
   

  

  

  

  

  

 
 

 رااول اا 
 راا ولا   

ا  
٢٠٢١/٢٠٢٢  

 



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

  

"ات ا ول  راا  ولاا"  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

)١( : جام راا  
ا  دة  ادة  اد ا  ر ا )يم –  (  

  األحد
محاضرات (

  )نظریة فقط

  vc3ypl4  تربیــــــة نبـــــات          نظري   ١٠:٣٠ - ٩
صالح أحمد / د –محمد عبد هللا العشري / د.أ

  عكاشة

  0ptbb50  نظري     محاصیل زیتیة وأعالف  ١٢ -  ١٠:٣٠
منال شكري عبد / د –جمال محمد یاقوت / د.أ

  الحلیم

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  أحمد فتحي خضر/ د –إسالم حسن الشیخ / د.أ  tj3uzgg  مساحة ومباني زراعیة     نظري  ٢- ١٢:٣٠

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

  sec5c1e  تغذیـــــة نبــــات            نظري  ١٠:٣٠ - ٩
  –سید السخري / د.أ –رأفت خلف هللا / د.أ
  نھى عادل محجوب/ د 

  ttgv913  نظريــــة            إنتــــــاج فاكھــ  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 mpxuwwt  إنتــــــاج دواجـــن          نظري  ٢- ١٢:٣٠
  أحمد حنفي/ د.أ

  

  المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین  رم ،،،،لوجھ طوال التالدروس العملیة وجھا 
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

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

 

  " اولرا  اا  ا) اوم )ات  ول"
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٢  (:راه اوا  

ا  ا  دةدة  اد ا   ر ي (ام–  (  

  األحد
محاضرات (

  )نظریة فقط

  سعید نوار/ د –ي رضا بیوم محمد/ د.أ  8lq1ni0  جیولوجیـــــــــــــــــا           نظري  ١٠:٣٠ - ٩

  Zb6u90j  فسیولوجي نبات خاص        نظري  ١٢ – ١٠:٣٠
محمد علي / د.أ –ن أحمد أحمد حسی كامل/ د.أ

  محمود

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  أحمد فتحي خضر/ د –إسالم حسن الشیخ / د.أ  tj3uzgg  مساحة ومباني زراعیة        نظري  ٢-١٢:٣٠

  االثنین
محاضرات (

  )فقط نظریة

  sec5c1e  تغذیة نبات                       نظري  ١٠:٣٠ - ٩
سید السخري / د.أ –أفت خلف هللا ر/ د.أ

  نھى عادل محجوب/ د –

 nksgcy1 نظري  كیمیاء طبیعیة                     ١٢ - ١٠:٣٠
یوسف / د.أ –السید خلیل عطا / د.أ

 عبد المنعم زاید/ د.أ –الفخراني 

 تراح����ةسا ١٢:٣٠– ١٢

 باسم عبید/ د –عصام حكام / د.أ gass1h4  طبیعة أراضي                   نظري  ٢-١٢:٣٠

  

  جھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین لعملیة والدروس ا
امتحان األسبوع السابع ، )ر، الثالث عشرعشتاسع، الحادي س، السابع، الاألول، الثاني، الثالث، الخام(المحاضرات وجھا لوجھ  أسابیع

 . منتصف الفصل الدراسي األول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

" ول ات )وما ( راا  ا   ولاا "  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

)٣  (:  ا و  

ا  دة  اا  د ادة   ر ي (ام–  (  

  األحد
محاضرات (

  )نظریة فقط

  fvcsc28 نظري     ة خاص        یوكیمیاء حی  ١٠:٣٠ – ٩
جمال عبد / د.أ –زكریا الشامي / د.أ

  أحمد ریان/ د –العال 

  w9oxo1h  نظري   لبن سائل ومعامالتھ            ١٢ - ١٠:٣٠
خلود / د  –د المنعم مجدي عب/ د.أ

  محمد أبو النجا/ د  –البالسي 

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  خالد یوسف/ د.أ –عادل أبو بكر / د.أ  z6866w6  نظري      ولوجیا تبرید وتجمیدتكن  ٢-١٢:٣٠

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

  محمود متولي / د –محمد یس  /د.أ  b5kh406  إنتـــاج لبـــــن ولحــــــم        نظري  ١٠:٣٠ –٩

  نظري    بانھندسة مصانع األغذیة واألل  ١٢ –١٠:٣٠

  

jcibobf  
 )یةعلوم وتكنولوجیا األغذكود (

 
zwoyn2x   

  ) كود الھندسة الزراعیة(

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

  + خالد یوسف / د.أ+ 

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  pf75lyw  نظري       أغذیــــة             ــظحفـ  ٢-١٢:٣٠
   –حمد عبد الغني رمضان أ/ د.أ
  جمال عبد العال/ د.أ

  

  لعملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین وس االدر
امتحان األسبوع السابع ، )لحادي عشر، الثالث عشر، التاسع، الخامس، السابعاألول، الثاني، الثالث، ا(ھ أسابیع المحاضرات وجھا لوج
 . منتصف الفصل الدراسي األول



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

  " اولا   ا  ارا  )اوم  )ول ات"
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٤  (: د اا 

ا  ا  ادة  دةد ا   ر ي (ام–  (  

  األحد
محاضرات (

  )نظریة فقط

  fvcsc28  نظري    ة خاص      كیمیاء حیوی  ١٠:٣٠ – ٩
  –جمال عبد العال /د.أ –زكریا صالح / د.أ
  أحمد ریان/ د 

  استراحة  ١١ - ١٠:٣٠

  نھا السید مرسي/ د –عادل أبو بكر /د.أ  ipxa67n  ريصناعات غذائیة              نظ  ١٢:٣٠ - ١١

  استراحة  ١ - ١٢:٣٠

  )منتدب(محمود علي موسى   / د  20dhqau  علم نفس                        نظري  ٢:٣٠-١

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

  نھا مرسي /د –د فاطمة محمد الزایظ .أ  w9p85yq  إسكان وإدارة منزلیة         نظري  ١٠:٣٠ – ٩

  استراحة  ١١ - ١٠:٣٠

  ید حسین كشكول/ د.أ –مصطفى عبد الستار / د.أ  p39sbel  فسیولوجي إنسان             نظري  ١٢:٣٠ - ١١

  استراحة  ١ - ١٢:٣٠

  ابتھال جالل فتحي/ د –فریدة كامل یوسف / د  uv5cpl6  صحة عامة وإسعاف         نظري  ٢:٣٠-١

  

  حاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین ،،،، الم جھ طوال الترمالدروس العملیة وجھا لو
امتحان األسبوع السابع ، )عشرلخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر، الثالث ي، الثالث، ااألول، الثان(أسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

 . منتصف الفصل الدراسي األول

 
 

  
  
  
  
  
  
  



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

  " اول ارا  ا ا )اوم )ول ات"
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٥ (: جاوا م اماوا  

ا  دة  ادة  اد ا   ر ي (ام– (  

  األحد
محاضرات (

  )نظریة فقط

 040a3fw   نظري        فسیولوجیا الغدد الصماء  ١٠:٣٠ - ٩
 –حسن عبد الغفار / د.أ –محمد سید مبارك / د.أ
  .أحمد حنفي/ د

  gfamsus  نظري     جن   أساسیات تغذیة حیوان ودوا  ١٢ - ١٠:٣٠
   –سلیمان أحمد / د.أ –إسماعیل ھرمس / د.أ
  ھیام عبد الحلیم / د.أ

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  أحمد فتحي خضر/ د –م حسن الشیخ إسال /د.أ  tj3uzgg  مساحة ومباني زراعیة      نظري  ٢-١٢:٣٠

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

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

  yzsr356  إنتاج دواجن                   نظري   ١٢ -١٠:٣٠
ماھر / د -السعید  طارق /د.أ –د جمال السی/ د.أ

  أبو سمرة

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  vype572  إنتاج أسماك                   نظري  ٢-١٢:٣٠
آمال / د -مرفت علي / د –حافظ خریبة / د.أ

  الفقي
  

  ین یة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الالدروس العمل
امتحان لسابع األسبوع ا، )األول، الثاني، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر، الثالث عشر(جھا لوجھ محاضرات وأسابیع ال

  . منتصف الفصل الدراسي األول



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

 

  " اولا  ارا  ا )اوم )ول ات"
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٦ (: وة اا  

ا  دة  ادة  اد ا   ر ي (ام– (  

  األحد
محاضرات (

  )فقطنظریة 

  fvcsc28  نظري        كیمیاء حیویة خاص       ١٠:٣٠ - ٩
  جمال عبد العالي/ د.أ –زكریا الشامي / د.أ
  أحمد ریان/ د

  qkqbud8  نظري         اعھاسماك وأنومصادر األ  ١٢ - ١٠:٣٠
مناي / د –أمال الفقي / د –عبد الحمید عید / د.أ

  عز الرجال

  ةحاسترا  ١٢:٣٠-١٢

  ينظر                 ات المائیةتلوث البیئ  ٢-١٢:٣٠

blgc2tb 
  )وقایة النبات  (

vdfsu9l  
  األراضي والمیاه 

/ د.أ+  أسامة غانم / د –سامي عبد الملك / د
  رة جریشسا /د –مد توفیق مح

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

  اد صالح سعیدجھ /د –آمال عبد الفتاح / د.أ  6v10ifq  نظري       میكروبیولوجیا أسماك     ١٠:٣٠ - ٩

  ngcmlri  نظري       یولوجیا أحیاء مائیة     ب  ١٢ - ١٠:٣٠
   –صفاء أبو زید / د.أ –محمد الدناصوري / د.أ
  رعبد القادسعدیة / د

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

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

  رم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین العملیة وجھا لوجھ طوال الت روسالد
امتحان األسبوع السابع ، )األول، الثاني، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر، الثالث عشر( لوجھ وجھا لمحاضراتأسابیع ا

  . منتصف الفصل الدراسي األول



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

 

  " اول ا  ارا ا )اوم( تول ا"
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٧ (: ا  

ا  دة  ادة   اد ا   ر ي (ام–  (  

  األحد
محاضرات (

  )نظریة فقط

  محمد عبد الجواد / د –ت شوقي الشحا/ د.أ  bjnbczo  ينظر      بیئة واقلمة محاصیل         ١٠:٣٠ – ٩

 Zb6u90j  ظرين      وجي نبات خاص   فسیول  ١٢ -  ١٠:٣٠
محمد علي / د.أ –كامل أحمد أحمد حسین / د.أ

  محمود

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  فتحي خضر أحمد/ د –اسالم حسن الشیخ / د.أ  tj3uzgg  نظري              مساحة ومباني زراعیة  ٢- ١٢:٣٠

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

  sec5c1e  نظري     تغذیـــــة نبــــــات            ١٠:٣٠ – ٩
  –سید السخري / د.أ –هللا فت خلف رأ/ د.أ
  نھى عادل محجوب/ د 

  44796y1  محاصیل حبوب وبقول          نظري  ١٢ -  ١٠:٣٠
د صبري محم/ د.أ –حسن عبد المطلب / د.أ

  حمادة

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  l02he3z  تقاوي وفحص بـذور            نظري  ٢- ١٢:٣٠
 منال شكري/ د –حسن محمد عبد المطلب / د.أ

  عبد الحلیم
  

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

  .ألولالدراسي اصف الفصل منت

 

  
  
  
  
  
  
  
  



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

  
  " اولا  ارا ا ) اوم  )ول ات "

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٨ (: ا  

ا  دة  ادة   اد ا   ر ي (ام–  (  

  األحد
محاضرات (

  )فقطنظریة 

  phxtw85  نظري)          ١(لخضرة إنتاج فاكھة مستدیمة ا  ١٠:٣٠ – ٩
   –محمد صالح / د –مجدي علي بصل / د.أ
  مجدي اسماعیل/ د

  Zb6u90j  نظري           فسیولوجي نبات خاص     ١٢ -  ١٠:٣٠
محمد علي / د.أ –كامل أحمد أحمد حسین / د.أ

  محمود

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  hwy5nuo  نظري               )   ١(خضر اج إنت  ٢- ١٢:٣٠
سلمى عبد الحمید / د –إبراھیم ناصف / د

  ملوك

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

  sec5c1e  تغذیــــة نبــــات                  نظري  ١٠:٣٠ – ٩
  –سید السخري / د.أ –رأفت خلف هللا / د.أ
  وبنھى عادل محج/ د 

  إیمان مغازي/ د.أ –عبد القوي والي / د.أ  25ds4dk  نظري               طریة نباتات طبیة وع  ١٢ -  ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠-١٢

  محمد صالح الدین/ د.أ m5eqpvq  نظري                آالت زراعیة بستانیة  ٢- ١٢:٣٠

  

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

 .الفصل الدراسي األول



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

 

  " اولا  ارا  ا( اوم  )ول ات"

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

)٩ (: ا وت  

ا  ا  دةدة  اد ا   ر ي (ام–  (  

  األحد
محاضرات (

  )نظریة فقط

حمدي / د.أ –عوض فرحات / د.أ 40fz99c  نظري      أكاروس                       ١٠:٣٠ – ٩
  وريھبة هللا الدناص/ د –الشرباصي 

سحر / د.أ –سامیة إبراھیم مسعود / د.أ  5klrsg0  رينظ         أسس أمراض نبات       ١٢ -  ١٠:٣٠
  علي جمال الدین 

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

محمد عبد النعیم / د.أ –سلیمان كامل / د.أ  cy82xff  نظريبیئة الحشرات                    ٢- ١٢:٣٠
  محمد شبل / د –

  االثنین
ت محاضرا(
  )فقط ةظرین

حنان / د.أ –محمد أنور عبد الستار / د.أ  rppsxp3  نظري         وتقسیمھا      فطریات   ١٠:٣٠ – ٩
  المرزوقي

 –ناصر مندور / د.أ –عوض سرحان / د.أ  86w8l2z  الحشرات الناقلة ألمراض النبات       نظري  ١٢ -  ١٠:٣٠
  محمد عبد النعیم/ د.أ

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  عبد العزیز على أحمد/ د.أ  r53bal3  نظري      وسیةاض فیرت وأمرفیروسا  ٢- ١٢:٣٠

  

  الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین 
امتحان السابع  وعاألسب، )ث عشرحادي عشر، الثالاألول، الثاني، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، ال(أسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

 .منتصف الفصل الدراسي األول



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

 

  " اول ارا  اا ا )وما( ول ات"
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )١ (: جام راا   
ا  دة  ار  اد ا  ر يم(  ا – (  

 االثنیـن
 محاضرات(

 )نظریة فقط

  p9d8f3l  نظري   تكنولوجیا ألبان ومنتجاتھا      ١٠:٣٠ – ٩
   –أمین جودة / د.أ –أمیرة الخولي / د.أ
  خلود الیالسي/ د

  2t6mw4l  نظريتغذیة حیوان                  ١٢  -  ١٠:٣٠
مصباح / د.أ –إسماعیل ھرمس / د.أ

تن عبد اف/ د.أ –أحمد عثمان / د.أ –باح مص
  العزیز 

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  صالح عزت حافظ / د.أ  69z7mz9  نظري دورة زراعیة                 ٢- ١٢:٣٠

 الثالثـاء
محاضرات (

 )نظریة فقط

  العلیمأحمد عبد /د –عصام حكام /د.أ  nxmmavv  نظريري وصرف                  ١٠:٣٠ – ٩

   Rbay37d  نظري      رات اقتصادیة ومقاومتھاحش  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  aeklpfz  نظري            إدارة مزارع         ٣ -  ١:٣٠

  

  ع أون الینمع أسبو الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل
امتحان منتصف األسبوع السادس  ،)عشرثاني العاشر، ال الثامن،الرابع، السادس،  الثاني،األول، (أسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

 . الفصل الدراسي األول



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

 

  " اول ارا  ااا  )اوم  )ول ات"

ا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٢ (: هوا راا 
ا  ا  دة  دةاد ا  ر ي م(  ا– (  

 االثنیـن
محاضرات (

 )نظریة فقط

 w3kdngl  نظري       میكروبیولوجي أراضي  ١٠:٣٠ – ٩
سامي عبد الملك / د –طھ عبد الحمید / د.أ

   أسامة محمد غانم/ د –

  xc0h3c0  نظري         استصالح اراضي  ١٢  -  ١٠:٣٠
 - راھیم أحمد إب/ د.أ –السید السخري / د.أ
  أحمد عبد العلیم الخربوطلي / د

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

 7ewihye  نظري                 أسمدة وتسمید   ٢- ١٢:٣٠
 –السید السخري / د.أ–رأفت خلف هللا / د.أ
  نھى محجوب / د

 ءالثالثـا
ات محاضر(

 )نظریة فقط

  أحمد عبد العلیم/د –عصام حكام /د.أ  nxmmavv  نظري               صرف ري و  ١٠:٣٠ – ٩

  g3q3dbr  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  b3l4f4g  رينظ      یم أراضي   یحصر وتق  ٣ -  ١:٣٠
  نوار

  

  نالدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الی
ن منتصف امتحاس داألسبوع السا ،)عشرالعاشر، الثاني  الثامن،الرابع، السادس،  الثاني،، األول(أسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

 . الفصل الدراسي األول

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

  
  

  " اول ارا  ااا ) اوم )ول ات "

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

)٣ (: و ا   

ا  ا  دةا  دةد ا  ر ي (  ام– (  

 االثنیـن
محاضرات (

 )یة فقطنظر

  6v10ifq  نظري                         یة میكروبیولوجیا أغذ  ١٠:٣٠ – ٩
جھاد / د –آمال عبد الفتاح / د.أ

  صالح سعید

  cb3d7x0  نظري   ألبان متخمرة ومثلوجات لبنیة ونواتج ثانویة   ١٢  -  ١٠:٣٠
فوزي عباس / د.أ –أمین جودة / د.أ

  علي مدحسني أح /د.أ –

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  46zbmli  یمیاء أغذیة وألبان                            نظريك  ٢- ١٢:٣٠
محمد الصفتي / د.أ+ عادل أبو بكر / د.أ

  أمیرة الخولي/ د.أ –

 الثالثـاء
محاضرات (

 )نظریة فقط

  j1l2l72  نظري               مراقبة الجودة وشئون صحیة   ١٠:٣٠ – ٩
تامر / د –احي السم صالح/ د.أ

  صفاء مقبل/ د+ موسى 

  p19hxyc  نظري                 تكنولوجیا الحبوب ومنتجاتھا  ١٢  -  ١٠:٣٠
خالد /د.أ –صالح السماحي / د.أ

  تامر موسى/ د –یوسف 

  نشاط طالبي  ١:٣٠ – ١٢

  h1qxnjg  نظري     ك          تكنولوجیا لحوم وأسما  ٣ -  ١:٣٠
حسن / د.أ –یط مة الزاطفا/ د.أ

  سید مختار/ د –شحاتھ 
  

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

 . راسي األولفصل الدلا
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

  " اول ارا  اا ا )اوم  )ول ات"
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

  )٤  (:  داا   
ا  دة  ادة  اد ا   ر ي (ام– (  

 نـیاالثن
رات محاض(

 )نظریة فقط

  ykjluce  نظري        كنولوجیا ألبان ومنتجاتھات  ١٠:٣٠ – ٩
 –أمیرة الخولي / د.أ –عاطف أبو النور / د.أ
  صفاء محمود مقبل/ د

  أماني علي فیصل/ د –أشرف أبو العال / د.أ  y4vh4o6  نظري             تنمیة مجتمع         ١٢  -  ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

 –فاتن عبد العزیز / د –أحمد عبد الغني / د.أ baxqnmq  نظريدواجن                  إنتاج  ٢- ١٢:٣٠
  ماھر أبو سمرة/ د

 الثالثـاء
محاضرات (

 )نظریة فقط

  –أمیرة الخولي / د.أ+ أبو بكر عادل / د.أ  46zbmli  نظري              كیمیاء أغذیة وألبان   ١٠:٣٠ – ٩
  رحمنرفیق عبد ال /د.أ 

  –خالد یوسف / د.أ -صالح السماحي / د.أ  p19hxyc  تكنولوجیا الحبوب ومنتجاتھا         نظري  ١٢  -  ١٠:٣٠
  د تامر موسى 

  نشاط طالبي  ١:٣٠ – ١٢

  –حسن شحاتھ / د.أ –فاطمة الزایط / د.أ  h1qxnjg  نظري         تكنولوجیا لحوم وأسماك   ٣ -  ١:٣٠
  مختارسید / د.أ 

  

  ة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الینالعملی الدروس
امتحان منتصف األسبوع السادس ، )األول، الثاني، الرابع، السادس، الثامن، العاشر، الثاني عشر(أسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

 . ل الدراسي األولالفص

  



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

  

  " اول ارا  اا ا) اوم  )ول ات"
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٥  (: جام واوا اما  
ا  دة  ار  اد ا  ر ي (  ام– (  

 االثنیـن
محاضرات (

نظریة 
 )فقط

  wrvzcez  نظري                  اعيمحاصیل علف ومر  ١٠:٣٠ – ٩
منال / د –محمد صبري حمادة / د.أ

  شكري 

  ykjluce  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 0r6c8bi  نظري      وجیا تناسل وتلقیح صناعي     فسیول  ٢- ١٢:٣٠
  فخري العزازي/ د –حسن 

 الثالثـاء
محاضرات (

نظریة 
 )فقط

  أساسیات تربیة حیوان ودواجن              نظري  ١٠:٣٠ – ٩
r9fuywo طارق / د.أ –أشرف عبد الرحمن / د.أ

أحمد / د –عبد هللا غازي / د - السعید 
  یحي

  –محمد یس / د.أ –أحمد عثمان / د.أ t9mepkw  ا صوف               نظريوجیإنتاج أغنام وتكنول  ١٢  -  ١٠:٣٠
  دعاء عصام/ د 

  نشاط طالبي  ١:٣٠ - ١٢

  u16nbn0  لحیواني والدواجن      نظرياقتصادیات اإلنتاج ا  ٣ -  ١:٣٠
محمد / د.أ –محمد خیري العشري / د.أ

  غریب مھدي
  

  لمحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین، اوجھ طوال الترم ،،،دروس العملیة وجھا لال
امتحان منتصف األسبوع السادس  ،)عشرالعاشر، الثاني  الثامن،الرابع، السادس،  الثاني،األول، (أسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

 .األول الفصل الدراسي

 

  
  
  
  
  
  
  

 



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

  
  " ولا  ارا اا ا ) اوم  )ول ات"

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

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

 االثنیـن
محاضرات (

نظریة 
 )فقط

  أمال الفقي/ د – عليمرفت / د qivc6qu  ينظر             األسماك وتشریعاتھا صید  ١٠:٣٠ – ٩

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

  منیر

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

 9h5vf2m  نظري                             تغذیة أسماك  ٢- ١٢:٣٠
بدیعة عبد الفتاح / د.أ –د عبد الحمید عی/ د.أ

  الد أحمد السیدخ/ د.أ –

 الثالثـاء
محاضرات (

نظریة 
 )فقط

  جمال محمد أحمد المصري/ د.أ 6y9k43q  نظري                 ھندسة تصنیع األسماك  ١٠:٣٠ – ٩

  pm4p34i  نظري                داول وتجھیز األسماكت  ١٢  -  ١٠:٣٠
   –ن شحاتھ حس/ د.أ –فاطمة الزایط / د.أ
  یحیى سعود/ د

  نشاط طالبي  ١:٣٠ – ١٢

  وفاء عبد المنعم/ د –منى أحمد سلیم / د.أ  wg7v6ba  نظري            اقتصادیات الثروة السمكیة   ٣ – ١:٣٠

  

  الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین
منتصف امتحان األسبوع السادس  ،)عشرالعاشر، الثاني  الثامن،، السادس، ابعالر الثاني،األول، (ات وجھا لوجھ ضرأسابیع المحا

 . الفصل الدراسي األول

  



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

  

"ات ا ول اا  راا ولا "  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٧  ( :ا  

ا  ا  داة  رن ا   ر ي (ام– (  

 االثنیـن
محاضرات (

نظریة 
 )فقط

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

  p2i05fh  نظري )     ١(تحسین محاصیل حقلیة   ١٢  -  ١٠:٣٠
  –حمد عبد الحمید البرماوي م/ د.أ
  عكاشة الحص/ د 

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  صالح عزت حافظ/ د.أ  69z7mz9  دورة زراعیة                      نظري  ٢- ١٢:٣٠

 الثالثـاء
محاضرات (

نظریة 
 )فقط

  أحمد عبد العلیم/د –م عصام حكا/د.أ  nxmmavv  ري وصرف                       نظري  ١٠:٣٠ – ٩

  9jbuijq  نظري           آفات محاصیل حقلیة     ١٢  -  ١٠:٣٠
محمود / د.أ –سعد محمد اسماعیل / د.أ

  ھبة هللا الدناصوري/ د  –فرج 

  نشاط طالبي  ١:٣٠ – ١٢

  إیھاب عبد المنعم/ د –حبش  أحمد/ د.أ  aeklpfz  إدارة مزارع                       نظري   ٣ – ١:٣٠

  مع أسبوع أون الینسبوع وجھا لوجھ بالتبادل ت أا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضراالدروس العملیة وجھ
امتحان منتصف األسبوع السادس ، )الرابع، السادس، الثامن، العاشر، الثاني عشر ،األول، الثاني(وجھا لوجھ حاضرات أسابیع الم

 .الفصل الدراسي األول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

 
  " اول ارا  اا ا )اوم )ول ات"

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

)٨( : ا  
ا  ا  دةا   دةد ا  ر ي (  ام– (  

 االثنیـن
محاضرات (

 )نظریة فقط

   –نجالء كمال / د.أ –على الخریبي  /د.أ 2sakigu  نظري     )٢(الخضرة  مستدیمةإنتاج فاكھة   ١٠:٣٠ – ٩
  السید قاعود/ د

  –مصطفى زغلول / د.أ –حمدي كمال / د.أ v2mkfe0  تات زینة                      نظريإنتاج نبا  ١٢  -  ١٠:٣٠
  محمد الصادق/ د 

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  e9d0e3q  نظري        تحسین حاصالت بستانیة      ٢- ١٢:٣٠
   –محمد طھ عباس / د.أ –عید قریش / د.أ
  التھامي علي أحمد/ د –د لسیخالد ا/ د

 الثـاءالث
محاضرات (

 )نظریة فقط

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

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

  بيطالنشاط   ١:٣٠ – ١٢

   –لیلى علي رضا / د.أ -سلیمان كامل / د.أ  zfogd1v  نظري    آفات محاصیل بستانیة              ١:٣٠ – ١٢
  كریمان محمود/ د

  الدروس العملیة وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الین
امتحان منتصف دس األسبوع السا، )الرابع، السادس، الثامن، العاشر، الثاني عشر ني،األول، الثا(لمحاضرات وجھا لوجھ أسابیع ا

  .الفصل الدراسي األول



ة ا   

 راا  

 و ا ن ا واب

ا   

  
 م  ور/ د.أ

  و ا ن ا واب

  
   ا ن/ د.أ

ا ا  ف  

  
     ا/ د.أ

 

Dr/Lobna 

 

  

  " اول ارا  ااا  )اوم )ول ات"
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٩  (: ا تو  
ا  ا  دةا  رن ا  ر ي (  ام– (  

 االثنیـن
محاضرات (

نظریة 
 )فقط

محمد عبد / د.أ –طلعت أبو حشیش /د.أ h3n3rah  نظري)              ٢(اقتصادیة  حشرات  ١٠:٣٠ – ٩
  محمود  فرج/ د.أ –النعیم 

  ولید إبراھیم شعبان/ د.أ  mddon6o  ض فطریة بستانیة         نظريأمرا  ١٢  -  ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  منى محمد جابر / د –أبو شبانة مصطفى / د.أ vb62rei  نظري      آالت مكافحة اآلفات             ٢- ١٢:٣٠

 الثالثـاء
محاضرات (

نظریة 
 )فقط

   –ر مندور ناص/ د.أ –عوض سرحان / د.أ w9zg6o6  مكافحة حیویة                    نظري  ١٠:٣٠ – ٩
  محمد علي/ د

  g3q3dbr  يإنتاج محاصیل خاص           نظر  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  b6kno1d  فسیولوجي فطر                  نظري   ٣ – ١:٣٠

  وجھا لوجھ طوال الترم ،،،، المحاضرات أسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع أسبوع أون الینیة الدروس العمل
امتحان منتصف األسبوع السادس  ،)عشرالعاشر، الثاني  الثامن،ع، السادس، الراب الثاني،األول، (رات وجھا لوجھ أسابیع المحاض

  .الفصل الدراسي األول


