
  

ة ا   

راا   

   و ا ن ا واب

  

 

  :ملحوظة
  . أون الین% ٣٠، بالكلیة وجھاً لوجھ% ٧٠المحاضرات النظریة بنظام التعلیم الھجین بنسبة . ١             
  . وجھاً لوجھ بالكلیة% ١٠٠بنسبة الدروس العملیة . ٢             

  
  

                                                                                                                                             ا   
  /د .أ                                                                                                                        

                                        ا  ن                                                                                                                                              
  

Lobna 

  

"ات ا ول ما راا  ا"  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

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

ا  

  )أحمد شكري/ د.مدرج أ(  مبادئ إحصـــــــــــاء      نظري  ١٠:٣٠ -٩
/ د.أ –شوقي الشحات / د.أ –محمد العشري / د.أ

  صالح عكاشة/ د –محمد عبد الحمید البرماوي 

  قسم األراضي  إصالح أراضـــــي        نظري  ١٢ –١٠:٣٠
نھى / د –لیم أحمد عبد الع/ د -  إبراھیمأحمد / د.أ

  محجوب

  استراحة  ١٢:٣٠ - ١٢

  صالح عكاشة/ د  قسم المحاصیـــــل  مبادئ إحصـــــــــــاء       عملي  ٢ - ١٢:٣٠

  نھى محجوب/ د قسم األراضي  إصالح أراضـــــى          عملي  ٣:٣٠ – ٢

ا  

  كلیة الطب البیطري  صحة حیوان ودواجن      نظري  ١٠:٣٠ -٩
عصام سمیر / د –عبد العالي صبیح  محمد/ د.أ
  )انتداب من كلیة الطب البیطري(

  كلیة الطب البیطري  صحة حیوان ودواجن       عملي  ١٢ –١٠:٣٠
عصام سمیر / د –محمد عبد العالي صبیح / د.أ
  )انتداب من كلیة الطب البیطري(

  نشاط طالبي  ٢–١٢:٣٠

  مصطفى عبد الراضي / د –جمال المصري / د.أ  سم الھندسة الزراعیةق  میكنة زراعیـــــــــــة      نظري  ٣:٣٠-٢

  دعاء إبراھیم شحاتھ/ م  قسم الھندسة الزراعیة  میكنـــــة زراعیـــــة           عملي  ٦:٣٠ -٣:٣٠

  اء

 –دي كمال عطا هللا حم/ د.أ –عبد القوي والي / د.أ  قسم البساتیــــــــن  نظري    زینة ونباتات طبیة وعطریة  ١٠:٣٠ -٩
  یحیى عبد الفتاح / د.أ

  والء سلمان / م –باسم علي عبد النبي / م  قسم البساتیــــــــن  زینة ونباتات طبیة وعطریة   عملي  ١:٣٠–١٠:٣٠

  استراحة  ٢-١:٣٠

  ال عباسمحمد جم/ د –ماھر عبد هللا قطب / د.أ  قسم المحاصیـــــل  الحشائش ومقاومتھا        نظري  ٣:٣٠ -٢

  محمد جمال عباس/ د  قسم المحاصیـــــل  الحشائش ومقاومتھـا         عملي  ٥-٣:٣٠



  

ة ا   

راا   

   و ا ن ا واب

  

 

  :ملحوظة
  . أون الین% ٣٠، بالكلیة وجھاً لوجھ% ٧٠المحاضرات النظریة بنظام التعلیم الھجین بنسبة . ١             
  . وجھاً لوجھ بالكلیة% ١٠٠بنسبة الدروس العملیة . ٢             

  
  

                                                                                                                                             ا   
  /د .أ                                                                                                                        

                                        ا  ن                                                                                                                                              
  

Lobna 

  

  "ا  ارا ام  ات ا ول"
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٢  (: راه اوا  

ا  دة  اا  رن ا  ا  ر) يم–  (  

ا  

  مبادئ إحصـــــــــــاء          نظري  ١٠:٣٠ -٩
أحمد / د.مدرج أ(

  )شكري
/ د.أ –شوقي الشحات / د.أ –محمد العشري / د.أ

  صالح عكاشة / د –محمد عبد الحمید البرماوي 

السید عویس / د.أ –ا بیومي محمد رض/ د.أ  قسم األراضي  مینرالوجیا األراضي           نظري  ١٢ – ١٠:٣٠
  سعید نوار / د –عمران 

  استراحة  ١٢:٣٠ - ١٢

  صالح عكاشة / د  قسم المحاصیــــل  مبادئ إحصــــــــــــاء          عملي  ٢ - ١٢:٣٠

  یاسمین محمد السید / م  قسم األراضى  مینرالوجیا األراضي            عملي  ٣:٣٠ – ٢

ا  

باسم / د –أحمد عبد العلیم / د –عصام حكام / د.أ  قسم األراضي  نظري      تربة بالماء والنباتعالقة ال  ١٠:٣٠ -٩
  محسن 

  باسم محسن السید/ د –أحمد الخربوطلي / د  قسم األراضـى  عملي       عالقة التربة بالماء والنبات  ١٢ –١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ٢:٠٠–١٢:٣٠

  نظري       میكنة زراعیـــــــــــة     ٣:٣٠-٢
قسم الھندسة 

  الزراعیة
  مصطفى عبد الراضي / د –جمال المصري / د.أ

  میكنـــــة زراعیــــــــة          عملي  ٦:٣٠-٣:٣٠
قسم الھندسة 

  الزراعیة
  دعاء إبراھیم شحاتھ/ م

  اء

 –یوسف الفخراني / د.أ –السید خلیل عطا / د.أ  قسم األراضي  كیمیاء أراضى ومیـــــاه       نظري  ١٠:٣٠ -٩
  عبد المنعم زاید/ د.أ

  محمد عبد الرحیم/ د.أ –فتح هللا فرج / د.أ  قسم األراضي  نظري    تكوین ومورفولوجى أراضى  ١٢ –١٠:٣٠

  استراحة  ٢-١:٣٠

  یاسمین محمد السید/ م  قسم األراضي  ورفولوجى أراضى  عملي تكوین وم  ٢-١٢:٣٠

  محمد إبراھیم/ م.م  قسم األراضــــــى  كیمیاء أراضى ومیـــــاه       عملـى  ٥-٢



  

ة ا   

راا   

   و ا ن ا واب

  

 

  :ملحوظة
  . أون الین% ٣٠، بالكلیة وجھاً لوجھ% ٧٠المحاضرات النظریة بنظام التعلیم الھجین بنسبة . ١             
  . وجھاً لوجھ بالكلیة% ١٠٠بنسبة الدروس العملیة . ٢             

  
  

                                                                                                                                             ا   
  /د .أ                                                                                                                        

                                        ا  ن                                                                                                                                              
  

Lobna 

  

" ما راا  ا   ات ا ول"  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

)٣  (: ا و   

ا  دة  اا  رن ا   ر ي (ام–  (  

ا  

/ د.أ     –شوقي الشحات / د.أ –محمد العشري / د.أ  )أحمد شكري/ د.مدرج أ(  نظري        مبادئ إحصـــــاء      ١٠:٣٠ – ٩
  صالح عكاشة / د –محمد عبد الحمید البرماوي 

  صالح عكاشة / د  قسم المحاصیل   مبادئ إحصـــــاء             عملي  ١٢-١٠:٣٠

  تراحةاس  ١٢:٣٠- ١٢

  یحیى سعود/ د –تامر موسى / د  قسم الصناعـات  نظري    زیوت ودھون وسكر. ت  ٢-١٢:٣٠

  أروي عبدالفتاح/ م –حفصة نور الدین / م.م قسم الصناعـــات  عملي   زیوت ودھون وسكر . ت  ٥-٢

ا  

 نظري           ة وتغلیــف ـــــتعبئ  ١٠:٣٠ -٩
  الصناعـات يقسم

  بانلألاو
  خلود بالسي  / د+  خالد یوسف  /د.أ

  رمضان عبد الغني/ د.أ –زكریا الشامي/ د.أ  قسم الصناعــات  نظري          ــان  ـــنســــإتغذیة   ١٢ – ١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ٢–١٢:٣٠

  عملي            ة وتغلیــــف  ـــتعبئ  ٣:٣٠-٢
 الصناعات يقسم

  واأللبان
  ید سالممحمد الس/ م .م+ خلود بالسي / د

  اء

  نظري   تكثیف وتجفیف وتعلیب . ت  ١٠:٣٠ –٩
  الصناعـات يقسم

  واأللبان
صالح / د.أ+ خلود بالسي / د –أمین جودة / د.أ

  تامر موسى/ د     –خالد یوسف /د.أ –السماحي 

  عملي     ب ـتكثیف وتجفیف تعلی. ت  ١:٣٠ –١٠:٣٠
 قسم الصناعـات

  واأللبان
    –محمد السید / م.م  +خلود بالسي / د
  أحمد أیمن / م

  استراحة  ٢-١:٣٠

  ــــــانلبألاقسم   نظري    المنتجات اللبنیة والدھنیة. ت  ٣:٣٠-٢
   –أمیرة الخولي / د.أ  –فوزي عباس / د.أ
  رفیق عبد الرحمن/ د

  إبراھیم أسماء عماد/ م.م  ــــــانلبألاقسم   عملي    المنتجات اللبنیة والدھنیة. ت  ٦:٣٠-٣:٣٠



  

ة ا   

راا   

   و ا ن ا واب

  

 

  :ملحوظة
  . أون الین% ٣٠، بالكلیة وجھاً لوجھ% ٧٠المحاضرات النظریة بنظام التعلیم الھجین بنسبة . ١             
  . وجھاً لوجھ بالكلیة% ١٠٠بنسبة الدروس العملیة . ٢             

  
  

                                                                                                                                             ا   
  /د .أ                                                                                                                        

                                        ا  ن                                                                                                                                              
  

Lobna 

  

" ما راا  ا   ات ا ول"  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٤  (: د اا 

ا  دة  اا  رن ا   ر ي (ام– (  

ا  

  )أحمد شكري/ د.مدرج أ(  ـــاء       نظريمبادئ إحصـــــــــ  ١٠:٣٠ – ٩
      –شوقي الشحات / د.أ –محمد العشري / د.أ
صالح / د –محمد عبد الحمید البرماوي / د.أ

  عكاشة 

  صالح عكاشة / د  قسم المحاصیل   مبادئ إحصـــــــــــــاء       عملي  ١٢-١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  )منتدب(  كلیة التربیة  نظري  ومنسوجات وفنون  أنسجة  ٢-١٢:٣٠

  )منتدب(  كلیة التربیة   عملي   ومنسوجات وفنون  أنسجة  ٥-٢

ا  

  حمدي كمال عطاهللا / د.أ –إیمان مغازي / د.أ  قسم البساتیــــن  نظري        داخليزھور وتنسیق   ١٠:٣٠ -٩

  نھا السید مرسي/ د.أ –زكریا الشامي / د.أ  ــاتقسم الصناعــــ  نظري   ــان   ــــــــــنســــإتغذیة   ١٢ –١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ٢-١٢:٣٠

  والء محمد سلمان/ م  قسم البساتیـــــــــن  عملي         داخليزھور وتنسیق   ٣:٣٠-٢

  اء

  سعید جھاد صالح/ د –محمد أبو النجا / د  واأللبان الصناعـات يقسم  أغذیة وألبان   نظريمیكروبیولوجى   ١٠:٣٠ – ٩

  أروى عبد الفتاح/ د -محمد یوسف أبو الوفا / م.م لبانواألقسمي الصناعات   أغذیة وألبان    عملي یامیكروبیولوج  ١:٣٠ -١٠:٣٠

  استراحة  ٢ - ١:٣٠

  )منتدب(  كلیة التمریض  نظري      وطفولـــــــــــة   أمومة  ٣:٣٠ –٢

  )منتدب(  كلیة التمریض  ىـملع   وطفولـــــــــــــة    أمومة  ٦:٣٠ – ٣:٣٠

  



  

ة ا   

راا   

   و ا ن ا واب

  

 

  :ملحوظة
  . أون الین% ٣٠، بالكلیة وجھاً لوجھ% ٧٠المحاضرات النظریة بنظام التعلیم الھجین بنسبة . ١             
  . وجھاً لوجھ بالكلیة% ١٠٠بنسبة الدروس العملیة . ٢             

  
  

                                                                                                                                             ا   
  /د .أ                                                                                                                        

                                        ا  ن                                                                                                                                              
  

Lobna 

  

"ات ا ول  ما راا  ا"  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

)٥ (: جام واوا اما  

ا  دة  اا  رن ا   ر ي (ام– (  

ا  

   –شوقي الشحات / د.أ –محمد العشري / د.أ  )أحمد شكري/ د.مدرج أ(  نظري       إحصــــــــــاء مبادئ   ١٠:٣٠ -٩
  صالح عكاشة / د –محمد عبد الحمید البرماوي / د.أ

  أشرف أبو العال/ د.أ –محمد الجبلي / د.أ  قسم االقتصـــــاد  تسویق وتعاون زراعـي     نظري  ١٢ –١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠ - ١٢

  محمود راغب / م  قسم االقتصـــــاد  تسویق وتعاون زراعي      عملي  ٢ - ١٢:٣٠

  صالح عكاشة / د  قسم المحاصیــل  مبادئ إحصـــــــــاء          عملي  ٣:٣٠ –٢

ا  

ود محم/ د -معتز الجیار / د.أ –ولید كشك / د.أ  حیواني. قسم إ  نظري      إنتاج ماشیة لحــــــــم    ١٠:٣٠ -٩
  متولي 

  دعاء عصام سعد / د  حیواني. قسم إ  إنتاج ماشیة لحــــــــم         عملي  ١٢ –١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ٢-١٢:٣٠

  حیواني. قسم إ  نظري    تفریخ وحضانــــــــــة     ٣:٣٠-٢
ماھر عبد / د –أحمد حنفي / د –السید جمال / د.أ

  الفتاح 

  زھراء عبد الجلیل / م –ماھر عبد الفتاح / د  حیواني. قسم إ  عملي        تفریخ وحضانــــــــــة  ٦:٣٠-٣:٣٠

  

  اء

  )منتدب(محمد عبد العالي صبیح / د.أ  كلیة الطب البیطري  صحة حیوان ودواجن       نظري  ١٠:٣٠ - ٩

  )نتدبم(محمد عبد العالي صبیح / د.أ  كلیة الطب البیطري  صحة حیوان ودواجـن       عملي  ١٢-١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

مصباح / د.أ –اسماعیل حافظ ھرمس / د.أ  حیواني. قسم إ  تغذیة حیوان ودواجن        نظري  ٢-١٢:٣٠
  فاتن عبد العزیز محمود/ د.أ –مصباح أحمد 

  حیواني. قسم إ  تغذیة حیوان ودواجن         عملي   ٥ – ٢
دعاء عصام / د –حماده صالح صابر / د

  سعد 



  

ة ا   

راا   

   و ا ن ا واب

  

 

  :ملحوظة
  . أون الین% ٣٠، بالكلیة وجھاً لوجھ% ٧٠المحاضرات النظریة بنظام التعلیم الھجین بنسبة . ١             
  . وجھاً لوجھ بالكلیة% ١٠٠بنسبة الدروس العملیة . ٢             

  
  

                                                                                                                                             ا   
  /د .أ                                                                                                                        

                                        ا  ن                                                                                                                                              
  

Lobna 

  

  "ا  ارا ام  ات ا ول"
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٦ (: وة اا  

ا  دة  اا  رن ا   ر ي (ام– (  

ا  

/ د.أ –شوقي الشحات / د.أ –محمد العشري / د.أ  )ريأحمد شك/ د.مدرج أ(  مبادئ إحصـــــــــاء         نظري  ١٠:٣٠ - ٩
  صالح عكاشة / د –محمد عبد الحمید البرماوي 

  صالح عكاشة / د  قسم المحاصیــــــل  عملي        إحصـــــــــاء   ئمباد  ١٢ -١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  خالد أحمد السید / د.أ –فظ خریبة حا/ د.أ  حیواني. قسم إ  نظري         سمـــــــــاكتربیة األ  ٢-١٢:٣٠

  مناي محمد شاھین / د  حیواني. قسم إ  عملي      اك    ـــــــــــتربیة أسم   ٥ - ٢

ا  

  قسم األراضي والمیاه   نظري   میاه وتربة المزارع السمكیة  ١٠:٣٠ -٩
    –سامي عبد الملك / د –طھ عبد الحمید مھنا / د.أ
 أسامة غانم / د

 أسامة غانم/ د  قسم األراضي والمیاه  عملي    میاه وتربة المزارع السمكیة  ١٢ –١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ٢-١٢:٣٠

  حیواني. قسم إ  نظري         ـةـالمزارع السمكیـــ  ٣:٣٠-٢
آمال / د –مرفت علي محمد / د –حافظ خریبة / د.أ

  محمد الفقي

   إبراھیم السیداسراء / م –خلود شھدي / م.م  حیواني. م إقس  عملي        المزارع الســــمكیة      ٥- ٣:٣٠

  اء

  حیواني. قسم إ  نظري        الطیور المائیـــــــــة    ١٠:٣٠ - ٩
ماھر / د –فاتن عبد العزیز / د.أ –السید جمال / د.أ

  عبد الفتاح

زھراء السید عبد / م –صالح صابر  حماده/ د  حیواني. قسم إ  مليع          الطیور المائیـــــــة   ١٢ -١٠:٣٠
  الجلیل

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

/ د -صفاء أبو زید/ د.أ –محمد الدناصوري / د.أ  حیواني. قسم إ  نظري     ر األسماكـتكاثوفسیولوجیا   ٢-١٢:٣٠
  سعدیة عبد القادر

  إسراء عبد المنعم /م –سعدیة عبد القادر / د  حیواني. قسم إ  عملي تكاثر األسماك وفسیولوجیا    ٥ - ٢



  

ة ا   

راا   

   و ا ن ا واب

  

 

  :ملحوظة
  . أون الین% ٣٠، بالكلیة وجھاً لوجھ% ٧٠المحاضرات النظریة بنظام التعلیم الھجین بنسبة . ١             
  . وجھاً لوجھ بالكلیة% ١٠٠بنسبة الدروس العملیة . ٢             

  
  

                                                                                                                                             ا   
  /د .أ                                                                                                                        

                                        ا  ن                                                                                                                                              
  

Lobna 

  

"ات ا ول  ما راا  ا"  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٧ (: ا  

ا  دة  اا  رن ا   ر ي (ام–  (  

ا  

/ د.أ –شوقي الشحات / د.أ –محمد العشري / د.أ  )أحمد شكري/ د.مدرج أ(  نظري       مبادئ إحصـــــــــاء    ١٠:٣٠ - ٩
  صالح عكاشة / د –محمد عبد الحمید البرماوي 

  صالح عكاشة / د  لـقسم المحاصیــــــ  عملي    مبادئ إحصــــــــــاء       ١٢ -١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

ھبة محمد محمد / د.أ –إبراھیم ناجي محمد / د.أ  قسم النبات الزراعي  يظرنیة     لأمراض محاصیل حق  ٢-١٢:٣٠
  عبد النبي

   -سمر محمد  / م.م -ھبة محمد محمد عبد النبي/ د.أ  قسم النبات الزراعي  عملي  یة    لأمراض محاصیل حق   ٥ - ٢
  سارة محمود/ م

ا  

  لــصیـــــقسم المحا  نظري        تربیة نبـــــــات  أسس  ١٠:٣٠ -٩
سعاد / د –محمد عبد الحمید البرماوي / د.أ

  عطا

  سعاد عطا/ د  لـقسم المحاصیـــــ  عملي     تربیة نبـــــــات     أسس  ١٢ –١٠:٣٠

 نشاط طالبي  ٢-١٢:٣٠

  ضي مصطفى عبد الرا/ د –جمال المصري / د.أ  قسم الھندسة الزراعیة  میكنة زراعیـــــــــــــة      نظري  ٣:٣٠-٢

  دعاء إبراھیم شحاتھ / م  قسم الھندسة الزراعیة  عملي        ـةـمیكنة زراعیــــــــــ  ٦:٣٠-٣:٣٠

  اء

  صالح عزت / د.أ  ـلـــــقسم المحاصیــ  نظري    زیوتاللیاف واألمحاصیل   ١٠:٣٠ – ٩

  حسن سویلم عید / م  لــقسم المحاصیـــــ  عملي     زیوتاللیاف واألمحاصیل   ١:٣٠–١٠:٣٠

  استراحة  ٢ - ١:٣٠

  محمد جمال عباس / د –د أحمد عوض .أ  لـقسم المحاصیــــــ  نظري    ـا   ـالحشائش ومقاومتھـ  ٣:٣٠ – ٢

  محمد جمال عباس / د  لـقسم المحاصیــــــ  عملي       ا ـالحشائش ومقاومتھــ  ٥-٣:٣٠



  

ة ا   

راا   

   و ا ن ا واب

  

 

  :ملحوظة
  . أون الین% ٣٠، بالكلیة وجھاً لوجھ% ٧٠المحاضرات النظریة بنظام التعلیم الھجین بنسبة . ١             
  . وجھاً لوجھ بالكلیة% ١٠٠بنسبة الدروس العملیة . ٢             

  
  

                                                                                                                                             ا   
  /د .أ                                                                                                                        

                                        ا  ن                                                                                                                                              
  

Lobna 

  

" ات ا ولا راا  ا م"  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٨ (: ا  

ا  دة  اا  رن ا   ر ي (ام–  (  

ا  

/ د.أ     –حات شوقي الش/ د.أ –محمد العشري / د.أ  )أحمد شكري/ د.مدرج أ(  مبادئ إحصـــــــــــــاء         نظري   ١٠:٣٠ – ٩
  صالح عكاشة / د –محمد عبد الحمید البرماوي 

  قسم البساتیــــــــن  فاكھة متساقطة األوراق         نظري  ١٢ - ١٠:٣٠
 –عبد الحمید ملوك / د.أ –سند حبیب / د.أ
  مجدي بصل / د.أ

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  صالح عكاشة / د  محاصیــــــلقسم ال  يـعمل       ـــــــاء  ـــإحصـــــ ئمباد  ٢-١٢:٣٠

  قسم البساتیــــــــن  فاكھة متساقطة األوراق         عملـى   ٥ – ٢
كریم حمید  –ندا عماد الدین / م.م

  السید 

ا  

  قسم المحاصیـــــل  أسس تربیة نبــــــــــــات        نظري  ١٠:٣٠ -٩
/ د –محمد عبد الحمید البرماوي / د.أ

  سعاد عطا

  سعاد عطا/ د قسم المحاصیـــــل  أسس تربیة نبــــــــــــات         عملي   ١٢ – ١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ٢-١٢:٣٠

  ولید إبراھیم شعبان / د.أ  قسم النبــــــــــــات  أمراض محاصیل بستانیة       نظري  ٣:٣٠-٢

  سارة محمود/ م –ولید إبراھیم شعبان / د.أ  قسم النبــــــــــــات  أمراض محاصیل بستانیة        عملي  ٥-٣:٣٠

  اء

  قسم البساتیــــــــن  نظري)      ١(إنتاج نباتات زینـــــــة   ١٠:٣٠ – ٩
 –مصطفى زغلول / د.أ –عید قریش / د.أ
  یحیى عبد الفتاح / د.أ

  والء سلمان / م –م عبد النبي باس/ م  قسم البساتیــــــــن  عملي)      ١(إنتاج نباتات زینــــــــة   ١٢ - ١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ١٢:٣٠ – ١٢

  قسم البساتیــــــــن   نظري        ٢إنتاج خضـــــــــــــــر   ٢ - ١٢:٣٠
جینیسیا / د –محمد وصفي علوان / د.أ

  سلمى عبد الحمید ملوك / د –فاروق عمر 

  بساتیــــــــنقسم ال  عملـي       ٢إنتاج خضـــــــــــــــــر    ٣:٣٠ – ٢
جینیسیا / د –محمد وصفي علوان / د.أ

  سلمى عبد الحمید ملوك / د –فاروق عمر 



  

ة ا   

راا   

   و ا ن ا واب

  

 

  :ملحوظة
  . أون الین% ٣٠، بالكلیة وجھاً لوجھ% ٧٠المحاضرات النظریة بنظام التعلیم الھجین بنسبة . ١             
  . وجھاً لوجھ بالكلیة% ١٠٠بنسبة الدروس العملیة . ٢             

  
  

                                                                                                                                             ا   
  /د .أ                                                                                                                        

                                        ا  ن                                                                                                                                              
  

Lobna 

  

"ات ا ول  ما راا  ا"  

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

)٩ (: تا و  

ا  دة  اا  رن ا  ا ر ) يم–  (  

ا  

/ د.أ     –شوقي الشحات / د.أ –محمد العشري / د.أ  )أحمد شكري/ د.مدرج أ(  مبادئ إحصــــــــــــاء       نظري  ١٠:٣٠ -٩
  صالح عكاشة / د –محمد عبد الحمید البرماوي 

  ـــاتقسم النبــــــــــ  نظريأمراض بكتیریة ونیماتودیة      ١٢ – ١٠:٣٠
سحر علي جمال / د.أ –سامیة مسعود / د.أ

  الدین

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  قسم النبـــــــــــــات  عملي    ةأمراض بكتیریة ونیماتودی  ٢-١٢:٣٠
سحر علي جمال / د.أ –سامیة مسعود / د.أ

  سارة محمود / م –الدین 

  صالح عكاشة / د  ـلقسم المحاصیـــــ  عملي     إحصــــــــــــاء    ئمباد  ٣:٣٠-٢

  قسم الوقایــــــــــــة  حشرات اقتصادیـــة أ         عملي  ٦:٣٠-٣:٣٠
لیلى علي / م –محمد علي عبد الھادي / د

  مراد

ا  

  قسم الوقایــــــــــــة  فسیولوجي حشـــــــــرات   نظري  ١٠:٣٠ -٩
ناصر سعید / د.أ –طلعت أبو حشیش / د.أ

 محمود محمد كریمان / د –مندور 

  عبد هللا شافعي / م –كریمان محمود محمد / د  قسم الوقایـــــــــــة  عملي  فسیولوجي حشــــــــرات    ١٢ – ١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ٢-١٢:٣٠

  قسم الوقایـــــــــــة  أسس مكافحة اآلفـــــات     نظري  ٣:٣٠-٢
نجالء محمد لطفي / د.أ –محمد توفیق / د.أ

  جریش  سارة/ د   –

  قسم الوقایــــــــــــة  أسس مكافحة آفــــات         عملي  ٥-٣:٣٠
أحمد عثمان / م.م –سارة صالح جریش / د

  سلیمان

  اء

 قسم الوقایــــــــــــة  حشرات اقتصادیــــة أ       نظري  ١٠:٣٠ – ٩
ناصر / د.أ –عوض أحمد سرحان / د.أ

  ادي محمد علي عبد الھ/ د –سعید مندور 

  قسم الوقایــــــــــــة  كیمیــــــــاء مبیــــــدات     نظري  ١٢-١٠:٣٠
لیلى علي / د.أ –أبو شبانة مصطفى / د.أ

 منى جابر / د –رضا 

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  قسم الوقایــــــــــــة  كیمیـــــــــاء مبیــــدات       عملي  ٣:٣٠-١٢:٣٠
أحمد عثمان / م.م –لیلى علي رضا / د.أ

  سلیمان 


