
ة ا   

راا   

 و ا ن ا واب

ن ا ا ب                        ووا                              ا   
 /د .أ                                       /                                                                                 د.أ

  
  م   ا ور                                                   ا  ن            

 

Dr/Lobna 

 

  

"ات ا ول  راا  ولاا"  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

)١( : جام راا  
ا  دة  اا  رن ا  ر ا )ي م–  (  

  األحد
محاضرات (

  )نظریة فقط

صالح أحمد / د –محمد عبد هللا العشري / د.أ  قسم المحاصیل  تربیــــــة نبـــــات          نظري   ١٠:٣٠ - ٩
  عكاشة

منال شكري عبد / د –جمال محمد یاقوت / د.أ  قسم المحاصیل  نظري     محاصیل زیتیة وأعالف  ١٢ -  ١٠:٣٠
  الحلیم

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  أحمد فتحي خضر/ د –إسالم حسن الشیخ / د.أ  سعید الشامي/ د.مدرج أ  مساحة ومباني زراعیة     نظري  ٢- ١٢:٣٠

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

  قسم األراضي  تغذیـــــة نبــــات            نظري  ١٠:٣٠ - ٩
  –سید السخري / د.أ –رأفت خلف هللا / د.أ
  نھى عادل محجوب/ د 

  قسم البساتین  نظريإنتــــــاج فاكھــــــة              ١٢ -  ١٠:٣٠
  –محمد طھ عباس / د.أ –سند السید حبیبي / د.أ
  عالء محمد جمعة/ د 

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

   –ھیام عبد الحلیم / د.أ –السید جمال / د.أ  قسم االنتاج الحیواني  إنتــــــاج دواجـــن          نظري  ٢- ١٢:٣٠
  أحمد حنفي/ د.أ

  الثالثاء
دروس (

  )عملیة فقط

  عكاشةصالح أحمد / د قسم المحاصیل  عملي           تربیــــة نبــــــات   ١٠:٣٠ - ٩

  كریم حمید السید/ م –عمرو عالم / م.م  معامل قسم البساتین  إنتــــاج فاكھـــــة             عملي   ١٢ -  ١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ١:٣٠–١٢

  أحمد فتحي خضر/ د  قسم الھندسة الزراعیة  مساحة ومباني زراعیة      عملي   ٤:٣٠ – ١:٣٠

  األربعاء
دروس (

  )عملیة فقط

  زھراء السید عبد الجلیل/ م  قسم االنتاج الحیواني  إنتــــــاج دواجـــن           عملي  ١٠:٣٠ - ٩

  ري عبد الحلیممنال شك/ د قسم المحاصیل  محاصیل زیتیة وأعالف    عملي  ١٢ -  ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  محمد سمیر/ م –نھى عادل محجوب / د  قسم األراضي  تغذیـــــة نبــــات             عملي  ٣:٣٠- ١٢:٣٠

  

  الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین 
امتحان األسبوع السابع ، )ول، الثاني، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر، الثالث عشراأل(أسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

  . منتصف الفصل الدراسي األول



ة ا   

راا   

 و ا ن ا واب

ن ا ا ب                        ووا                              ا   
 /د .أ                                       /                                                                                 د.أ

  
  م   ا ور                                                   ا  ن            

 

Dr/Lobna 

 

 
  " اولا  ارا  ات ا ول"

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٢  (:راه اوا  

ا  ا  دةا  رن ا   ر ي (ام–  (  

  األحد
محاضرات (

  )نظریة فقط

  سعید نوار/ د –محمد رضا بیومي / د.أ  قسم األراضي  جیولوجیـــــــــــــــــا           نظري  ١٠:٣٠ - ٩

محمد علي / د.أ –أحمد أحمد حسین  كامل/ د.أ  سعید الشامي/ د.مدرج أ  فسیولوجي نبات خاص        نظري  ١٢ – ١٠:٣٠
  محمود

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  أحمد فتحي خضر/ د –إسالم حسن الشیخ / د.أ  سعید الشامي/ د.مدرج أ  مساحة ومباني زراعیة        نظري  ٢-١٢:٣٠

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

  قسم األراضي   تغذیة نبات                       نظري  ١٠:٣٠ - ٩
سید السخري / د.أ –أفت خلف هللا ر/ د.أ

  نھى عادل محجوب/ د –

 قس�����م األراض�����ي نظري  كیمیاء طبیعیة                     ١٢ - ١٠:٣٠
یوسف / د.أ –السید خلیل عطا / د.أ

 عبد المنعم زاید/ د.أ –الفخراني 

 اس������تراحة ١٢:٣٠– ١٢

 باسم عبید/ د –عصام حكام / د.أ  قسم األراضي  طبیعة أراضي                   نظري  ٢-١٢:٣٠

  الثالثاء
دروس (

  )عملیة فقط

  یاسمین محمد السید/ م –سعید محمد نوار / د  قسم األراضي  عملي                  جیولوجیـــــــــا  ١٠:٣٠ - ٩

  باسم محسن عبید/ د  قسم األراضي  عملي  طبیعة أراضي                    ١٢ – ١٠:٣٠

  بينشاط طال  ١:٣٠–١٢

  أحمد فتحي خضر/ د  قسم الھندسة الزراعیة  عملي   مساحة ومباني زراعیة        ٤:٣٠- ١:٣٠

  األربعاء
دروس (

  )عملیة فقط

  محمد إبراھیم/ م.م  قسم األراضي  عملي    كیمیاء طبیعیة                  ١٠:٣٠ - ٩

  قسم النبات الزراعي  عملي فسیولوجي نبات خاص          ١٢ – ١٠:٣٠
غادة / م –سمر محمد عبد هللا / م.م

  عبد العزیز

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  محمد سمیر/ م –نھى محجوب / د  قسم األراضي  عملي تغذیة نبات                         ٣:٣٠- ١٢:٣٠

  

  الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین 
امتحان األسبوع السابع ، )األول، الثاني، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر، الثالث عشر(المحاضرات وجھا لوجھ  أسابیع

 . منتصف الفصل الدراسي األول

 
 



ة ا   

راا   

 و ا ن ا واب

ن ا ا ب                        ووا                              ا   
 /د .أ                                       /                                                                                 د.أ

  
  م   ا ور                                                   ا  ن            

 

Dr/Lobna 

 

 
" راا  ا   ات ا ولولا "  

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

)٣  (:  ا و  

ا  دة  اا  رن ا   ر ي (ام–  (  

  قسم الصناعات الغذائیة  عمليتكنولوجیا تبرید وتجمید          ٢ – ١١  السبت 
أروى عبد / م – محمد السید سالم/ م

  الفتاح

  األحد
محاضرات (

  )نظریة فقط

  سعید الشامي/ د.مدرج أ نظري     ویة خاص        كیمیاء حی  ١٠:٣٠ – ٩
جمال عبد / د.أ –زكریا الشامي / د.أ

  أحمد ریان/ د –العال 

  قسم األلبان  نظري   لبن سائل ومعامالتھ            ١٢ - ١٠:٣٠
خلود / د  –مجدي عبد المنعم / د.أ

  محمد أبو النجا/ د  –البالسي 

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  خالد یوسف/ د.أ –عادل أبو بكر / د.أ  قسم الصناعات الغذائیة   نظريولوجیا تبرید وتجمید      تكن  ٢-١٢:٣٠

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

  محمود متولي / د –محمد یس / د.أ  قسم اإلنتاج الحیواني  إنتـــاج لبـــــن ولحــــــم        نظري  ١٠:٣٠ –٩

 – الغذائیة الصناعات(قسام أ  نظري    بانھندسة مصانع األغذیة واألل  ١٢ –١٠:٣٠
  )الھندسة الزراعیة –األلبان 

خلود / د –عاطف ابو النور / د.أ
   جمال محمد أحمد المصري/ د.أإبراھیم 

  + خالد یوسف / د.أ+ 

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  قسم الصناعات الغذائیة  نظري       حفـــظ أغذیــــة              ٢-١٢:٣٠
   –حمد عبد الغني رمضان أ/ د.أ
  جمال عبد العال/ د.أ

  الثالثاء
دروس (

  )عملیة فقط

  حفصة نور الدین / م.م  قسم الصناعات الغذائیة عملي      كیمیاء حیویة خاص          ١٠:٣٠ -٩

  محمود رشدي/ م –دعاء عصام / د  قسم اإلنتاج الحیواني  عملي  إنتـــاج لبـــــن ولحــــــم         ١٢ - ١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ١:٣٠–١٢

  عبد الرحمن أحمد سالم/ م  قسم األلبان  لبن سائل ومعامالتھ              عملي  ٤:٣٠- ١:٣٠

  األربعاء
دروس (

  )عملیة فقط

  ھندسة مصانع األغذیة واأللبان    عملي  ١٠:٣٠ -٩
 – الغذائیة الصناعات(اقسام 
  )الھندسة الزراعیة –األلبان 

خلود / د+ خالد محمد یوسف / د.أ
  أحمد فتحي غزال/ م.م+  البالسي

  حفصة نور الدین / م.م  قسم الصناعات الغذائیة  عملي       حفـــظ أغذیــــة              ١٢ - ١٠:٣٠

  

  الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین 
امتحان األسبوع السابع ، )األول، الثاني، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر، الثالث عشر(ھ أسابیع المحاضرات وجھا لوج
 . منتصف الفصل الدراسي األول



ة ا   

راا   

 و ا ن ا واب

ن ا ا ب                        ووا                              ا   
 /د .أ                                       /                                                                                 د.أ

  
  م   ا ور                                                   ا  ن            

 

Dr/Lobna 

 

 
" راا  ا   ات ا ولولا "  

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٤  (: د اا 

ا  دة  اا  رن ا   ر ي (ام–  (  

  األحد
محاضرات (

  )نظریة فقط

  –جمال عبد العال /د.أ –زكریا صالح / د.أ  سعید الشامي/ د.مدرج أ  كیمیاء حیویة خاص          نظري  ١٠:٣٠ – ٩
  أحمد ریان/ د 

  نھا السید مرسي/ د –عادل أبو بكر /د.أ  قسم الصناعات الغذائیة  نظري         صناعات غذائیة       ١٢ - ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  ولید حسین كشك/ د.أ –مصطفى عبد الستار / د.أ  قسم اإلنتاج الحیواني  فسیولوجي إنسان             نظري  ٢-١٢:٣٠

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

  نھا مرسي /د –د فاطمة محمد الزایظ .أ  قسم الصناعات الغذائیة  نظري         إسكان وإدارة منزلیة  ١٠:٣٠ – ٩

  ابتھال جالل فتحي/ د –فریدة كامل یوسف / د  كلیة التمریض  صحة عامة وإسعاف         نظري  ١٢ -١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  )منتدب(ي موسى   محمود عل/ د  كلیة التربیة  علم نفس                        نظري  ٢-١٢:٣٠

  الثالثاء
دروس (

  )عملیة فقط

  أحمد أیمن/ م  قسم الصناعات الغذائیة  كیمیاء حیویة خاص          عملي  ١٠:٣٠ -٩

  زھراء السید عبد الجلیل/ م  قسم اإلنتاج الحیواني  فسیولوجي إنسان             عملي  ١٢ - ١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ١:٣٠- ١٢

 كلیة التمریض   عاف          عمليصحة عامة وإس  ٤:٣٠- ١:٣٠
ابتھال جالل / د –فریدة كامل یوسف / د

  فتحي

  األربعاء
دروس (

  )عملیة فقط

  سوالف أشرف/ م  قسم الصناعات الغذائیة  عملي   إسكان وإدارة منزلیة         ١:٣٠ – ٩

  استراحة  ١١-١٠:٣٠

  سوالف أشرف/ م   الغذائیة قسم الصناعات  عملي صناعات غذائیة                ٢:٣٠-١١:٣٠

  

  الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین 
امتحان األسبوع السابع ، )األول، الثاني، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر، الثالث عشر(أسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

 . الدراسي األولمنتصف الفصل 

 



ة ا   

راا   

 و ا ن ا واب

ن ا ا ب                        ووا                              ا   
 /د .أ                                       /                                                                                 د.أ

  
  م   ا ور                                                   ا  ن            

 

Dr/Lobna 

 

  

"ات ا ول  راا  ولاا "  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٥ (: جام واوا اما  

ا  دة  اا  رن ا   ر ي (ام– (  

  األحد
محاضرات (

  )نظریة فقط

  قسم اإلنتاج الحیواني   نظري        فسیولوجیا الغدد الصماء  ١٠:٣٠ - ٩
 –حسن عبد الغفار / د.أ –محمد سید مبارك / د.أ
  .أحمد حنفي/ د

  قسم اإلنتاج الحیواني  نظري     أساسیات تغذیة حیوان ودواجن     ١٢ - ١٠:٣٠
   –سلیمان أحمد / د.أ –إسماعیل ھرمس / د.أ
  ھیام عبد الحلیم / د.أ

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  أحمد فتحي خضر/ د –إسالم حسن الشیخ / د.أ  سعید الشامي/ د.مدرج أ  مساحة ومباني زراعیة      نظري  ٢-١٢:٣٠

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

 – معتز الجیار/ د.أ –أشرف عبد الرحمن / د.أ  قسم اإلنتاج الحیواني  إنتاج ماشیة لبن               نظري  ١٠:٣٠ - ٩
  .عبد هللا غازي/ د

ماھر / د -طارق السعید / د.أ –السید جمال / د.أ  قسم اإلنتاج الحیواني  إنتاج دواجن                   نظري   ١٢ -١٠:٣٠
  أبو سمرة

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

آمال / د -لي مرفت ع/ د –حافظ خریبة / د.أ  قسم اإلنتاج الحیواني  إنتاج أسماك                   نظري  ٢-١٢:٣٠
  الفقي

  الثالثاء
دروس (

  )عملیة فقط

  محمود رشدي / م –حسن عبد الغفار / د.أ  قسم اإلنتاج الحیواني   عملي         فسیولوجیا الغدد الصماء  ١٠:٣٠ - ٩

  محمود رشدي/ م –عبد هللا غازي / د  قسم اإلنتاج الحیواني  عملي    إنتاج ماشیة لبن              ١٢ - ١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ١:٣٠ - ١٢

  أحمد فتحي خضر/ د  قسم الھندسة الزراعیة  مساحة ومباني زراعیة          عملي  ٤:٣٠-١:٣٠

  األربعاء
دروس (

  )عملیة فقط

  زھراء السید عبد الجلیل/ م  قسم اإلنتاج الحیواني  إنتاج دواجن                    عملي   ١٠:٣٠ - ٩

  قسم اإلنتاج الحیواني  عملي               إنتاج أسماك       ١٢ -١٠:٣٠
إسراء / م –خلود جالل شھدي / م.م

  إبراھیم

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  دعاء عصام سعد/ د -حمادة صالح / د  قسم اإلنتاج الحیواني  أساسیات تغذیة حیوان ودواجن     عملي  ٣:٣٠-١٢:٣٠

  

  سبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أ
امتحان األسبوع السابع ، )األول، الثاني، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر، الثالث عشر(أسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

  . منتصف الفصل الدراسي األول



ة ا   

راا   

 و ا ن ا واب

ن ا ا ب                        ووا                              ا   
 /د .أ                                       /                                                                                 د.أ

  
  م   ا ور                                                   ا  ن            

 

Dr/Lobna 

 

 
"ات ا ول  راا  ولاا "  

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٦ (: وة اا  

ا  دة  اا  رن ا   ر ي (ام– (  

  األحد
محاضرات (

  )نظریة فقط

  العالي جمال عبد/ د.أ –زكریا الشامي / د.أ  سعید الشامي/ د.مدرج أ  نظري        كیمیاء حیویة خاص       ١٠:٣٠ - ٩
  أحمد ریان/ د

مناي / د –أمال الفقي / د –عبد الحمید عید / د.أ  قسم اإلنتاج الحیواني  نظري    مصادر األسماك وأنواعھا       ١٢ - ١٠:٣٠
  عز الرجال

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  نظري                تلوث البیئات المائیة   ٢-١٢:٣٠
+ قسمي وقایة النبات 
  األراضي والمیاه

/ د.أ+  أسامة غانم / د –سامي عبد الملك  /د
  سارة جریش/ د –محمد توفیق 

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

  جھاد صالح سعید/ د –آمال عبد الفتاح / د.أ  قسم الصناعات الغذائیة  نظري       میكروبیولوجیا أسماك     ١٠:٣٠ - ٩

  اإلنتاج الحیوانيقسم   نظري       بیولوجیا أحیاء مائیة       ١٢ - ١٠:٣٠
   –صفاء أبو زید / د.أ –محمد الدناصوري / د.أ
  سعدیة عبد القادر/ د

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  قسم اإلنتاج الحیواني  نظري   بالنكتون وأعشاب مائیة          ٢-١٢:٣٠
 –بدیعة عبد الفتاح / د.أ –عبد الحمید عید / د.أ
 خالد أحمد السید/ د.أ

  الثالثاء
دروس (

  )فقطعملیة 

  سوالف أشرف/ م  قسم الصناعات الغذائیة  عملي        كیمیاء حیویة خاص       ١٠:٣٠ - ٩

 إسراء إبراھیم/ م –مناي عز الرجال / د  قسم اإلنتاج الحیواني  عملي     مصادر األسماك وأنواعھا       ١٢ - ١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ١:٣٠ - ١٢

  إسراء إبراھیم/ م –سعدیة عبد القادر / د  قسم اإلنتاج الحیواني  عملي     بیولوجیا أحیاء مائیة          ٤:٣٠-١:٣٠

  األربعاء
دروس (

  )عملیة فقط

  عملي                تلوث البیئات المائیة   ١٠:٣٠-٩
+ قسمي وقایة النبات 

  قسم األراضي والمیاه
   –سارة جریش / د+ أسامة محمد غانم / د
  أحمد عثمان/ م.م

  خلود جالل شھديٍ / م.م  قسم اإلنتاج الحیواني  عملي           تون وأعشاب مائیةبالنك  ١٢-١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  جیالن عبد الرحمن/ م  قسم الصناعات الغذائیة  عمليمیكروبیولوجیا أسماك            ٣:٣٠-١٢:٣٠

  دل مع أسبوع أون الین الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبا
امتحان األسبوع السابع ، )األول، الثاني، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر، الثالث عشر(أسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

  . منتصف الفصل الدراسي األول



ة ا   

راا   

 و ا ن ا واب

ن ا ا ب                        ووا                              ا   
 /د .أ                                       /                                                                                 د.أ

  
  م   ا ور                                                   ا  ن            

 

Dr/Lobna 

 

 

"ات ا ول  راا  ولاا "  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٧ (: ا  

ا  دة  اا  رن ا   ر ي (ام–  (  

  األحد
محاضرات (

  )نظریة فقط

  محمد عبد الجواد / د –شوقي الشحات / د.أ  قسم المحاصیل  نظري      بیئة واقلمة محاصیل         ١٠:٣٠ – ٩

محمد علي / د.أ –كامل أحمد أحمد حسین / د.أ  سعید الشامي/ د.مدرج أ  نظري      وجي نبات خاص   ولفسی  ١٢ -  ١٠:٣٠
  محمود

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  أحمد فتحي خضر/ د –اسالم حسن الشیخ / د.أ  سعید الشامي/ د.مدرج أ  نظري              مساحة ومباني زراعیة  ٢- ١٢:٣٠

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

  قسم األراضي والمیاه  نظري     تغذیـــــة نبــــــات            ١٠:٣٠ – ٩
  –سید السخري / د.أ –رأفت خلف هللا / د.أ
  نھى عادل محجوب/ د 

  قسم المحاصیل  محاصیل حبوب وبقول          نظري  ١٢ -  ١٠:٣٠
محمد صبري / د.أ –حسن عبد المطلب / د.أ

  حمادة

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  قسم المحاصیل  تقاوي وفحص بـذور            نظري  ٢- ١٢:٣٠
منال شكري / د –حسن محمد عبد المطلب / د.أ

  عبد الحلیم

  الثالثاء
دروس (

  )عملیة فقط

  عید حسن سویلم/ م  قسم المحاصیل  عمليمحاصیل حبوب وبقول            ١٠:٣٠ – ٩

  منال  شكري عبد الحلیم/ د  لقسم المحاصی  عملي    تقاوي وفحص بـذور           ١٢ -  ١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ١:٣٠- ١٢

  أحمد فتحي خضر/ د  قسم الھندسة الزراعیة  عمليمساحة ومباني زراعیة                ٤:٣٠- ١:٣٠

  األربعاء
دروس (

  )عملیة فقط

  محمد عبد الجواد إمام/ د  قسم المحاصیل  عملي      قلمة محاصیل       أبیئة و  ١٠:٣٠ – ٩

  قسم النبات الزراعي  عملي      وجي نبات خاص    فسیول  ١٢ -  ١٠:٣٠
غادة عبد / م –سمر محمد عبد هللا / م.م

  العزیز

  استراحة  ١:٣٠- ١٢

  محمد سمیر/ م –نھى عادل محجوب / د  قسم األراضي والمیاه  عملي      تغذیـــــة نبــــــات            ٤:٣٠- ١:٣٠

  

  لترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال ا
امتحان األسبوع السابع ، )األول، الثاني، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر، الثالث عشر(أسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

  .منتصف الفصل الدراسي األول

 



ة ا   

راا   

 و ا ن ا واب

ن ا ا ب                        ووا                              ا   
 /د .أ                                       /                                                                                 د.أ

  
  م   ا ور                                                   ا  ن            

 

Dr/Lobna 

 

 
" ات ا ولراا  ا ولا "  

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٨ (: ا  

ا  دة  اا  رن ا   ر ي (ام–  (  

  األحد
محاضرات (

  )نظریة فقط

   –محمد صالح / د –مجدي علي بصل / د.أ  قسم البساتین  نظري)          ١(إنتاج فاكھة مستدیمة الخضرة   ١٠:٣٠ – ٩
  مجدي اسماعیل/ د

محمد علي / د.أ –كامل أحمد أحمد حسین / د.أ  سعید الشامي/ د.مدرج أ  نظري           فسیولوجي نبات خاص     ١٢ -  ١٠:٣٠
  محمود

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

سلمى عبد الحمید / د –صف إبراھیم نا/ د  قسم البساتین  نظري      )            ١(إنتاج خضر   ٢- ١٢:٣٠
  ملوك

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

  قسم األراضي والمیاه  تغذیــــة نبــــات                  نظري  ١٠:٣٠ – ٩
  –سید السخري / د.أ –رأفت خلف هللا / د.أ
  نھى عادل محجوب/ د 

  إیمان مغازي/ د.أ –عبد القوي والي  /د.أ  قسم البساتین  نظري               نباتات طبیة وعطریة   ١٢ -  ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  محمد صالح الدین/ د.أ  قسم الھندسة الزراعیة  نظري                آالت زراعیة بستانیة  ٢- ١٢:٣٠

  الثالثاء
دروس (

  )عملیة فقط

  كریم حمید/ م –الدین ندا عماد / م.م  قسم البساتین  عملي)           ١(إنتاج فاكھة مستدیمة الخضرة   ١٠:٣٠ – ٩

  قسم النبات الزراعي  عملي            فسیولوجي نبات خاص     ١٢ -  ١٠:٣٠
غادة / م –سمر محمد عبد هللا / م.م

  عبد العزیز

  نشاط طالبي  ١:٣٠ – ١٢

  باسم علي عبد النبي/ م  قسم البساتین  عملي                نباتات طبیة وعطریة   ٣- ١:٣٠

  األربعاء
 دروس(

  )عملیة فقط

  رویدا عوض خفاجي/ م.م  قسم الھندسة الزراعیة  عملي                 آالت زراعیة بستانیة  ١٠:٣٠ – ٩

سلمى عبد الحمید / د –إبراھیم ناصف / د  قسم البساتین  عملي       )            ١(إنتاج خضر   ١٢ -  ١٠:٣٠
  ملوك

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  قسم األراضي والمیاه  عملي    ــــات               تغذیــــة نب  ٣:٣٠ -  ١٢:٣٠
محمد / م –نھى عادل محجوب / د

  سمیر
  

  الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین 
امتحان منتصف األسبوع السابع ، )لحادي عشر، الثالث عشراألول، الثاني، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، ا(أسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

 .الفصل الدراسي األول



ة ا   

راا   

 و ا ن ا واب

ن ا ا ب                        ووا                              ا   
 /د .أ                                       /                                                                                 د.أ

  
  م   ا ور                                                   ا  ن            

 

Dr/Lobna 

 

 

"ات ا ول  راا  ولاا "  

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

)٩ (: تا و  

ا  دة  اا  رن ا   ا ي (رم–  (  

  األحد
محاضرات (

  )نظریة فقط

 قسم وقایة النبات  نظري      أكاروس                       ١٠:٣٠ – ٩
حمدي / د.أ –عوض فرحات / د.أ

  ھبة هللا الدناصوري/ د –الشرباصي 

  قسم النبات الزراعي  نظري         أسس أمراض نبات       ١٢ -  ١٠:٣٠
سحر / د.أ –سعود سامیة إبراھیم م/ د.أ

  علي جمال الدین 

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  قسم وقایة النبات  نظريبیئة الحشرات                    ٢- ١٢:٣٠
محمد عبد النعیم / د.أ –سلیمان كامل / د.أ

  محمد شبل / د –

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

  راعيقسم النبات الز  نظري         فطریات وتقسیمھا        ١٠:٣٠ – ٩
حنان / د.أ –محمد أنور عبد الستار / د.أ

  المرزوقي

  قسم وقایة النبات  الحشرات الناقلة ألمراض النبات       نظري  ١٢ -  ١٠:٣٠
 –ناصر مندور / د.أ –عوض سرحان / د.أ
  محمد عبد النعیم/ د.أ

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  عبد العزیز على أحمد/ د.أ  اعيقسم النبات الزر  نظري      فیروسات وأمراض فیروسیة  ٢- ١٢:٣٠

  الثالثاء
دروس (

  )عملیة فقط

 مروة محمد سالم/ م –سارة محمود حسن / م  قسم النبات الزراعي  عملي         أسس أمراض نبات       ١٠:٣٠ – ٩

  قسم وقایة النبات  عمليالحشرات الناقلة ألمراض النبات         ١٢ -  ١٠:٣٠
لیلي  / م –مد علي مح/ د  -محمد عبد النعیم / د.أ

  علي مراد

  نشاط طالبي  ١:٣٠ – ١٢

  قسم وقایة النبات  أكــــــــــــاروس                  عملي  ٤:٣٠- ١:٣٠
حمدي / د.أ –عوض فرحات / د.أ

   –ھبة هللا الدناصوري / د –الشرباصي 
 سلمى مجدي/ م

  األربعاء
دروس (

  )عملیة فقط

 سارة محمود حسن/ م  قسم النبات الزراعي  عملي       فیروسات وأمراض فیروسیة  ١٠:٣٠ – ٩

  قسم وقایة النبات  عمليبیئة الحشرات                    ١٢- ١٠:٣٠
لیلى / م –عبد هللا شافعي / م –محمد شبل / د

  علي مراد

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  محمود حسنسارة / م  قسم النبات الزراعي  فطریات وتقسیمھا               عملي  ٣:٣٠- ١٢:٣٠

  

  الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین 
امتحان األسبوع السابع ، )األول، الثاني، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر، الثالث عشر(أسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

 .منتصف الفصل الدراسي األول


