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اليوم/  
 الساعة

9 –  10   10 -  11 11  – 12   12  – 1   1 –  2   2 –  3   3 –  4   4 –  5   5 –  6   6 –  7   

   السبت 
E –  نظري 

ي  )أون    د/ غادة علي الخريب 
 الين( 

  

 األحد 
ي نبات   نظري   –فسيولوج 

 أ.د/ محمد الحماحمي 
 )مدرج أ.د/ أحمد شكري( 

 نظري  –الصناعات الغذائية واأللبان 
أ.د/ رفيق   –عبد المنعم أ.د/ مجدي 

 عبد الرحمن +  أ.د/ سيد مختار
 )مدرج أ.د/ أحمد شكري( 

 م امل بدارن   -م/ عيد سويلم م  ( 6،  5عمىلي ) -إنتاج محاصيل عام 
ات عامة  م/ ليلي   -محمد علي عبد الهادي  د/    (10، 9عمىلي ) –حشر

 علي  
   ( 4،  3عمىلي ) -الصناعات الغذائية واأللبان 

سمر محمد  د. عبد الرحمن  +  م  -م/ أسماء عماد –ل م.م/ محسن فيص
 م/ جيالن عبد الرحمن  –عارف  

 
 ( 2،  1عمىلي )-كيمياء تحليلية 

هناء  م  -م/أسماء سعود محمد

 ابراهيم 
ي نبات  ،  7عمىلي )-فسيولوج 

8 ) 
 م/ غادة عبد الرؤوف  م

ي نبات   ( 2، 1عمىلي )-فسيولوج 
 م/ غادة عبد الرؤوف  م            

ر  اال  ثني 

ات عامة   نظري  –أ. حشر
أ.د/   –أ.د/ عوض رسحان 

د. محمد علي    -  محمود فرج 
 عبد الهادي 

 )مدرج أ.د/ أحمد شكري( 

 نظري  –إنتاج محاصيل عام 
 صالح عزت أ.د/  

 )مدرج أ.د/ أحمد شكري( 
ي   نشاط طالن 

نظرى العملى )حشرات ( مدرج أ.د/  
 احمد شكرى 

 د/ محمد عبد الهادى 

  

 الثالثاء 

 نظري  –ء تحليلية كيميا 
ي   

أ.د/ عبد   –أ.د/ يوسف الفخران 
أ.د/ السيد   –المنعم محمود 

 عويس  
 )مدرج أ.د/ أحمد شكري( 

م  ( 10، 9)  عمىلي  -إنتاج محاصيل عام 
 م امل بدارن  -م/ عيد سويلم

 
ات عامة   م/ ليلي علي   -محمد علي عبد الهادي  د/  (8، 7عمىلي ) –حشر

 

 

م/  –م.م/ محسن فيصل  ( 6،  5عمىلي ) –ن الصناعات الغذائية واأللبا
 م/ أحمد أيمن  –سمر محمد عارف    د. عبد الرحمن  +  م  -أسماء عماد

 
  

ي نبات     ( 4،  3عمىلي    ) -فسيولوج 
 م/ غادة عبد الرؤوف م 

   (2،  1عمىلي )-وراثة 
أ.د/    –أ.د/ منال حسن عيد 
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   ( 8،  7عمىلي )–وراثة 
أ.د/ إيهاب ربيع    –أ.د/ منال حسن عيد 

د/ أمل عبد   -أ.د/ محمد عبد الجواد–
 سماح عبد العظيم   /د  -المجيد

أ.د/ محمد عبد  –إيهاب ربيع  
د/    -د/ أمل عبد المجيد -الجواد

 سماح عبد العظيم

 األربعاء 

 م امل بدارن  -م م/ عيد سويلم  (4،  3عمىلي )  –إنتاج محاصيل عام 
   (10،  9عمىلي ) –الصناعات الغذائية واأللبان 

 سمر محمد  د. عبد الرحمن  + م  -م/ أسماء عماد –محسن فيصل  / م.م
ات عامة   م/ ليلي علي    –محمد علي عبد الهادي  د/  ( 2،  1عمىلي )  -حشر

م/   –م.م/ محسن فيصل    ( 2،  1عمىلي ) -الصناعات الغذائية واأللبان 
ف  –سمر محمد عارف    د. عبد الرحمن  +  م  -أسماء عماد  م/ سوالف أرسر

ات عامة   م/ ليلي علي    –محمد علي عبد الهادي  د/   (4،  3عمىلي ) -حشر
 م امل بدارن  -م م/ عيد سويلم(  8،  7)  عمىلي -إنتاج محاصيل عام 

  

ي نبات  ( 6.5عمىلي ) -فسيولوج 
   م/ غادة عبد الرؤوف  

 ( 8، 7عمىلي ) -كيمياء تحليلية   
هناء  م  -م/أسماء سعود محمد

 ابراهيم 
 

 ( 6، 5عمىلي ) –وراثة 
أ.د/ إيهاب ربيع    –أ.د/ منال حسن عيد 

د/ أمل عبد   -أ.د/ محمد عبد الجواد–
 د/ سماح عبد العظيم   - المجيد

 

ي نبات -9عمىلي )–فسيولوج 
10 ) 

   م/ غادة عبد الرؤوف  م 
 ( 6،  5عمىلي ) -كيمياء تحليلية  

هناء  م  -م/أسماء سعود محمد

 ابراهيم 
 

    

 الخميس  

 نظري  –وراثة 
محمد عبد  د/    – منال عيدأ.د/  

 د/ سماح عبد العظيم  –الجواد 
 )مدرج أ.د/ أحمد شكري( 

   ( 8،  7عمىلي ) –الصناعات الغذائية واأللبان 
سمر محمد  د. عبد الرحمن  +  م  -م/ أسماء عماد –م.م/ محسن فيصل 

   أروى عبد الفتاح  –عارف  
ات عامة   م/ ليلي علي   -محمد علي عبد الهادي  د/  (6،  5عمىلي ) -حشر

 م امل بدارن  -م م/ عيد سويلم  ( 2،  1عمىلي )-تاج محاصيل عام إن

 

   (10،  9عمىلي ) -وراثة 
أ.د/ إيهاب ربيع    –أ.د/ منال حسن عيد 

د/ أمل عبد   -أ.د/ محمد عبد الجواد–
 د/ سماح عبد العظيم – المجيد

 ( 4،  3عمىلي )  –كيمياء تحليلية 
 هناء ابراهيم م  -م/أسماء سعود محمد

 ( 10،  9عمىلي ) -ةكيمياء تحليلي
هناء  م  -م/أسماء سعود محمد

 ابراهيم 
 ( 4، 3عمىلي ) –وراثة 

أ.د/    –أ.د/ منال حسن عيد 
أ.د/ محمد عبد  –إيهاب ربيع  

  - د/ أمل عبد المجيد -الجواد
 د/ سماح عبد العظيم

   

 


