
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 اا  راا ولا "  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

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

 االثنیـن
محاضرات (

 )نظریة فقط

  قسم األلبان   نظري   جاتھا    تكنولوجیا ألبان ومنت  ١٠:٣٠ – ٩
   –أمین جودة / د.أ –أمیرة الخولي / د.أ
  خلود الیالسي/ د

  قسم اإلنتاج الحیواني  نظريتغذیة حیوان                  ١٢  -  ١٠:٣٠
مصباح / د.أ –إسماعیل ھرمس / د.أ

فاتن عبد / د.أ –أحمد عثمان / د.أ –مصباح 
  العزیز 

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  صالح عزت حافظ / د.أ  قسم المحاصیل  نظري دورة زراعیة                 ٢- ١٢:٣٠

 الثالثـاء
محاضرات (

 )نظریة فقط

  أحمد عبد العلیم/د –عصام حكام /د.أ  أحمد شكري/ د.مدرج أ  نظريري وصرف                  ١٠:٣٠ – ٩

   قسم وقایة النبات  نظري      حشرات اقتصادیة ومقاومتھا  ١٢  -  ١٠:٣٠
/ د –محمد شبل / د –نجالء لطفي / د.أ

  كریمان محمود

  نشاط طالبي  ١:٣٠ – ١٢

  إیھاب عبد المنعم/ د –أحمد حبش / د.أ  قسم االقتصاد الزراعي  نظري            إدارة مزارع         ٣ -  ١:٣٠

 األربعاء
دروس (

 )عملیة فقط

  عبد الرحمن أحمد سالم/ م  ن قسم األلبا  عملي      تكنولوجیا ألبان ومنتجاتھا    ١٢- ٩

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  إیھاب عبد المنعم/ د  قسم االقتصاد الزراعي  عملي             إدارة مزارع         ٢- ١٢:٣٠

  حمادة صالح صابر / د  قسم اإلنتاج الحیواني  عمليتغذیة حیوان                   ٥- ٢

 الخمیس
دروس (

  )عملیة فقط

  أحمد عبد العلیم/د –عصام حكام /د.أ  قسم األراضي والمیاه  عملي                ري وصرف   ١٠:٣٠ – ٩

  عید حسن سویلم/ م  قسم المحاصیل   عملي  دورة زراعیة                ١٢- ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠-  ١٢

  قسم وقایة النبات   عملي   حشرات اقتصادیة ومقاومتھا        ٣:٣٠ – ١٢:٣٠
   –أحمد عثمان / م.م –كریمان محمود / د
  لیلى مراد/ م

  

  الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین
األسبوع السادس  ،)، الثالث عشرعشرالعاشر، الثاني  الثامن،الرابع، السادس،  الثاني،األول، (أسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

 . ف الفصل الدراسي األولامتحان منتص



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 ولاا  راا ولا "  

ا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٢ (: هوا راا 
ا  دة  اا  رن ا  ر ي (  ام– (  

 االثنیـن
محاضرات (

 )فقطنظریة 

سامي عبد الملك / د –طھ عبد الحمید / د.أ قسم األراضي والمیاه  نظري       میكروبیولوجي أراضي  ١٠:٣٠ – ٩
  أسامة محمد غانم / د –

  قسم األراضي والمیاه  نظري         استصالح اراضي  ١٢  -  ١٠:٣٠
 - أحمد إبراھیم / د.أ –السید السخري / د.أ
  أحمد عبد العلیم الخربوطلي / د

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

 –السید السخري / د.أ–رأفت خلف هللا / د.أ قسم األراضي والمیاه  نظري                 أسمدة وتسمید   ٢- ١٢:٣٠
  نھى محجوب / د

 الثالثـاء
محاضرات (

 )نظریة فقط

  لعلیمأحمد عبد ا/د –عصام حكام /د.أ  أحمد شكري/ د.مدرج أ  نظري               ري وصرف   ١٠:٣٠ – ٩

  قسم المحاصیل  نظري      إنتاج محاصیل خاص    ١٢  -  ١٠:٣٠
      –ماھر قطب / د.أ –أحمد عوض / د.أ
  محمد جمال/ د

  نشاط طالبي  ١:٣٠ – ١٢

سعید محمد / د –محمد عبد الرحیم / د.أ قسم األراضي والمیاه  نظري      یم أراضي   یحصر وتق  ٣ -  ١:٣٠
  نوار

 األربعاء
دروس (

 )یة فقطعمل

  أحمد عبد العلیم/د –عصام حكام /د.أ قسم األراضي والمیاه  عملي                ري وصرف   ١٠:٣٠ – ٩

  محمد سمیر عبد الباري/ م قسم األراضي والمیاه  عملي                   أسمدة وتسمید   ١٢- ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  المحاصیل قسم  عملي        إنتاج محاصیل خاص    ٢- ١٢:٣٠
عید حسن / م –محمد جمال عباس / د

  سویلم

  أحمد عبد العلیم الخربوطلي/ د قسم األراضي والمیاه  عملي  استصالح اراضي          ٥- ٢

 الخمیس
دروس (

  )عملیة فقط

  أسامة محمد غانم/ د قسم األراضي والمیاه  عمليمیكروبیولوجي أراضي         ١٢- ٩

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  یاسمین محمد/ م –عبد الرحمن محمد/ م.م قسم األراضي والمیاه  عملي   یم أراضي       یحصر وتق  ٢- ١٢:٣٠

  

  الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین
امتحان األسبوع السادس  ،)، الثالث عشرعشراشر، الثاني الع الثامن،الرابع، السادس،  الثاني،األول، (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 ولاا  راا ولا "  

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

)٣ (: ا و   

ا  دة  اا  رن ا  ار   ) يم– (  

  عملي   كیمیاء أغذیة وألبان                            ١ – ١٠  األحد 
  قسمي الصناعات 

  واأللبان
محمد / م.م +أسماء عماد إبراھیم / م

  أحمد أیمن/ م –سالم 

 االثنیـن
محاضرات (

 )نظریة فقط

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

  قسم األلبان   نظري   ألبان متخمرة ومثلوجات لبنیة ونواتج ثانویة   ١٢  -  ١٠:٣٠
فوزي عباس / د.أ –أمین جودة / د.أ

  حسني أحمد علي/ د.أ –

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  نظري                     كیمیاء أغذیة وألبان         ٢- ١٢:٣٠
  قسمي الصناعات 

  األلبانو
محمد الصفتي / د.أ+ عادل أبو بكر / د.أ

  أمیرة الخولي/ د.أ –

 الثالثـاء
محاضرات (

 )نظریة فقط

  نظري               مراقبة الجودة وشئون صحیة   ١٠:٣٠ – ٩
  قسمي الصناعات 

  األلبانو
تامر / د –صالح السماحي / د.أ

  فاء مقبلص/ د+ موسى 

خالد /د.أ –صالح السماحي / د.أ  قسم الصناعات الغذائیة  نظري                 تكنولوجیا الحبوب ومنتجاتھا  ١٢  -  ١٠:٣٠
  تامر موسى/ د –یوسف 

  نشاط طالبي  ١:٣٠ – ١٢

حسن / د.أ – فاطمة الزایط/ د.أ  قسم الصناعات الغذائیة  نظري     تكنولوجیا لحوم وأسماك            ٣ -  ١:٣٠
  سید مختار/ د –شحاتھ 

 األربعاء
دروس (

 )عملیة فقط

  قسم األلبان  ألبان متخمرة ومثلوجات لبنیة ونواتج ثانویة     عملي  ١٢ – ٩
محسن / م –رفیق عبد الرحمن / د

  علي 

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  محمد سالم/ م.م غذائیةقسم الصناعات ال  عملي                 تكنولوجیا الحبوب ومنتجاتھا  ٢-١٢:٣٠

 الخمیس
دروس (

  )عملیة فقط

  عملي                مراقبة الجودة وشئون صحیة   ١٠:٣٠ – ٩
  قسمي الصناعات 

  األلبانو
أروى / م – محسن علي فیصل/م

  اسماعیل 

  منأحمد أی/ م قسم الصناعات الغذائیة  عملي             تكنولوجیا لحوم وأسماك            ١٢ - ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  جیالن عبد الرحمن/ م  قسم الصناعات الغذائیة  عملي      میكروبیولوجیا أغذیة                       ٣:٣٠- ١٢:٣٠

  

  الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین
امتحان األسبوع السادس ، )، الثالث عشرل، الثاني، الرابع، السادس، الثامن، العاشر، الثاني عشراألو(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 اا  راا ولا "  

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

  )٤  (: د اا   
ا  دة  اا  رن ا   ر ي (ام– (  

  عملي             كیمیاء أغذیة وألبان      ١ – ١٠  األحد
  قسمي الصناعات 

  واأللبان
محمد / م.م +أسماء عماد إبراھیم / م

  أحمد أیمن/ م –سالم 

 االثنیـن
محاضرات (

 )نظریة فقط

 –أمیرة الخولي / د.أ –عاطف أبو النور / د.أ  قسم األلبان   نظري        ن ومنتجاتھاتكنولوجیا ألبا  ١٠:٣٠ – ٩
  صفاء محمود مقبل/ د

  أماني علي فیصل/ د –أشرف أبو العال / د.أ  قسم االقتصاد الزراعي  نظري             تنمیة مجتمع         ١٢  -  ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

 –فاتن عبد العزیز / د –أحمد عبد الغني / د.أ  قسم اإلنتاج الحیواني  نظري          إنتاج دواجن         ٢- ١٢:٣٠
  ماھر أبو سمرة/ د

 الثالثـاء
محاضرات (

 )نظریة فقط

  –أمیرة الخولي / د.أ+ عادل أبو بكر / د.أ  قسم الصناعات الغذائیة  نظري              كیمیاء أغذیة وألبان   ١٠:٣٠ – ٩
  حمنرفیق عبد الر/ د.أ 

  قسم الصناعات الغذائیة  تكنولوجیا الحبوب ومنتجاتھا         نظري  ١٢  -  ١٠:٣٠
  –خالد یوسف / د.أ -صالح السماحي / د.أ
  د تامر موسى 

  نشاط طالبي  ١:٣٠ – ١٢

  – حسن شحاتھ/ د.أ –فاطمة الزایط / د.أ  قسم الصناعات الغذائیة  نظري         تكنولوجیا لحوم وأسماك   ٣ -  ١:٣٠
  سید مختار/ د.أ 

 األربعاء
دروس (

 )عملیة فقط

  محمد یوسف أبو الوفا/ م.م  قسم األلبان  تكنولوجیا ألبان ومنتجاتھا         عملي  ١٢- ٩

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  محمد سالم/ م.م  قسم الصناعات الغذائیة  عملي        تكنولوجیا الحبوب ومنتجاتھا  ٢ -  ١٢:٣٠

 الخمیس
دروس (

  )طعملیة فق

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

  أحمد أیمن/ م  قسم الصناعات الغذائیة  عملي         تكنولوجیا لحوم وأسماك   ١٢ – ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  أماني علي فیصل/ د  الزراعي قسم االقتصاد  عملي                  تنمیة مجتمع  ٢ -  ١٢:٣٠

  

  الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین
امتحان األسبوع السادس ، )، الثالث عشراألول، الثاني، الرابع، السادس، الثامن، العاشر، الثاني عشر(أسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

 . الدراسي األول منتصف 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 اا  راا ولا "  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٥  (: جام واوا اما  
ا  دة  اا  رن ا  ر ي (  ام– (  

 االثنیـن
محاضرات (

نظریة 
 )فقط

  قسم المحاصیل  نظري                  محاصیل علف ومراعي  ١٠:٣٠ – ٩
منال / د –محمد صبري حمادة / د.أ

  شكري 

  قسم األلبان  نظري         تكنولوجیا ألبان ومنتجاتھا    ١٢  -  ١٠:٣٠
حسني أحمد علي / د.أ –د فوزي عباس .أ

  رفیق عبد الرحمن/ د –

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

ولید / د.أ –مصطفى عبد الستار / د.أ قسم اإلنتاج الحیواني  جیا تناسل وتلقیح صناعي           نظريفسیولو  ٢- ١٢:٣٠
  فخري العزازي/ د –حسن 

 الثالثـاء
محاضرات (

نظریة 
 )فقط

  أساسیات تربیة حیوان ودواجن              نظري  ١٠:٣٠ – ٩
طارق / د.أ –أشرف عبد الرحمن / د.أ قسم اإلنتاج الحیواني

أحمد / د –عبد هللا غازي / د - لسعید ا
  یحي

  –محمد یس / د.أ –أحمد عثمان / د.أ قسم اإلنتاج الحیواني  إنتاج أغنام وتكنولوجیا صوف               نظري  ١٢  -  ١٠:٣٠
  دعاء عصام/ د 

  نشاط طالبي  ١:٣٠ - ١٢

  صاد الزراعيقسم االقت  اقتصادیات اإلنتاج الحیواني والدواجن      نظري  ٣ -  ١:٣٠
محمد / د.أ –محمد خیري العشري / د.أ

  غریب مھدي

 األربعاء
دروس (

عملیة 
 )فقط

  محمود رشدي/ م –فخري العزازي / د قسم اإلنتاج الحیواني  فسیولوجیا تناسل وتلقیح صناعي              عملي  ١٠:٣٠ -  ٩

  أحمد یحي/ د –عبد هللا غازي / د إلنتاج الحیوانيقسم ا  عملي               واجن أساسیات تربیة حیوان ود  ١٢- ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  محمود رشدي/ م –دعاء عصام / د  قسم اإلنتاج الحیواني  عملي   إنتاج أغنام وتكنولوجیا صوف                ٢- ١٢:٣٠

  اء عبد المنعموف/ د  قسم االقتصاد الزراعي  عملي اقتصادیات اإلنتاج الحیواني والدواجن        ٣:٣٠- ٢

 الخمیس
دروس (

عملیة 
  )فقط

  محسن علي فیصل / م  قسم األلبان   عملي                 تكنولوجیا ألبان ومنتجاتھا  ١٢-٩

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  قسم المحاصیل  محاصیل علف ومراعي                   عملي  ٣:٣٠- ١٢:٣٠
عید / م+  منال شكري عبد الحلیم/ د

  حسن سویلم
  

  روس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الینالد
امتحان األسبوع السادس  ،)، الثالث عشرعشرالعاشر، الثاني  الثامن،الرابع، السادس،  الثاني،األول، (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 

 

 
  " اول ارا  اا اول ات "

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٦  ( :وة اا  
ا  دة  اا  رن ا  ر ي (  ام– (  

 االثنیـن
محاضرات (

نظریة 
 )فقط

  أمال الفقي/ د –مرفت علي / د  قسم اإلنتاج الحیواني  نظري             صید األسماك وتشریعاتھا  ١٠:٣٠ – ٩

  قسم اإلنتاج الحیواني  نظري                أمراض األحیاء المائیة  ١٢ -  ١٠:٣٠
مآثر محمد / د - منى محمود اسماعیل/ د.أ

  منیر

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  م اإلنتاج الحیوانيقس  نظري                             تغذیة أسماك  ٢- ١٢:٣٠
بدیعة عبد الفتاح / د.أ –عبد الحمید عید / د.أ

  خالد أحمد السید/ د.أ –

 الثالثـاء
محاضرات (

نظریة 
 )فقط

  جمال محمد أحمد المصري/ د.أ  زراعیة قسم الھندسة ال  نظري                 ھندسة تصنیع األسماك  ١٠:٣٠ – ٩

  قسم الصناعات الغذائیة   نظري                تداول وتجھیز األسماك  ١٢  -  ١٠:٣٠
   –حسن شحاتھ / د.أ –فاطمة الزایط / د.أ
  یحیى سعود/ د

  نشاط طالبي  ١:٣٠ – ١٢

  وفاء عبد المنعم/ د –منى أحمد سلیم / د.أ  قسم االقتصاد الزراعي  نظري            اقتصادیات الثروة السمكیة   ٣ – ١:٣٠

 األربعاء
دروس (

 )عملیة فقط

  خلود جالل شھدي/ م.م –آمال الفقي / د قسم اإلنتاج الحیواني  عملي             صید األسماك وتشریعاتھا  ١٠:٣٠-  ٩

  مآثر محمد منیر/ د قسم اإلنتاج الحیواني  عملي                أمراض األحیاء المائیة  ١٢ – ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  دعاء إبراھیم شحاتھ/ م  زراعیة قسم الھندسة ال  عملي                 ھندسة تصنیع األسماك  ٢- ١٢:٣٠

  خلود شھدي/ م.م قسم اإلنتاج الحیواني  تغذیة أسماك                             عملي  ٥- ٢

 الخمیس
دروس (

  )عملیة فقط

  اسماعیلأروى عبد الفتاح / م  قسم الصناعات الغذائیة   تداول وتجھیز األسماك                عملي  ١٢- ٩

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  إیھاب عبد المنعم/ د  قسم االقتصاد الزراعي  عملي            اقتصادیات الثروة السمكیة   ٢ – ١٢:٣٠

  

  الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین
امتحان األسبوع السادس  ،)، الثالث عشرعشرالعاشر، الثاني  الثامن،الرابع، السادس،  اني،الثاألول، (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 اا  راا ولا "  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٧  ( :ا  

ا  دة  اا  رن ا   ر ي (ام– (  

 االثنیـن
محاضرات (

نظریة 
 )فقط

  منال شكري / د –محمد صبري حمادة / د.أ  قسم المحاصیل  محاصیل علف ومراعي         نظري  ١٠:٣٠ – ٩

  قسم المحاصیل  نظري )     ١(تحسین محاصیل حقلیة   ١٢  -  ١٠:٣٠
  –عبد الحمید البرماوي محمد / د.أ
  صالح عكاشة/ د 

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  صالح عزت حافظ/ د.أ  قسم المحاصیل  دورة زراعیة                      نظري  ٢- ١٢:٣٠

 الثالثـاء
محاضرات (

نظریة 
 )فقط

  بد العلیمأحمد ع/د –عصام حكام /د.أ  أحمد شكري/ د.مدرج أ  ري وصرف                       نظري  ١٠:٣٠ – ٩

  قسم وقایة النبات  آفات محاصیل حقلیة              نظري  ١٢  -  ١٠:٣٠
محمود / د.أ –سعد محمد اسماعیل / د.أ

  ھبة هللا الدناصوري/ د  –فرج 

  نشاط طالبي  ١:٣٠ – ١٢

  ھاب عبد المنعمإی/ د –أحمد حبش / د.أ  قسم االقتصاد الزرعي  إدارة مزارع                       نظري   ٣ – ١:٣٠

 األربعاء
دروس (

 )عملیة فقط

  صالح أحمد عكاشة/ د  قسم المحاصیل  عملي         )  ١(تحسین محاصیل حقلیة   ١٢- ٩

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  إیھاب عبد المنعم/ د  قسم االقتصاد الزرعي  إدارة مزارع                        عملي  ٢- ١٢:٣٠

  قسم وقایة النبات  عملي                   آفات محاصیل حقلیة      ٣:٣٠- ٢
أحمد / م.م –ھبة هللا الدناصوري / د

  عبد هللا شافعي/ عثمان م

 الخمیس
دروس (

  )عملیة فقط

  أحمد عبد العلیم/د –عصام حكام /د.أ  قسم األراضي والیاه  ري وصرف                        عملي  ١٠:٣٠- ٩

  عید حسن سویلم / م  قسم المحاصیل  عملي           دورة زراعیة              ١٢ - ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  قسم المحاصیل  محاصیل علف ومراعي          عملي  ٣:٣٠- ١٢:٣٠
عید حسن / م - منال شكري عبد الحلیم/ د

  سویلم

  الین الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون
امتحان األسبوع السادس ، )، الثالث عشرالرابع، السادس، الثامن، العاشر، الثاني عشر ،األول، الثاني(حاضرات وجھا لوجھ أسابیع الم

 .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 ولاا  راا ولا "  

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

)٨( : ا  
ا  دة  اا  رن ا  ر ي (  ام– (  

 االثنیـن
محاضرات (

 )نظریة فقط

   –نجالء كمال / د.أ –على الخریبي / د.أ قسم البساتین  نظري     )٢(الخضرة  مستدیمةإنتاج فاكھة   ١٠:٣٠ – ٩
  السید قاعود/ د

  –مصطفى زغلول / د.أ –حمدي كمال / د.أ قسم البساتین  تات زینة                      نظريإنتاج نبا  ١٢  -  ١٠:٣٠
  محمد الصادق/ د 

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  قسم البساتین  نظري        تحسین حاصالت بستانیة      ٢- ١٢:٣٠
   –محمد طھ عباس / د.أ –عید قریش / د.أ
  التھامي علي أحمد/ د –خالد السید / د

 الثـاءالث
محاضرات (

 )نظریة فقط

  أحمد عبد العلیم/د –عصام حكام /د.أ  أحمد شكري/ د.مدرج أ  نظري                  ري وصرف        ١٠:٣٠ – ٩

  رواء الشطوري/ د.أ –محمد وصفي / د.أ  قسم البساتین  نظري                إنتاج تقاوي خضر  ١٢  -  ١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ١:٣٠ – ١٢

   –لیلى علي رضا / د.أ -سلیمان كامل / د.أ  قسم وقایة النبات  آفات محاصیل بستانیة                نظري  ١:٣٠ – ١٢
  كریمان محمود/ د

 األربعاء
دروس (

 )عملیة فقط

  كریم حمید/ م –ندا عماد الدین / م.م  قسم البساتین  عملي   )     ٢(إنتاج فاكھة مستدیمة الخضرة   ١٠:٣٠- ٩

  باسم علي عبد النبي/ م قسم البساتین  إنتاج نباتات زینة                       عملي  ١٢ - ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  رواء الشطوري/ د.أ –محمد وصفي / د.أ  قسم البساتین  إنتاج تقاوي خضر                عملي  ٣:٣٠- ١٢:٣٠

 الخمیس
دروس (

  )عملیة فقط

  أحمد عبد العلیم/د –عصام حكام /د.أ  قسم األراضي والمیاه  عملي    ري وصرف                      ١٠:٣٠- ٩

 –ھبة هللا الدناصوري / د –كریمان محمود / د  قسم وقایة النبات  آفات محاصیل بستانیة                عملي  ١٢ - ١٠:٣٠
  عبد هللا شافعي/ م

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  التھامي علي أحمد/ د –خالد السید / د  قســـــــم البساتین  عمليتحسین حاصالت بستانیة              ٣:٣٠- ١٢:٣٠

  الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین
امتحان األسبوع السادس ، )، الثالث عشراألول، الثاني، الرابع، السادس، الثامن، العاشر، الثاني 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 ولاا  راا ولا "  

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٩  (: تا و  
ا  دة  اا  رن ا  ر ي (  ام– (  

 االثنیـن
محاضرات (

نظریة 
 )فقط

محمد عبد / د.أ –طلعت أبو حشیش /د.أ قسم وقایة النبات  نظري)              ٢(حشرات اقتصادیة   ١٠:٣٠ – ٩
  محمود  فرج/ د.أ –النعیم 

  ولید إبراھیم شعبان/ د.أ  قسم النبات الزراعي  أمراض فطریة بستانیة         نظري  ١٢  -  ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  منى محمد جابر / د –أبو شبانة مصطفى / د.أ قسم وقایة النبات  آالت مكافحة اآلفات                 نظري  ٢- ١٢:٣٠

 الثالثـاء
محاضرات (

نظریة 
 )فقط

   –ناصر مندور / د.أ –عوض سرحان / د.أ قسم وقایة النبات  مكافحة حیویة                    نظري  ١٠:٣٠ – ٩
  ليمحمد ع/ د

  قسم المحاصیل  إنتاج محاصیل خاص           نظري  ١٢  -  ١٠:٣٠
محمد / د –ماھر قطب / د.أ –أحمد عوض / د.أ

  جمال

  نشاط طالبي  ١:٣٠ – ١٢

  ھبة عبد النبي / د.أ –إبراھیم ناجي / د.أ  قسم النبات الزراعي  فسیولوجي فطر                  نظري   ٣ – ١:٣٠

 األربعاء
دروس (

ة عملی
 )فقط

  لیلى علي مراد/ م  –محمد علي عبد الھادي / د  قسم وقایة النبات  عملي مكافحة حیویة                      ١٠:٣٠- ٩

  مروة محمد سالم/ م – سارة محمود حسن/ م  قسم النبات الزراعي  فسیولوجي فطر               عملي  ١٢ - ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  عید حسن سویلم/ م –محمد جمال / د  قسم المحاصیل   خاص            عمليإنتاج محاصیل   ٢- ١٢:٣٠

  أحمد عثمان/ م.م –منى محمد جابر / د  قسم وقایة النبات  عملي   مكافحة اآلفات               آالت   ٥- ٢

 الخمیس
دروس (

عملیة 
  )فقط

  ارة محمود حسنس/ م  قسم النبات الزراعي  عملي       أمراض فطریة بستانیة         ١٢- ٩

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  قسم وقایة النبات  عملي      )         ٢(حشرات اقتصادیة   ٣:٣٠- ١٢:٣٠
 –محمود  فرج / د.أ –محمد عبد النعیم / د.أ
  عبد هللا شافعي/ م

  الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین
امتحان األسبوع السادس  ،)، الثالث عشرعشرالعاشر، الثاني  الثامن،الرابع، السادس،  الثاني،األول، (سابیع المحاضرات وجھا لوجھ أ

  .منتصف الفصل الدراسي األول


