ - ٣:٠٠  

  ٦قسم 
  ٧قسم 
  ٨قسم 
  ٩قسم 

  ١٠قسم 

  معامل قسم النبات الزراعي

  ٢٦/٥/٢٠٢٢  الخمیس
 فسیولوجي حیوان

  (شیت فقط)
١٠ - 

١١:٣٠  

  مدرج أ.د/ أحمد شكري  المجموعة (أ)

  مدرج أ.د/ سعید الشامي  المجموعة (ب)

  )١٠ إلي ٦من (  أقساممجموعة (ب)  )،٥ إلي ١( من أقساممجموعة (أ) 

                                                                           ا  



lobna 
 

 
ما  ت امول ا –  زرا   

 راا ما  ا ٢٠٢١/٢٠٢٢  
************************  

  المكان  المجموعة  الساعة  المـــــــــادة  التاریــــــخ  الیـــوم

  ٢١/٥/٢٠٢٢  السبت
 إنتاج محاصیل
  (شیت فقط)

١١:٣٠- ١٠  
  مدرج أ.د/ أحمد شكري  المجموعة (أ)

  مدرج أ.د/ سعید الشامي  المجموعة (ب)

  ٢٢/٥/٢٠٢٢  األحد

  حشرات عامة
  ط)(معمل فق

١٠:٣٠ -٩:٠٠  
١٢:٠٠-١٠:٣٠  

١:٣٠-١٢:٠٠  
٣:٠٠-١:٣٠  
٥:٠٠ -٣:٣٠  

  ١قسم 
  ٢قسم 
  ٣قسم 
  ٤قسم 
  ٥قسم 

  معامل قسم وقایة النبات

  فسیولوجي نبات
  ط)(معمل فق

١١:٠٠ -٩:٠٠  
١:٠٠-١١:٠٠  
٣:٠٠-١:٠٠  

  ٧،  ٦قسم 
  ٩،  ٨قسم 

  + التخلفات ١٠قسم 
  معامل قسم النبات الزراعي

  ٢٣/٥/٢٠٢٢  االثنین

  فسیولوجي نبات
  ط)(معمل فق

١١:٠٠ -٩:٠٠  
١:٠٠-١١:٠٠  
٣:٠٠-١:٠٠  

  ٢،  ١قسم 
  ٤،  ٣قسم 

  + التخلفات ٥قسم 
  معامل قسم النبات الزراعي

  حشرات عامة
  ط)(معمل فق

١٠:٣٠ -٩:٠٠  
١٢:٠٠-١٠:٣٠  

١:٣٠-١٢:٠٠  
٣:٠٠-١:٣٠  
٥:٠٠ -٣:٣٠  

  ٦قسم 
  ٧قسم 
  ٨قسم 
  ٩قسم 
  ١٠قسم 

  معامل قسم وقایة النبات

  ٢٥/٥/٢٠٢٢  االربعاء
  كیمیاء تحلیلیة

  )+ معمل (شیت

٩:٤٥ -٩:٠٠  
١٠:٣٠-٩:٤٥  

١١:١٥-١٠:٣٠  
١٢:٠٠-١١:١٥  
١٢:٤٥-١٢:٠٠  

  ١قسم 
  ٢قسم 
  ٣قسم 
  ٤قسم 
  ٥قسم 

  االراضي والمیاه معامل قسم

٢:٠٠-  ١:٠٠  
  مدرج أ.د/ أحمد شكري  مجموعة (أ)

  لشاميمدرج أ.د/ سعید ا  مجموعة (ب)

٢:٤٥ -٢:٠٠  
٣:٣٠-٢:٤٥  
٤:١٥-٣:٣٠  
٥:٠٠-٤:١٥  
٥:٤٥-٥:٠٠  

  ٦قسم 
  ٧قسم 
  ٨قسم 
  ٩قسم 
  ١٠قسم 

  االراضي والمیاه معامل قسم

  ٢٦/٥/٢٠٢٢  الخمیس
  وراثة

  )+ معمل (شیت 

٩:٤٥ -٩:٠٠  
١٠:٣٠-٩:٤٥  

١١:١٥-١٠:٣٠  
١٢:٠٠-١١:١٥  
١٢:٤٥-١٢:٠٠  

  ١قسم 
  ٢قسم 
  ٣قسم 
  ٤قسم 
  ٥قسم 

  معامل قسم النبات الزراعي

٢:٠٠-  ١:٠٠  
  مدرج أ.د/ أحمد شكري  المجموعة (أ)

  مدرج أ.د/ سعید الشامي  المجموعة (ب)

٢:٤٥ -٢:٠٠  
٣:٣٠-٢:٤٥  
٤:١٥-٣:٣٠  
٥:٠٠-٤:١٥  
٥:٤٥-٥:٠٠  

  ٦قسم 
  ٧قسم 
  ٨قسم 
  ٩قسم 
  ١٠قسم 

  معامل قسم النبات الزراعي

  ٢٩/٥/٢٠٢٢  األحد
أساسیات 

 صناعات غذائیة
  (شیت + معمل)

١٠:٠٠ -٩:٠٠  
١١:٠٠-١٠:٠٠  
١٢:٠٠-١١:٠٠  

١:٠٠-١٢:٠٠  
٢:٠٠-١:٠٠  

  ١،٢قسم 
  ٤، ٣قسم 
  ٦، ٥قسم 
  ٨، ٧قسم 
  ١٠، ٩قسم 

  معامل قسم الصناعات وااللبان

٣:٣٠ –٢:٠٠   
  مدرج أ.د/ أحمد شكري  مجموعة (أ)ال

  مدرج أ.د/ سعید الشامي  المجموعة (ب)

  )١٠ إلي ٦من (  أقساممجموعة (ب)  )،٥ إلي ١( من أقساممجموعة (أ) 

                                                                         ا  



lobna 
 

  

  

  ت امول اا   اوا–  زرا    
)اد اا( 

 ا  ما راا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

************************  

ا  ردة  اا  ن  ات   ا  

  ١٢:٣٠-١٠:٠٠  مبادئ احصاء  ٢٤/٥/٢٠٢٢  اء

  مدرج أ.د/ أحمد شكري
 –اقسام (إنتاج حیواني 

علوم  –سمكیة ثروة 
  منزلي)قتصاد إ –اغذیة 

  سعید الشاميمدرج أ.د/ 
 –أقسام (إنتاج زراعي 

 –بساتین  -أراضي 
  نبات)وقایة  –محاصیل 

    سعید الشاميمدرج أ.د/   ٢:٣٠–١:٠٠  إرشاد زراعي  ٢٤/٥/٢٠٢٢  اء

  ٢٥/٥/٢٠٢٢  ارء
م وتحلیل تصمی

  تجارب
    بمدرج أ.د/ أحمد شكري  ١١:٣٠-١٠:٠٠

  العلمیة بمعرفة األقسام تعلن**ملحوظة: مواعید االمتحانات العملیة لباقي المقررات الدراسیة 
  

                                                       ا  

  


