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 جدول توزيع المحاضرات النظرية لطالب الدراسات العليا  

    2021/2022العام الجامعي  

  

 الموعد القائمين بالتدريس  المقرر  الشعبة

 الفسيولوجي 

 فسيولوجي 
 "غدد صماء وأنزيمات" 

 أ.د. إبراهيم كامل الشوربجى
 أ.د. يسرى السيد البلقينى

 إبراهيم عطيةأ.د. زينب 
 عفاف مختار األطرشأ.د. 

 5-3الثالثاء 

 كيمياء حيوية

 محمد أبو الفتوح بسيونىأ.د. 
 غادة عبد الحميد طبلأ.د. 

 أ.د. سمية زكى عبد الحليم
 أ.د. صبرى على النجار

 5-3اإلثنين 
 

 كيمياء الخلية واألنسجة
 شافعي أبو السيد أحالم. د.أ

 مسعودأ.د. أحمد عبد النعيم 
 أ.د. السيد إبراهيم سالم   

 5-3الخميس 

علم الحيوان  
 التجريبي 

 "أ" 

 علم المناعة
 أ.د. إبراهيم محمد بكر هالل

 أ.د. محمد لبيب سالم
 أ.د. ياسر دسوقى دار

 5-4اإلثنين 
 4-3الثالثاء 

 أجنة تجريبي
 أ.د. فؤاد عفيفي أبو زيد

 أ.د. نبيل كمال الفقى
 4-2اإلثنين 

 

 كيمياء الخلية واألنسجة

 أ.د. نبيلة إبراهيم الدسوقى 
 أ.د. أحمد عبد النعيم مسعود

 أ.د. إيهاب مصطفى طوسون 

 2-1الخميس 
 

 5-4الخميس 

علم الحيوان  
 التجريبي 
 "ب “ 

 علم المناعة
 أ.د. إبراهيم محمد بكر هالل

 أ.د. محمد لبيب سالم 
 أ.د. ياسر دسوقى دار

 5-4اإلثنين 
 4-3الثالثاء 

 أجنة تجريبي
 أ.د. فؤاد عفيفي أبو زيد 

 أ.د. نبيل كمال الفقى  
 4-2اإلثنين 

 وراثة
 أ.د. إيهاب مصطفى طوسون 

 أ.د. السيد إبراهيم سالم 
 3-2الثالثاء 
 5-4الثالثاء 

 علم البيئة 

 بيولوجيا التربة 

 أ.د. عبد النعيم ابراهيم محمد األسيوطي 
 أ.د. محمد أحمد محمد خليل 
 أ.د. هالة محمد عبد اللطيف 

 أ.د. إنصاف السيد الجيار  

 3-1الثالثاء 

 بيئة صحراوية

 أ.د. عبد النعيم إبراهيم محمد األسيوطي 
 أ.د. محمد أحمد محمد خليل 
 أ.د. هالة محمد عبد اللطيف 

 أ.د.  لمياء عبد الوهاب شرع 

 5-3األربعاء 

 بيئة الماء العذب

 أ.د. عبد النعيم إبراهيم محمد األسيوطي 
 أ.د. محمد أحمد محمد خليل 
 أ.د. إنصاف السيد الجيار  

 أ.د.  لمياء عبد الوهاب شرع

 5-3األحد 
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 الموعد بالتدريس القائمين  المقرر  الشعبة

 تشريح مقارن 
 "ال فقاريات" 

 تشريح مقارن ال فقاريات 
 فادية ناجى هيبة أ.د. 
 السيد طة رزقأ.د. 
 نهلة عبد العليم رضوانأ.د. 

 3-1الثالثاء 

 تطور ال فقاريات 
 

 فايز عبد المقصود شكر أ.د. 
 هوايدا السيد أبو شافعى أ.د. 
 نهلة السيد الشاذلي أ.د. 
 هدى كمال سالم أ.د. 

 5-3الثالثاء 

 أجنة ال فقاريات 
 محمد بكر هالل إبراهيمأ.د. 
 سامية هانم حميم عيسى أ.د. 
 منى مبروك الجمل أ.د. 

 4-2 األحد

 تشريح مقارن 
 " فقاريات " 

 تشريح مقارن 
 سهام بيومي سالمأ.د. 
 عطيات محمد على سليم  أ.د. 
 عبير عبد الحميد علم الدينأ.د. 

 4-2اإلثنين 
 

 تطور فقاريات 
 عطيات محمد على سليم  أ.د. 
 داليا فؤاد عفيفي   أ.د. 

 1-11الخميس 

 أجنة فقاريات 
 فؤاد عفيفي أبو زيد أ.د. 
 نبيل كمال الفقى  أ.د. 

 5-3األحد 

فسيولوجيا  
 الحشرات 

 متقدم فسيولوجيا حشرات 

 منى محمد عبد المنعم حجازي أ.د. 
 السعيد أحمد نعيم أ.د. 
 إيمان محمد الحسيني أ.د. 
 سمر عزت الخولى أ.د. 

 3-1اإلثنين 

 فرمونات وهرمونات 

 محمد على سليمان أ.د. 
 هاله عبد العظيم مصطفىأ.د. 
 السعيد أحمد نعيم أ.د. 
 مرفت رفيق أبو سعدهأ.د. 

 3-1األحد 

 حشراتمناعة 

 إبراهيم محمد بكر هالل أ.د. 
 محمد على سليمان أ.د. 
 السعيد أحمد نعيم أ.د. 
 وسام صالح الدين مشرف أ.د. 

 5-3األحد 

 

 الفردية  عالدراسة وجه لوجه في األسابي •

 في األسابيع الزوجية  (online)الدراسة عن بعد  •

 رئيس مجلس القسم 

 

 أ.د. محمد أحمد خليل
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 لطالب الدراسات العليا  العملية دروس توزيع الجدول  

    2021/2022العام الجامعي  

 

 الموعد  المشرفون  القائمين بالتدريس  المقرر  الشعبة 

 الفسيولوجي 

 فسيولوجي 

 "غدد صماء وأنزيمات"
 7-5 الثالثاء أ.د. إبراهيم كامل الشوربجى  عفاف مختار األطرش  أ.د.

  7-5اإلثنين  ت أنور منصوريمرف أ.د.  الفتوح بسيونى أ.د. محمد أبو  كيمياء حيوية

 7-5 الخميس أ.د. أحالم السيد أبو شافعى  د. منى محمد علوان كيمياء الخلية واألنسجة

علم الحيوان  

 التجريبي 

 "أ" 

   7-5األحد  أ.د. إبراهيم محمد بكر هالل ياسر دسوقى دار د.  علم المناعة

 7-5 اإلثنين أ.د. فؤاد عفيفي أبو زيد  الفقى أ.د. نبيل كمال  أجنة تجريبي

 7-5 الخميس إبراهيم الدسوقي  ةأ.د. نبيل د. منى محمد علوان كيمياء الخلية واألنسجة

علم الحيوان  

 التجريبي 

 "ب" 

 7-5األحد  أ.د. إبراهيم محمد بكر هالل د. محمد ناصف محمد علم المناعة

 7-5 اإلثنين أ.د. فؤاد عفيفي أبو زيد  أ.د. نبيل كمال الفقى  أجنة تجريبي

 7-5 الثالثاء أ.د. إيهاب مصطفى طوسون  السيد إبراهيم سالم  أ.د. وراثة

 علم البيئة 

 5-3الثالثاء  أ.د. عبد النعيم إبراهيم األسيوطي  محمد عبد اللطيف ة هال أ.د. بيولوجيا التربة

 7-5األربعاء  محمد أحمد محمد خليل أ.د. أ.د. لمياء عبد الوهاب شرع  بيئة صحراوية

 7-5األحد  أ.د. عبد النعيم إبراهيم األسيوطي  أ.د. إنصاف السيد الجيار  بيئة الماء العذب

 تشريح مقارن 
 "ال فقاريات" 

 7-5 الثالثاء أ.د. فاديه ناجى هيبه   د. منار عباس قنديل  تشريح مقارن ال فقاريات 

 3-1 الثالثاء فايز عبد المقصود شكر   أ.د. ة محمد سالم د. وسام  تطور ال فقاريات 

 7-5 األحد براهيم محمد بكر هالل اأ.د.  د. ماهي محمد منا   أجنة ال فقاريات 

 مقارن  تشريح
 " فقاريات " 

 7-5 اإلثنين أ.د. سهام بيومى سالم أ.د. عبير عبد الحميد علم الدين  فقاريات  تشريح مقارن

 3-1الخميس  أ.د. عطيات على سليم  داليا فؤاد عفيفى أ.د.  تطور فقاريات 

 3-1األحد  ا.د. فؤاد عفيفى أبو زيد  أ.د. نبيل كمال الفقى  أجنة فقاريات 

فسيولوجىا  
 الحشرات

  5-3اإلثنين  أ.د. منى محمد عبد المنعم حجازى   د. محمد شاهين فتحى  فسيولوجيا حشرات متقدم 

 5-3األحد  أ.د. محمد على سليمان السعيد أحمد نعيمد.  فرمونات وهرمونات 

  7-5األحد  أ.د. إبراهيم محمد بكر هالل  د. وسام صالح الدين مشرف   مناعة حشرات

 الفردية  عالدراسة وجه لوجه في األسابي •

 في األسابيع الزوجية  (online)الدراسة عن بعد  •

 رئيس مجلس القسم 

 

 أ.د. محمد أحمد خليل
 


