اندور األرضي ( انمبىي انشماني )
1
إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ____

قسى عهوو االغذيت
1
2
3
4
6
7
9
14
18
20
21
22
24
25

قسى األنبان

(ارضي –بحزى)

ِعًّ األثذبس
أ.د٘ .بِٔ ٝصطف – ٝأ.دِ .ذّذ لٕبٜٚ
أ.د .دظيٓ عجذاٌجٍيً – أ.د .فٛس ٜاٌظىزٜ
دٚرح ِيبٖ ( رجبي – طيذاد )
ِعًّ طٍجخ
د .طٛساْ طعذ – د .رليخ رِضبْ
ِعًّ طٍجخ
رئيض ِجٍض اٌمظُ
لبعبد ِٕبلشبد
ٚدذٖ اٌزصٕيع اٌغذائٝ
طىزربريخ
لبعٗ رذريض
دٚرح ِيبٖ رجبي -طيذاد
ِذرطيٓ ِظبعذيٓ ِٚعيذيٓ عٍ َٛاالغذيٗ

5
8
10
11
12
13
15
19
23

.

.
أ.د أث ٛطزيذ ِذّٛد – أ.د ادّذ شٛلٝ
ِعًّ ِيىزٚثيٌٛٛج ٝأٌجبْ –ِخشْ أٌجبْ
أ.د وزيّٗ عجذ اٌذّيذ
ِعًّ طٍجٗ
أ.د فٛس ٜطيذ إثزا٘يُ
ِعًّ أثذبس
أ.د .عٍ ٝادّذ ِز – ٌٝٛد .صجبح رٝٔٛ
طىزربريخ
ِعبًِ طٍجٗ
دٕفيخ ِيبٖ اٌذزيك

16
17

ِىزت رٛليع دضٛر ٚأصزاف اٌّٛظفيٓ
غزفٗ وٙزثبء ٚصيبٔخ اٌىٍيخ

ِىبْ اٌزجّع ف ٝدبٌخ اٌطٛارئ دٛي إٌبفٛرح

اندور األول عهوى ( انمبىي انشماني )

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ____

إدارة انكهيت

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ

ِىبْ اٌزجّع ف ٝدبٌخ اٌطٛارئ ٝدٛي إٌبفٛرح

دٕفيخ ِيبٖ اٌذزيك

اندور انثاوي عهوى ( انمبىي انشماني )

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ____

إٌ ٝطٍُ اٌٙزٚة

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ

إٌ ٝطٍُ اٌٙزٚة

قسى وقايت انىباث

.

ِ 1عًّ أثذبس ( ديٛاْ سراع) ٝ
 2أ.د .جالي ِزاد – أ.د .دظٓ ِذّذ – أ.دِ .ذّذ طّيز
 3أ.دٔ .زبج ريبض  -أ.د .سوزيب ِذّذ طٍيُ
 4دٚرح ِيبٖ ( رجبي – طيذاد )
 5غزفخ ِعيذيٓ
ِ 6عًّ طٍجخ ( دشزاد )
 7غزفخ رذضيز
ِ 8عًّ طٍجخ ( ديٛاْ سراع) ٝ
ِ 9عًّ طٍجخ ( ٔذً )
 10غزفخ رذضيز
دٕفيخ ِيبٖ اٌذزيك

11

ِعًّ طٍجخ ( ِجيذاد )

 12لبعخ ِٕبلشبد
ِ 13عًّ أثذبس ( ِجيذاد )
 14أ.د .ثٕبء عجذاٌذّيذ – أ.د .عجذاٌزدّٓ ئٛض
 15أ.د .سو ٝسيز – ْٛأ.د .اٌجذر ٜدظيٓ وبًِ
 16أ.د .عالء عجذاٌعٍيُ
ِ 17عًّ اثذبس ( دشزاد )
 18أ.د .عبدي غزيت – أ.د .صالح دظيٓ
 19أ.د .طيذ دظٓ – أ.د٘ .بشُ فؤاد
 20رئيض لظُ ٚلبيخ إٌجبد
ِىبْ اٌزجّع ف ٝدبٌخ اٌطٛارئ ٝدٛي إٌبفٛرح

21

طىزربريخ لظُ ٚلبيخ إٌجبد

22
23
24
25
26
27
28
29
30

أ.د .طيذ ِفزبح – أ.دِ .ذّذ عجذ اٌزدّٓ
أ.دِ .ذّذ طٕطبٜٚ
أ.د .عبدي رشذ - ٜأ.دِ .ذّذ أثٛسيذ
أ.د .دصبف ٝوّبي  -أ.د.عجذاٌظالَ أٔٛر
أ.د .جّبي لزِبْ
أ.د .جّبي أث ٛاٌّىبرَ
غزفخ خذِبد (  4أِبوٓ )
دٚرح ِيبٖ ( رجبي – طيذاد )
ثٛفيٗ

اندور انثانث عهوى ( انمبىي انشماني )

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ____

ِىبْ اٌزجّع ف ٝدبٌخ اٌطٛارئ ٝدٛي إٌبفٛرح

دٕفيخ ِيبٖ اٌذزيك

اندور انزابع عهوى ( انمبىي انشماني )

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ____

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ

.

قسى انبساتيه

11

ِعًّ أثذبس ( فبوٙخ )

21

طىزربريخ

أ.دِ .عٛض عجذاٌذّيذ
ِعًّ أثذبس ( فبوٙخ )

22
23

أ.د .عجذاٌذّيذ ٚاصً

24

أ.د .يٛطف عجذاٌعبطٝ
أ.د .يظز ٜرّبَ
أ.دِ .ذّذ عجذ إٌّعُ اٌزال - ٜٚأ.د.يبطز
ِذّٛد
أ.د .فبرٚق ثذراْ
د .رجبء عٍ ٝطٗ – دِ .ذّٛد عجذ اٌذىيُ
أ.د  0طيف إٌصز دظيٓ

1
2
3

أ.دِ .ذّذ يبطيٓ – أ.دِ .ذّذ فزاج
ِعًّ أثذبس
أ.د .أدّذ عمً

12
13

4

دٚرح ِيبٖ ( رجبي – طيذاد )

14

 15أ.د .عٍ ٝدظٓ
 16أ.د .عّبد رٛفيك – أ.د .أدّذ عجذ إٌّعُ
ِ 17عًّ أثذبس ( سيٕخ )
 18أ.د .فزذ ٝعجذاٌٍطيف – أ.دِ .ذّٛد عجذاٌٙبدٜ
 19أ.دِ .ذّذ وّبي
 20رئيض ِجٍض اٌمظُ
ِىبْ اٌزجّع ف ٝدبٌخ اٌطٛارئ ٝدٛي إٌبفٛرح

 5أ.د .فبرٚق عجذاٌعشيش – أ.د .عٍ ٝعجذاٌعشيش
ِ 6عًّ طٍجخ ( خضز )
 7طىزربريخ ( اٌشيٕخ )
ِ 8عًّ طٍجخ ( سيٕخ )
ِ 9عًّ طٍجخ ( فبوٙخ )
 10أ.دِ .ذّذ اٌظيذ  -أ.د .فيصً فبضً
دٕفيخ ِيبٖ اٌذزيك

25
26
27
28
29
30

غزفخ خذِبد ( رصٛيز – غظيً – سراعخ أٔظجخ )

دٚرح ِيبٖ ( رجبي – طيذاد )
ِىزجخ اٌمظُ

اندور األرضي ( انمبىي انجىوبي )
23

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ____

1
اٌٛراثخ
اٌّيىزٚثيخ

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ

.

قسى انوراثت

.

.9
.10
.11
.12
.13

ِعًّ طٍجخ ( ِذبصيً )
غزفخ رذضيز
ِعًّ طٍجخ
غزفخ اٌّعيذيٓ
ِعًّ اثذبس ( ِذبصيً )

قسى انمحاصيم

.1
ِعًّ أثذبس اٌٛراثخ اٌّيىزٚثيخ ٚاٌجشيئيخ
 .2أ.د .لبطُ سو – ٝأ.دِ .ذّذ عجذاٌذىيُ
 .3أ.د .عّز فزذ – ٝد .طيذ عجذاٌّمصٛد
 .4دٚرح ِيبٖ ( رجبي – طيذاد )
 .5أ.د .دظٓ عالَ – أ.د .عجذاٌزٛاة عطب
ِعًّ أثذبس اٌٛراثخ اٌظيزٌٛٛجيخ ٚٚراثخ
أ.دِٕ .صٛر طبٌُ – أ.د .شىز ٜعجذاٌظالَ
.6
.14
إٌجبد
 .15أ.د .عجذاٌذّيذ اٌمزاِيط – ٝأ.د .أثٛثىز طٕطبٜٚ
 .7غزفخ رذضيز
ِ .8عًّ طٍجخ
ِىبْ اٌزجّع ف ٝدبٌخ اٌطٛارئ ٝدٛي إٌبفٛرح
دٕفيخ ِيبٖ اٌذزيك

.

.16
.17
.18
.19
.20

لبئذ اٌذزص
اٌصيبٔخ
اٌظٛيزش
اٌخشيٕخ
ِعًّ أثذبس ِزوشٜ

.21

ِعًّ اٌذبطت االٌٝ

.22
.23

دٚرح ِيبٖ ( رجبي – طيذاد )
غزفخ اٌزصٛيز ٚاٌطجبعخ

إدارة انكهيت

اندور األول عهوى ( انمبىي انجىوبي )

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ____

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ

ِىبْ اٌزجّع ف ٝدبٌخ اٌطٛارئ ٝدٛي إٌبفٛرح

اندور انثاوي عهوى ( انمبىي انجىوبي )

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ____

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

قسى انكيمياء انزراعيت

ِعًّ أثذبس
أ.د .دّبد ٜإطّبعيً أ.د .عصبَ اٌٍّط
أ.دِ .ذّذ شعجبْ– أ.دِ .ذّذ ِصطفٝ
دٚرح ِيبٖ ( رجبي – طيذاد )
أ.دِ .بجذح عٛيض  -د .دّذاْ إثزا٘يُ

11

ِعًّ طٍجخ

21

طىزربريخ اٌمظُ

12
13
14
15

أ.د .اٌّزط ٝأث ٛاٌفزٛح – أ.د .فٛس٘ ٜبرٛر
ِعًّ أثذبس ِعيذيٓ
أ.د .صالح رزن – أ.د .صالح عجذ اٌمبدر
لبعخ ِذبضزاد ()1

22
23
24

ِعًّ طٍجخ
ِعًّ ثيٌٛٛج ( ٝرجبرة فئزاْ )
ِعًّ طٍجخ
ِعًّ طٍجخ
غزفخ رذضيز

16
17
18
19
20

أ.دِ .ذّذ ٜعيظ - ٝأ.د .دظٕ ٝعجذاٌظالَ
ِعًّ أثذبس
أ.دِ .ذّذ عجذاٌعشيش اٌشبفع – ٝأ.د .عبدي سوٝ
لبعخ ِذبضزاد ()2
رئيض ِجٍض اٌمظُ

أ.دِ .ذّذ رِضبْ – أ.د .صبٌخ اثٛاٌفزٛح
لبعخ أ.دِ .ذّٛد إطّبعيً طٗ
أ.د .جّبي فخز -ٜأ.د .عّبد صجز ٜشبوز
قسى انوراثت
أ.د .ف ّٝٙعجذ اٌصجٛر– أ.د .أدّذ اث ٛصبٌذخ
أ.د .رجت عجذاٌخبٌك – أ.د .عجذاٌزديُ رٛفيك
أ.د .طّيز اٌعشّبٜٚ
ِعًّ ثيٛرىٌٕٛٛجٚ ٝراثخ
دٚرح ِيبٖ ( رجبي – طيذاد )
ثٛفيٗ

ِىبْ اٌزجّع ف ٝدبٌخ اٌطٛارئ ٝدٛي إٌبفٛرح

25
26
27
28
29
30

.

اندور انثانث عهوى ( انمبىي انجىوبي )

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ____

قسى االوتاج انحيواوي

2

أ.د .طّيز رٛفيك – أ.د .عصبَ ثظيٝٔٛ

3

دجزح وّجيٛرز ( إٔزبج ديٛأ) ٝ

.

14

أ.دِ .ذّذ عجذ اٌفزبح – أ.د .وّبي ِزسٚق

15

أ.د .عجذاٌّعط ٝخيز – ٜأ.د .عٍ ٝغزيت

 30ثٛفيٗ ( إٔزبج ديٛأ) ٝ
قسى انميكزوبيونوجيا انزراعيت

1

ِعًّ أثذبس

.

4
7
8
9
10
11
12
13

دٚرح ِيبٖ ( رجبي – طيذاد )
غزفخ رذضيز
ِعًّ طٍجخ
ِعًّ طٍجخ
غزفخ رذضيز
ِعًّ طٍجخ
أ.د .عبدي عجذ اهلل – أ.د .شبوز عجذاٌزٛاة
ِعًّ أثذبس
دٕفيخ ِيبٖ اٌذزيك

أ.دِ .ذّٛد طٛط – ْٛأ.د .أوزَ سيٓ اٌعبثذيٓ
ِعًّ أثذبس
أ.د .أدّذ عثّبْ – دِ .صطف ٝعٍ ٝدظٓ
أ.د .عطيبد اٌجغذاد – ٜأ.د .عجذاٌٙبد ٜعجذاٌذىيُ
رئيض لظُ اإلٔزبج اٌذيٛأٝ
طىزربريخ اٌمظُ
أ.د .دظٓ عجذ اهلل
أ.د .طب٘ز طالَ  -أ.د .خيز ٜعجذاٌذّيذ
ِىبْ اٌزجّع ف ٝدبٌخ اٌطٛارئ ٝدٛي إٌبفٛرح

16
17
18
19
20
21
22
23

5
6
24
25
26
27
28
29

أ.د .فبرٚق شذبرٗ
ِعًّ طٍجٗ
رئيض لظُ اٌّيىزٚثيٌٛٛجيب اٌشراعيخ
ِجٍض لظُ اٌّيىزٚثيٌٛٛجيب اٌشراعيخ
أ.د .ثزٚد اٌذ٘زٛر – ٜأ.د .أدّذ رفعذ
٘يئخ رذريض
طىزربريخ لظُ اٌّيىزٚثيٌٛٛجيب اٌشراعيخ
دٚرح ِيبٖ ( رجبي – طيذاد )

اندور انزابع عهوى ( انمبىي انجىوبي )

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ

إٌ ٝطٍُ اٌطٛارئ____

قسى األراضي

2
3
4
8
9
10
11
12
13
14

.

لبعخ ِٕبلشبد ( )1
لبعخ ِٕبلشبد ( )2
دٚرح ِيبٖ ( رجبي – طيذاد )
ِعًّ طٍجٗ ( أراض) ٝ
ِعًّ طٍجٗ ( أراض) ٝ
غزفخ رذضيز
ِعًّ طٍجٗ ( أراض) ٝ
د .عطيٗ طٍت – دٚ .جيٗ ِذّذ – دِ .ذ ٝاٌذيٓ عجذاٌعظيُ
ِعًّ أثذبس ( أراض) ٝ
أ.د .إثزا٘يُ سٔ – ٝٔٛأ.دِ .ذّذ ِٕيظٝ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
27

أ.دِ .ذّذ شزيف – د .دظٓ عٍ -ٝدِ.ذّذ
طّيظُ
أ.د .جّبي اٌض – ٜٛأ.د .اطبِٗ دبفظ
ِعًّ أثذبس ( اراض) ٝ
أ.د ِذ ٝشٍجبيخ – أ.دِ .ذّذ ِعزٛق
أ.د .عبطف وشه – أ.دٌٛ .يض فيٍيت
رئيض ِجٍض لظُ األراضٝ
لبعخ ِجٍض لظُ األراضٝ
أ.دِ .ذّٛد ِذ ٝاٌذيٓ – أ.د .عجذاٌذفيظ الشيٓ
أ.دِ .ذّٛد ِزط – ٝأ.دٔ .جيً اٌظزٔجبٜٚ
طىزربريخ لظُ األراضٝ

28

غزفخ خذِبد (  4أِبوٓ )
قسى انميكزوبيونوجيا انزراعيت

5
6
7
24
25
26
29
30
1

أ.د .عّز عجذاٌٍطيف – أ.د .طبِيخ فزدبد
ِعًّ (ِيىزٚثيٌٛٛج)ٝ
غزفخ رذضيز (ِيىزٚثيٌٛٛج)ٝ
أ.د .طزيف ِذّذ– أ.دِ .ذّذ سوٝ
د٘ .ذِ ٜذّذ عجذاٌزدّٓ
أ.د .عبدي دّبد -أ.د .جبثز سايذ
دٚرح ِيبٖ ( رجبي – طيذاد )
ِخشْ (ِيىزٚثيٌٛٛج)ٝ
قسى اإلوتاج انحيواوي

.

دٕفيخ ِيبٖ اٌذزيك

ِىبْ اٌزجّع ف ٝدبٌخ اٌطٛارئ ٝدٛي إٌبفٛرح

ِعًّ أثذبس ( إٔزبج ديٛأ) ٝ

