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 بحث ومناقشات
(AQA160) 

  عبدالحلٌم اسماء محمد ٌسن-1
 فرود حسن محمد ابو ممح - 2
 هدٌر مطاوع عبد الراضى -3

 عمٌد الكلٌة –أ.د/ مجدي محمد علً  3

  كلٌة العلوم(  –)قسم الرٌاضٌات  د/ محمد عٌد 1 فاطمة عدلً عبد المنعم -1 الحاسب اآللً
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تخطٌط وتقٌٌٌم البرامج 
 ((ESO108 االرشادٌة

 سالم  احمد محمد متولى --1
 محمد الطٌرى ابراهٌم -2
 هبه هللا محمد السٌد -3
 هدٌر مطاوع عبد الراضى -4

4 
)قسم التنمٌة البشرٌة  د/ صالح الدٌن فكرى

 كلٌة تكنولوجٌا المصاٌد واالسماك( – واالقتصادٌة

هٌدرولٌكا المضخات 
(ENG117) 

 أحمد السٌد عبدالحافظ -1
 فاطمة عدلً عبد المنعم -2

 (هندسة الطاقة)كلٌة د/ أحمد ركابً  6

  
اء

الث
لث
ا

6
8

/
8

 

وتصمٌم  إحصاء بٌولوجى
 (AQA121) التجارب

 رشاد طارق احمد -1
 سمٌر أٌمن مارٌو -2
 محمد حماد مٌار -3
 المحسن عبد احمد تسنٌم -4
 سارة السٌد محمود السً -5

 كلٌة العلوم(  –)قسم الرٌاضٌات  د/ عادل عبد الفهٌم 5

التغٌرات المناخٌة والثروة 
 (ENV114) السمكٌة

 سالم  احمد محمد متولى -1
 أحمد ٌحً شوقً -2
 عبد الحلٌم اسماء محمد ٌسن -3
 فاطمة عدلً عبد المنعم -4
 محمد عامر ضٌف -5
 محمد محمود احمد  -6

6 
)قسم التنمٌة البشرٌة  د/ محمد شوقى القطان

 كلٌة تكنولوجٌا المصاٌد واالسماك( –واالقتصادٌة 

 التربٌة البدنٌة
(GEN106) 

 امنٌة حمدى ابراهٌم  -1
 محمودعبد الرحمن محمد  -2

 )كلٌة التربٌة الرٌاضٌة( د/ محمد شمندى 6

 مالحٌة والبحرٌةالة زجهاأل
(ENG148) 

 1 امٌرة محمد كمال -1
هٌئة وادي النٌل  – ربان/ مصطفى عبد الحلٌم عامر

 للمالحة النهرٌة
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للكائنات المائٌة  التقنٌات الحٌوٌة
(AQA120) 

 )كلٌة الزراعة ( نبٌل عوضد/  1 سالم احمد محمد متولى -1

 تكنولوجٌا طرق الصٌد
(FIR102) 

  أحمد ٌحً شوقً -1
 عبدالحلٌم اسماء محمد ٌسن -2

6 
كلٌة  -)قسم البٌئة المائٌة  د/ الحسٌن عمار ادم

 تكنولوجٌا المصاٌد واالسماك(

 مهارات فض النزاع
(AQA160) 

 عمٌد الكلٌة – أ.د/ مجدي محمد علً 1 أمٌرة محمد كمال -1

 عمٌد الكلٌة – أ.د/ مجدي محمد علً 1 امنٌة حمدى ابراهٌم  -1 علم الجودة ومكافحة الفساد

تكنولوجٌا تصنٌع األعالف 
 (AQA114)وتكوٌن العالئق 

 1 فاطمة عدلً عبد المنعم -1
 ))قسم األستزراع المائً د/ رجاء عبدهللا احمد عبدهللا

 كلٌة تكنولوجٌا المصاٌد واالسماك( -

 ) كلٌة التربٌة النوعٌة ( د/ إٌمان محمد وجدى 1 عبد الرحمن محمد محمود -1 (GEN107نشاط طالبى )
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 تشرٌعات وقوانٌن سمكٌة  
(FIR118) 

 1 احمد محمد متولى  -1
)قسم التنمٌة االقتصادٌة  د/ محمد شوقى القطان

 كلٌة تكنولوجٌا المصاٌد واالسماك( –والبشرٌة 

 (DIS106الحجر الصحى )
 عبدالحلٌم اسماء محمد ٌسن  -1
 فاطمة عدلً عبد المنعم  -2

6 
) قسم صحة وأمراض األسماك  د/ عواطف حامد سٌد

 كلٌة تكنولوجٌا المصاٌد واالسماك( -

               شئون الطالب          وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    

 رئيس الجامعة                      عميد الكلية 

 أ.د/ احمد غالب محمد         أ.د/ مجدى محمد على                                                                                                            


