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للفصل  بمصروفات( مميز)برنامج  برنامج التكنولوجيا الحيويةالمستوى األول للطالب  الجدول الدراسي

 (2022/2023) الربيعيالدراسي 

 المحاضر المقرر  اليوم

 BIO 202: Organic chemistry السبت

 30,2-30,22عملي:    21,22-21,9محاضرة: 

 بالدور الثاني، الدور الثالث، معمل أولى 2المحاضرة قاعة 

 الهيئة المعاونة: علياء شحات علي، أبوبكر صديق محمود

 أ.د. أحمد معوض إمام

 د. ياسر محمد دياب

 د. أحمد صالح محمود

 

 األحد

POL 202: Biostatistics 

 00,22-00,20تدريبات:    00,20-00,9محاضرة: 

 قسم الدواجن

 أ.د. إنصاف أحمد الفل

 أ.د. بثينة يوسف فؤاد

 محمد إمام د. أحمد

SCI 202: Animal physiology   

  30,4-30,2عملي:    3,2.-3,22محاضرة: .

 الدور الثاني، كلية العلوم 2 معمل، 2، الدور 2مدرج المحاضرة 

 أ.د. سماح ممدوح محمد فتحي

 معيد -محمود سيد جمعه السيد

 

 

 االثنين

UNI 004: Scientific writing in English 

 العلمية باللغة اإلنجليزيةالكتابة 

    30,22-30,9محاضرة: 

 كلية اآلداب -د. إيهاب صالح محمد

، 229، 222معمل علم النفس، معمل )

 (الدور الثالث بالصعد

UNI 001: Psychology 

 30,22-30,22محاضرة: 

 أ. مساعد – د. إيمان عزت عباده

 )معمل علم النفس، كلية اآلداب(

 

 

 

 الثالثاء

 UNI 003: Entrepreneurship ريادة األعمال 

    00,22-00,20محاضرة: 

 قاعة قسم االقتصاد، مبنى اإلدارة، الدور الثالث، كلية الزراعة

 أ.د. سيد صالح سيد صالح

 أ.مساعد -د. محمد عبد الحميد أحمد

SCI 202: Physics 

 00,3-00,2عملي:    30,22-30,22محاضرة: 

 أولى، كلية العلوم : معمل معملال (،2) قاعةالمحاضرة 

 

 كلية العلوم – أ.د. نجالء راشد سيد

 د. هاني محمد علي الشرقاوي

 والء أحمد محمود شوبك )م. مساعد(

 معيد - حميده حامد محمد

 

 األربعاء

 PHR 202: Production and manufacturing of 

medicinal plants 

 30,2-30,22عملي:    30,22-30,9محاضرة: 

 كلية الصيدلة، الدور الخامس، معمل العقاير

 أ.د. منى حافظ محمد حته

- نسمه نجاح عبد الفتاح البرعي

 م.مساعد

 ياسمين فرج محمد )معيد( 

 الكلية عميد                 كلية لشئون التعليم والطالبوكيل ال

 محمود علي عبد الفتاحأ.د.           جمال فرج محمد فرجأ.د. 
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دراسي الدراسي لطالب المستوى الثاني لبرنامج التكنولوجيا الحيوية )برنامج مميز بمصروفات( للفصل الالجدول 

(2022/2023الربيعي )  

 المحاضر المقرر  اليوم

 

 األحد

BIO 203: Genetic engineering (2) 

 00,2-00,22عملي:    21,22-21,9محاضرة: 

 ، الدور الثالث، العملي معمل الكيمياء الحيوية 2المحاضرة قاعة 

 أ.د. زاهر أحمد محمد

 أ.د. عبد المنعم صادق حسن

 أبوبكر صديق محمود

 

 

 االثنين

GEN 202: Molecular breeding of crops 

 قسم الوراثةقاعة  21,22-21,9محاضرة: 

  أ.د. عبسى أحمد عيسى

 أ.د. جمال محمدين حسان 

 يسمحمد أ.د. أحمد عبد الفتاح 

 حمد عمرد. آيات أ

MIC 203: Applied microbiology 

 21,3-21,2عملي:    21,2-30,22محاضرة: 

 قسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة

 مساعد( )أ. د. ياسر فتحي عبد العليم

 د. إبراهيم محمد إبراهيم

 د. إسراء أحمد إسماعيل

 (مساعدم. )فاطمة رمضان عبد الله 

 

 الثالثاء

 BIO 202: Physical biochemistry   

    قسم الكيمياء الحيوية 30,22-30,20محاضرة: 

 (، كلية العلومالبدروم، 3)معمل  00,3-2 ,00عملي: ال

 

 زاهر أحمد محمدأ.د. 

 أ.د. مصطفى عبد المقصود عيسى

 أ.د. غادة محمد أحمد عبد الحافظ

 علي علياء شحات -صالح أحمد محمد

 

 

 

 األربعاء

FST 202 & DAI 202: Food analysis and food 

safety 

 30,2-22 ,30عملي:    21,22-21,9محاضرة: 

 

 أ.د. وداد عزب متري

 أ. مساعد -د. عالء الدين محمود عبد اللطيف

 مساعد( .بسمة رمضان عبد المعتمد )م

 )معيد( نهلة أبوبكر عبد الستار

GEN 202: Molecular breeding of crops 

 معمل قسم الوراثة 41,3-41,2العملي: 

 أمل جمال رمضان

 أ.د. عبسى أحمد عيسى 

 أ.د. جمال محمدين حسان 

 أ.د. أحمد عبد الفتاح محمد يس

 حمد عمر د. آيات أ

 

 الخميس

MIC 204: Virology 

 00,2-00,22عملي:    30,22-30,9محاضرة: 

 قسم النباتالمحاضرة بقاعة 

 أحمد علي حسن محمدأ.د. 

 د محمد عطااللهخالد. 

 )أ.مساعد( ياسر فتحي عبد العليمد. 

 هدير هنادي عمرو

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

 أ.د. محمود علي عبد الفتاح      أ.د. جمال فرج محمد فرج    

 


