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 االحد

 محاضرات
 0علم البيئة المائية  مدرج  

 محمد ممدوحد 
   

   عملى

 0قاعة 0علم البيئة المائية  سكشن
 1 قاعة 1سكشن بيولوجيا االحياء المائية 

  2قاعة 2ستكنولوجيا تصنيع االعالف وتكوين العالئق 
 3قاعة 3كيمياء المياه واالراضى سكشن 

 4قاعة 4مقدمة فى علم وتكنولوجيا الغذاء سكشن 

 0قاعة 1علم البيئة المائية  سكشن
 1قاعة  0بيولوجيا االحياء المائية سكشن 

  2قاعة 3ستكنولوجيا تصنيع االعالف وتكوين العالئق 
 3قاعة 2كيمياء المياه واالراضى سكشن 

 4قاعة 5مقدمة فى علم وتكنولوجيا الغذاء سكشن 

 االثنين

  محاضرات
تكنولوجيا تصنيع االعالف وتكوين العالئق  

 أ.د مالك محمد السيد 0مدرج
  

   عملى

 0قاعة 2علم البيئة المائية  سكشن
 1قاعة  3بيولوجيا االحياء المائية سكشن 

  2قاعة 4ستكنولوجيا تصنيع االعالف وتكوين العالئق 
 3قاعة 5كيمياء المياه واالراضى سكشن 

 4قاعة 7مقدمة فى علم وتكنولوجيا الغذاء سكشن 

 0قاعة 3علم البيئة المائية  سكشن
 1قاعة  2بيولوجيا االحياء المائية سكشن 

  2قاعة 5ستكنولوجيا تصنيع االعالف وتكوين العالئق 
 3قاعة 7كيمياء المياه واالراضى سكشن 

 4قاعة0مقدمة فى علم وتكنولوجيا الغذاء سكشن

 الثالثاء

 محاضرات
 مقدمة فى علم وتكنولوجيا الغذاء

 ط سالمةسأ.د عبد البا 0مدرج  
 0بيولوجيا االحياء المائية  مدرج 

 د زيزى ابراهيم السيد
  

   عملى

 0قاعة 5علم البيئة المائية  سكشن
 1قاعة  4 بيولوجيا االحياء المائية سكشن

  2قاعة 0ستكنولوجيا تصنيع االعالف وتكوين العالئق 
 3قاعة 1كيمياء المياه واالراضى سكشن 

 4قاعة 2مقدمة فى علم وتكنولوجيا الغذاء سكشن 

 0قاعة 7علم البيئة المائية  سكشن
 1قاعة  5بيولوجيا االحياء المائية سكشن 

  2قاعة 1ستكنولوجيا تصنيع االعالف وتكوين العالئق 
 3قاعة 4 كيمياء المياه واالراضى سكشن 

 4قاعة 3مقدمة فى علم وتكنولوجيا الغذاء سكشن 

 االربعاء

  محاضرات
 أخالقيات ومهارات البحث العلمى 

 0 أ.د إبراهيم محسب  مدرج
  

   عملى

 0قاعة 4علم البيئة المائية  سكشن
 1قاعة  5بيولوجيا االحياء المائية سكشن 

  2قاعة 7ستكنولوجيا تصنيع االعالف وتكوين العالئق 
 3قاعة0كيمياء المياه واالراضى سكشن

 4قاعة 1مقدمة فى علم وتكنولوجيا الغذاء سكشن 

 

 محاضرات الخميس
 0كيمياء المياه واالراضى  مدرج 

 د محمد ممدوح

 المشروعات الزراعية الصغيرة  
 0مدرج   د/ محمد الصفتى أ.  
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