
  

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 اا  ما راا "  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

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

ا  

  نظري   صناعات ریفیـــــة       ١٠:٣٠ – ٩
 قســـــم الصناعات

  واأللبان
صفاء /د -خلود بالسي / د - نھا مرسي / د.أ

  مقبل 

  عملي   صناعات ریفیــــــة        ١٢-١٠:٣٠
 قســـــم الصناعات

  واأللبان
  سوالف أشرف / م -أسماء عماد / م.م

  نشاط طالبي  ٢ – ١٢:٣٠

  عملي   صناعات ریفیــــــة        ٣:٣٠-٢
 الصناعاتقســـــم 

  واأللبان
  سوالف أشرف / م -أسماء عماد / م.م

  سارة محمود/ م - محمد إبراھیم / د  قســــم النبات الزراعي  عملي      أمراض نبــــــــات     ٦:٣٠- ٣:٣٠

  اء

       –مد شبل مح/ د –محمد عبد النعیم عثمان / د.أ  قســــم الوقایــــــة  نظري  نحل ودیدان حریـر        ١٠:٣٠ – ٩
  كریمان محمود / د

  عبد هللا شافعي/ م –محمد شبل عبد الفتاح / د  قســــم الوقایــــــة  عملي     نحل ودیدان حریـــر    ١٢ - ١٠:٣٠

  إستراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  لمنعموفاء عبد ا/ د –إیھاب عبد المنعم / د  قســـــم االقتصـــاد  عملي    إرشاد زراعــــي         ٢-١٢:٣٠

  إیھاب عبد المنعم/ د –أحمد حبش / د.أ   سعید الشامي/ د.مدرج أ  نظري  إرشاد زراعــــــي        ٣:٣٠-٢

  ارء

  محمد إبراھیم / د –عبد العزیز سالم / د.أ  قســم النبات الزراعي  نظري  أمراض نبــــــات          ١٠:٣٠-٩

  قسم البساتیــــــــني   نظر إنتاج خضــــــر            ١٢ – ١٠:٣٠
جینیسیا فاروق / د –محمد وصفي علوان / د.أ

  سلمى عبد الحمید ملوك / د –عمر 

  استراحة  ١٢:٣٠ - ١٢

  قسم البساتیـــــــن  عملي إنتاج خضـــــر              ٢ -١٢:٣٠
جینیسیا فاروق / د –محمد وصفي علوان / د.أ

  سلمى عبد الحمید ملوك / د –عمر 

ا  
  تامر السید موسى/ د –عادل أبو بكر / د.أ  قســـــم الصناعاتنظري     تكنولوجیا حفظ األغذیة     ١٠:٣٠-٩

  جیالن عبد الرحمن/ م  قســـــم الصناعاتعملي      تكنولوجیا حفظ األغذیة     ١:٣٠ – ١٠:٣٠



  

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 ولاا  ما راا "  
ا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

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

ا  

  منى سلیم / د.أ –محمد الجبلي / د.أ  قســــــم االقتصاد  اقتصادیات أراضي     نظري   ١٠:٣٠ – ٩

  محمد عبد الجواد إمام/ د  قســـــم المحاصیل  عملي     م وتحلیل تجاربتصمی  ١٢-١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ٢-١٢:٣٠

  آیة سالمة/ م  قســــــم االقتصاد  اقتصادیات أراضي      عملي  ٣:٣٠-٢

  اء

  قســــــم األراضي  صیــــانة أراضـــي     نظري   ١٠:٣٠ – ٩
   –اھیم أحمد إبر/ د.أ –علي یوسف جنید / د.أ
  باسم محسن السید/ د

  باسم محسن السید/ د –أحمد إبراھیم / د.أ  قســــــم األراضي  صیــــانة أراضــي       عملي   ١٢ - ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  قســــــم البساتین  بساتین خـــاص          نظري   ٢ - ١٢:٣٠
جینیسیا / د –ایمان اسماعیل مغازي / د.أ

  مجدي اسماعیل عبد العزیز / د –فاروق عمر 

  قســــــم البساتین  بساتین خـــاص           عملي   ٥ – ٢
والء / م –عالم / م.م –جینیسیا فاروق عمر / د

  سلمان 

  ارء
  قســــــم األراضي  خصوبة أراضي         نظري   ١٠:٣٠ – ٩

    –السید السخري / د.أ –رأفت خلف هللا / د.أ
  نھى محجوب/ د

  محمد سمیر عبد الباري/ م  قســــــم األراضي  خصوبة أراضي         عملـي   ١:٣٠-١٠:٣٠

ا  
  سعید الشامي/ د.مدرج أ  نظري       تصمیم وتحلیل تجارب  ١٠:٣٠ – ٩

 –منال حفني / د.أ –عبد الرحیم أحمد علي / د.أ
  محمد عبد الجواد إمام/ د

  جمیع أعضاء ھیئة التدریس بالقسم   ـــم األراضيقســـ  بحث ومناقشـــــات         ٤ – ١١

  



  

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 ولاا  ما راا "  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

)٣ (: ا و   

ا  دة  اا  رن ا    ر ي (ام– (  

ا  

  إیھاب عبد المنعم/ د  –منى سلیم / د.أ  قسم االقتصــــــــاد  اقتصادیات إدارة المصانع     نظري   ١٠:٣٠ – ٩

  قســـــم األلبــــــان  نظري    تكنولوجیا صناعة الجبن      ١٢-١٠:٣٠
      –أمین جودة / د.أ –محمد الصفتي / د.أ
  عاطف أبو النور/ د.أ

  نشاط طالبي  ٢-١٢:٣٠

  محسن علي / م.م –أحمد عبد الدایم / د  قســـــم األلبــــــان  عملي    تكنولوجیا صناعة الجبن       ٥-٢

  

  اء

  سید مختار/ د.أ –عادل أبو بكر / د.أ  قســـــم الصناعات  نظـري صناعات میكروبیــــــــة       ١٠:٣٠ – ٩

  جیالن عبد الرحمن/ م  قســـــم الصناعات   صناعات میكروبیــــــــة      عملـي  ١٢ - ١٠:٣٠

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  قسم االلبـــــــــــان  میكروبیولوجیا ألبان ومنتجاتھا   نظري   ٢ – ١٢:٣٠
حسني / د.أ –مجدي عبد المنعم / د.أ

  أحمد 

  لوفامحمد أبو ا/ م.م  قسم االلبـــــــــــان  میكروبیولوجیا ألبان ومنتجاتھا    عملي   ٥ – ٢

  

  ارء

  نظري تحلیل أغذیة وألبــــــــــان       ١٠:٣٠ – ٩
قســـمي الصناعات 

  واأللبان
 –أمیرة الخولي / د.أ+ زكریا الشامي / د.أ
  رفیق عبد الرحمن / د.أ

عملي    تحلیل أغذیة وألبـــــــــان        ١:٣٠–١٠:٣٠
قسمي الصناعات 

  واأللبان
مد السید مح/ م.م+ أسماء عماد / م.م

  سالم

بحث ومناقشـــــــــات        ٢ – ٩  ا  
قسمـي الصناعات 

  واأللبان
  جمیع أعضاء ھیئة التدریس بالقسمین

  
  



  

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 اا  ما راا "  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

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

ا  

  قســــــم الصناعات  نظري     صناعات ریفیة          ١٠:٣٠ – ٩
صفاء / د –خلود بالسي / د+ نھا مرسي / د.أ

  مقبل

  أسماء عماد/ م.م+  سوالف أشرف/ م  قســــــم الصناعات  صناعات ریفیة              عملي  ١٢-١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ٢-١٢:٣٠

  نھا مرسي/ د.أ –جمال عبد العال / د.أ  قســـم الصناعات  أعداد وجبــــــات           نظري  ٣:٣٠-٢

  سوالف أشرف/ م  قســـم الصناعات   إعداد وجبــــــــات          عملي  ٦:٣٠- ٣:٣٠

  

  اء

  قســــــم الوقایـــــة  ـري نحل ودیدان حریر         نظ  ١٠:٣٠ – ٩
  –محمد شبل / د –محمد عبد النعیم عثمان / د.أ
  كریمان محمود / د

  عبد هللا شافعي/ م –محمد شبل عبد الفتاح / د  قســــــم الوقایـــــة  نحل ودیدان حریر          عملـي  ١٢ - ١٠:٣٠

  إستراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  وفاء عبد المنعم / د –إیھاب عبد المنعم / د  قســـــم االقتصـــادعملي  إرشاد زراعــــــي             ٢-١٢:٣٠

  إیھاب عبد المنعم/ د –أحمد حبش / د.أ   سعید الشامي/ د.مدرج أ  إرشاد زراعـــــي          نظري   ٣:٣٠ -٢

  

  ارء

  قســـمي الصناعات واأللبان  تحلیل أغذیة وألبان         نظري  ١٠:٣٠ – ٩
 –أمیرة الخولي / د.أ+ كریا الشامي ز/ د.أ
  رفیق عبد الرحمن/ د.أ

  قسمي الصناعات واأللبانتحلیل أغذیة وألبان          عملي     ١:٣٠ - ١٠:٣٠
محمد السید / م.م+ أسماء عماد / م.م

  سالم

جمیع أعضاء ھیئة التدریس بالقسمین  قسمـي الصناعات واأللبان  بحث ومناقشــــات  ٢-٩  ا  

  



  

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 اا  ما راا "  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٥  (: جام واوا اما  
ا  دة  اا  رن ا  

  ر ي (ام– 
(  

ا  

  قسم إنتاج حیواني  ريتحسین الحیوان والدواجن      نظ   ١٠:٣٠ – ٩
طارق / د.أ –أشرف عبد الرحمن / د.أ

  السعید 

  قسم إنتاج حیواني  تحسین الحیوان والدواجـن       عملي   ١٢ - ١٠:٣٠
عبد هللا / د –أحمد یحیى مغازي / د

  غازي

  نشاط طالبي  ٢-١٢:٣٠

  د الجواد إماممحمد عب/ د  معمل المحاصیل   عملي         تصمیم وتحلیل تجــارب    ٣:٣٠-٢

  اء

  قسم الصناعــات   تكنولوجیا المنتجات الحیوانیة   نظري  ١٠:٣٠ – ٩
حسن / د.أ –فاطمة محمد محمود / د.أ

  سید مختار /  د.أ –شحاتھ 

  أحمد أیمن / م  قسم الصناعــات   تكنولوجیا المنتجات الحیوانیة    عملي  ١:٣٠ - ١٠:٣٠

  استراحة  ٢ - ١:٣٠

  إیھاب عبد المنعم/ د –أحمد حبش / د.أ   سعید الشامي/ د.مدرج أ  إرشاد زراعــــــــــــي           نظري   ٣:٣٠ -٢

  قســـــم االقتصــاد  إرشاد زراعـــــــــــي             عملي  ٥ -  ٣:٣٠
وفاء عبد / د –إیھاب عبد المنعم / د

  المنعم 

  
  ارء

  قسم إنتاج حیواني  نظري     فتكوین عالئق وتصنیع أعال  ١٠:٣٠ - ٩
  - أحمد عثمان /د.أ –اسماعیل حافظ / د.أ
  ھیام عبد الحلیم / د.أ

  حماده صالح صابر / د  قسم إنتاج حیواني  تكوین عالئق وتصنیع أعالف   عملي  ١:٣٠-١٠:٣٠

ا  
  سعید الشامي/ د.مدرج أ  نظري                تصمیم وتحلیل تجارب  ١٠:٣٠ – ٩

منال / د.أ –د الرحیم أحمد علي عب/ د.أ
  محمد عبد الجواد إمام/ د –حفني 

  جمیع أعضاء ھیئة التدریس بالقسم   إنتاج حیوانيقســــــم   بحث ومناقشـــــات        ٤ – ١١

 
  



  

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 اا  ما راا "  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

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

ا  

  أحمد ریان / د –آمال عبد الفتاح / د.أقســــم الصناعات           المخلفات السمكیـــة        نظري  ١٠:٣٠ – ٩

  سمر عارف / م.م  قســـــم الصناعات   عملي المخلفات السمكیــة           ١٢ - ١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ٢-١٢:٣٠

  محمد عبد الجواد إمام/ د  قســـــم المحاصیل  تصمیم وتحلیل تجارب     عملي  ٣:٣٠-٢

  اء

  قســــــم الصناعات  حفظ األسمــــــاك           نظري  ١٠:٣٠ – ٩
حسن شحاتھ / د.أ –فاطمة محمد محمود / د.أ

  سید مختار/  د.أ –

  سمر عارف / م.مقســــم الصناعات           حفظ األسمــــــــاك          عملي  ١:٣٠ - ١٠:٣٠

  استراحة  ٢ - ١:٣٠

  إیھاب عبد المنعم/ د –أحمد حبش / د.أ   سعید الشامي/ د.مدرج أ  إرشاد زراعــــــــي        نظري     ٣:٣٠ -٢

  وفاء عبد المنعم / د –إیھاب عبد المنعم / د  قســـــم االقتصـــاد  عملي          إرشاد زراعـــــــي  ٥ -  ٣:٣٠

  

  ارء

  أحمد ریان / د –زكریا الشامي / د.أ  قســـــم الصناعات   كیمیاء تحلیل األسماك      نظري  ١٠:٣٠ - ٩

  نور الدین  حفصة/ م.م  قســـــم الصناعات   كیمیاء تحلیل األسماك       عملي  ١:٣٠-١٠:٣٠

ا  
  سعید الشامي/ د.مدرج أ  نظري           تصمیم وتحلیل تجارب  ١٠:٣٠ – ٩

منال / د.أ –عبد الرحیم أحمد علي / د.أ
  محمد عبد الجواد إمام/ د –حفني 

  بحث ومناقشـــــات         ٤ – ١١
إنتاج قســــــم 

  حیواني
  جمیع أعضاء ھیئة التدریس بالقسم 

  



  

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 

  

" ولات ا اا  ما راا "  

ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

 )٧  ( :ا  

ا  دة  اا  رن ا   ر ي (ام– (  

ا  

  قســــم المحاصیل  نظري     ٢/تحسین محاصیل حقلیة   ١٠:٣٠ – ٩
سعاد / د –حمد عبد هللا العشري م/ د.أ

  عطا محمود 

  محمد عبد الجواد إمام/ د  قســـم المحاصیل  عملي     تصمیم وتحلیل تجارب       ١٢ - ١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ٢-١٢:٣٠

  سعاد عطا محمود/ د  قســــم المحاصیل  عملي      ٢/تحسین محاصیل حقلیة    ٥-٢

  اء

  قســــم المحاصیل  نظري  استزراع أراضي مستصلحة     ١٠:٣٠ – ٩
منال / د –محمد صبري حماده / د.أ

  شكري عبد الحلیم

  قســـم المحاصیـل  عملي  استزراع أراضي مستصلحة      ١٢ - ١٠:٣٠
عید حسن / م –منال شكري عبد الحلیم /د

  سویلم 

  استراحة  ١٢:٣٠- ١٢

  وفاء عبد المنعم / د –إیھاب عبد المنعم / د  قســـم االقتصــاد  ملي  ع          إرشاد زراعــــــي       ٢-١٢:٣٠

  إیھاب عبد المنعم/ د –أحمد حبش / د.أ   سعید الشامي/ د.مدرج أ  إرشاد زراعـــــي               نظري  ٣:٣٠ -٢

  ارء
  المحاصیلقســــم   محاصیل سكر وغیر تقلیدیة   نظري   ١٠:٣٠ – ٩

منال / د –حسن محمد عبد المطلب / د.أ
  شكري عبد الحلیم 

   شكريمنال / د  قســــم المحاصیل  محاصیل سكر وغیر تقلیدیة    عملي  ١٢ –١٠:٣٠

ا  
  نظري                تصمیم وتحلیل تجارب  ١٠:٣٠ – ٩

سعید / د.مدرج أ
  الشامي

منال / د.أ –عبد الرحیم أحمد علي / د.أ
  د الجواد إماممحمد عب/ د –حفني 

  جمیع أعضاء ھیئة التدریس بالقسم   قسـم المحاصیل  بحث ومناقشـــــات         ٤ – ١١

  



  

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 ولاا  ما راا "  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

)٨( : ا  
ا  دة  اا  رن ا  

ا  ر ) يم– 
(  

ا  

  وفاء عبد المنعم/ د –أحمد حبش / د.أ  قســـــــم االقتصاد   اقتصادیات بســــاتین     نظري   ١٠:٣٠ – ٩

  سلوى جمال/ م  قســـــــم االقتصاد  اقتصادیات بســــاتین       عملي  ١٢ -١٠:٣٠

  نشاط طالبي  ٢-١٢:٣٠

  محمد عبد الجواد إمام/ د  قســـــم المحاصیل  ارب     عمليتصمیم وتحلیل تج  ٣:٣٠-٢

  قســـــم االقتصـــاد  عملي   إرشاد زراعـــــــي         ٥ - ٣:٣٠
وفاء عبد / د –إیھاب عبد المنعم / د

  المنعم 

  اء

    –ء كمال حافظ نجال/ د.أ –عید قریش / د.أ  قسم البساتیـــــــن   إعداد وتخزین وتصدیر   نظري   ١٠:٣٠ – ٩
  إبراھیم ناصف / د

    –نجالء كمال حافظ / د.أ –عید قریش / د.أ  قسم البساتیــــــــن  إعداد وتخزین وتصدیر    عملي  ١:٣٠-١٠:٣٠
  م عمرو عالم .م –إبراھیم ناصف / د

  استراحة  ٢ -١:٣٠

  نظري        إرشاد زراعــــــي    ٣:٣٠ -٢
سعید / د.مدرج أ

  الشامي
  إیھاب عبد المنعم/ د –أحمد حبش / د.أ 

  ارء
  قســــــــم البساتین  نظري   ـــیق الحدائق      تنســـ  ١٠:٣٠ - ٩

حمدي كمال / د.أ –عید محمد قریش / د.أ
  عطاهللا 

  سلمان والء / م  -حمدي كمال عطاهللا / د.أ  قســــــــم البساتین  عملي    تنســــــیق الحدائق        ١:٣٠-١٠:٣٠

ا  
  سعید الشامي/ د.مدرج أ  نظري          تصمیم وتحلیل تجارب  ١٠:٣٠ – ٩

منال / د.أ –عبد الرحیم أحمد علي / د.أ
  محمد عبد الجواد إمام/ د –حفني 

  جمیع أعضاء ھیئة التدریس بالقسم   قســــــم البساتین  بحث ومناقشـــــات         ٤ – ١١

  



  

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 اا  ما راا "  
ا  ٢٠٢١/٢٠٢٢  

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

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

ا  

  قسم البساتین   إنتاج بساتین خــاص       عملي  ١٢ – ٩
   –ندا عماد الدین / م.م –ء الشطوري روا/ د.أ
  باسم عبد النبي/ م

٢-١٢:٣٠  ط م  

  محمد عبد الجواد إمام/ د  قسم المحاصیـــــل  تصمیم وتحلیل تجارب    عملي  ٣:٣٠-٢

  قســـــم االقتصـــاد  إرشاد زراعـــــــــي       عملي  ٥-٣:٣٠
وفاء عبد / د –إیھاب عبد المنعم / د

  المنعم 

  اء

محمد عبد / د.أ –سلیمان محمد كامل / د.أ  قســـــــم الوقایة  نحل ودیدان حـــــریر     نظري  ١٠:٣٠ – ٩
  كریمان محمود محمد/ د   -النعیم 

  عبد هللا شافعي/ م –كریمان محمود محمد / د  قســـــــم الوقایة  نحل ودیدان حـــــریر     عملي  ١٢ - ١٠:٣٠

  ستراحةا  ١٢:٣٠- ١٢

  قسم البساتین  إنتاج بساتین خاص        نظري  ٢-١٢:٣٠
رواء الشطوري / د.أ –عبد القوي والي / د.أ

  محمد صالح علي / د –

  إیھاب عبد المنعم/ د –أحمد حبش / د.أ   سعیدالشامي/ د.مدرج أ  إرشاد زراعــــــي         نظري  ٣:٣٠ -٢

  ارء
  حنان المرزوقي/ د.أ –محمد أنور / د.أ  قســــــم النبـــــات  نظري    أمراض فطریة حقلیة   ١٠:٣٠ - ٩

  سارة محمود/ م –حنان المرزوقي / د.أ  قســــــم النبـــــات  عملي)    حقلیة(أمرض فطریة   ١:٣٠-١٠:٣٠

ا  
  سعید الشامي/ د.مدرج أ  نظري         تصمیم وتحلیل تجارب  ١٠:٣٠ – ٩

منال / د.أ –علي  عبد الرحیم أحمد/ د.أ
  محمد عبد الجواد إمام/ د –حفني 

  جمیع أعضاء ھیئة التدریس بالقسم   توقایة النباقســــــم   بحث ومناقشـــــات         ٤ – ١١

  


