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      جامعة قناة السویس            

  كلیة الزراعة    

 الزراعي واالرشادقسم االقتصاد 

 والمجتمع الریفي

  

  دارة االعمال والمشروعات الزراعیةبرنامج ا

  األولالمستوي   ٢٠٢٠/٢٠٢١الجداول الدراسیة الفصل الدراسي األول  

٥ -  ٤  ٤- ٣:٣٠  ٣:٣٠ – ٢:٣٠  ٢:٣٠ - ٢  ٢- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠-١٢  ١٢ – ١٠,٣٠  ١٠,٣٠-  ٩  ا  

ا  

  )عملي(  اقتصاد جزئي
  سراء سعدإ/ م

  ١مدرج رقم 
  )قسم االقتصاد الزراعي(

  )نظري( النبات الزراعياساسیات 
  یاسر محمد عوض/ د
  )قسم النبات الزراعي(

اا  
 )عملي(أساسیات النبات الزراعي 

  یاسر محمد عوض/ د
  )قسم النبات الزراعي(

  

ا  

اساسیات الكیمیاء الزراعیة 
  )نظري(

  یوسف الفخراني/ د.أ
  عبد المنعم زاید/ د.أ
  )ي والمیاهراضقسم األ(

  )نظري(مجتمع ریفي 
  اشرف ابو العال/ د.أ

  سامى شمس/ د.قاعة أ
  )الزراعي قسم االقتصاد(

اا  ا ما  
  )عملي(اساسیات الكیمیاء الزراعیة 

  محمد ابراھیم/ م.م
  )ي والمیاهراضقسم األ(

ا  

  )عملي(مجتمع ریفي 
  اماني فیصل/ د

  ١ رقم مدرج
  )الزراعي قسم االقتصاد(

  )نظري(اقتصاد جزئي 
  ابراھیم بدر/ د.أ

  سامى شمس /د.قاعة أ
  )الزراعي قسم االقتصاد(

اا  
  )نظري(أساسیات المحاصیل 

  ماھر قطب/ د.أ، احمد عوض / د.أ
  )محاصیلالقسم (

اساسیات المحاصیل 
  )عملي(

  عید حسن/ م
  )محاصیلالقسم (

  

        ارء

  )نظري(ألي حاسب 
  متطلب جامعة

 ون الینأ
  باسل حافظ/ د

اا  

  )نظري(إنجلیزیة لغة 
  متطلب جامعة

  ون الینأ
  غادة الخریبي/ د

  

 وباقي األسابیع أون الین عن بعد،  –) السادس، السابع، العاشر، الثاني عشر، الثالث عشرالخامس، األول، الثالث، الرابع، (یكون التدریس داخل الكلیة في األسابیع التالیة : ملحوظة 

  مید تیرم(األسبوع الثامن( 
  

 عمید الكلیة                              وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب             رئیس مجلس القسم                  
    

  مندورعید سناصر / د.أ                           عثمان محمد عبد النعیم/ د.أ                                                  احمد احمد الشاعر/ د.أ                 
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      جامعة قناة السویس            

  كلیة الزراعة    

 الزراعي واالرشادقسم االقتصاد 

 والمجتمع الریفي

  
  ادارة االعمال والمشروعات الزراعیةبرنامج 

  المستوي الثاني ٢٠٢٠/٢٠٢١الجداول الدراسیة الفصل الدراسي األول 

٣ -  ١,٣٠  ١,٣٠ – ١٢  ١٢ – ١٠,٣٠  ١٠,٣٠ -  ٩  ا  

  اء

  )عملي(النقود والبنوك واالئتمان الزراعي 
  سعد اسراء/ م

  ١رقم  مدرج
  )قسم االقتصاد الزراعي(

  )نظري(لزراعیة المیكروبیولوجیا ا
  تامر شوقي / د.أ
  محمد ابراھیم/ د

  االء فتح هللا/ د
  )الزراعي قسم النبات(

  )عملي(المیكروبیولوجیا الزراعیة 
  سارة محمود /م

  غادة عبد العزیز/ م
  )الزراعي قسم النبات(

  )نظري(اإلحصاء االقتصادي 
  ماني فیصلأ/ د

  ١رقم  مدرج
  )قسم االقتصاد الزراعي(

  ارء

  )نظري(ول االدارة أص
  احمد حبش/ د.أ

  ١رقم  مدرج
  )قسم االقتصاد الزراعي(

  )نظري(اساسیات علوم وتكنولوجیا االغذیة 
  امال عبد الفتاح علي/ د.أ

  سید محمد مختار /د
  )الصناعات الغذائیةقسم (

أم ط  
  )عملي(اساسیات علوم وتكنولوجیا االغذیة 

  احمد ایمن/ م
  )قسم الصناعات الغذائیة(

ا  

  )نظري( النقود والبنوك واالئتمان الزراعي
  وفاء عبد المنعم/ د

  ١رقم  مدرج
  )قسم االقتصاد الزراعي(

  )عملي(االحصاء االقتصادي 
  سلوى جمال/ م

  ١رقم  مدرج
  )قسم االقتصاد الزراعي(

  )عملي(أصول االدارة 
  ایھاب عبد المنعم/ د

  ١رقم  مدرج
  )تصاد الزراعيقسم االق(

  

 األسابیع أون الین عن بعد،  وباقي –) الثاني عشر، الرابع عشرالحادي عشر، األول، الثالث، الرابع، السادس، التاسع، العاشر، (یكون التدریس داخل الكلیة في األسابیع التالیة : ملحوظة 

  مید تیرم(األسبوع الثامن( 
  

  عمید الكلیة                       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب             رئیس مجلس القسم                
  

 مندورسعید ناصر / د.أ                       عثمان محمد عبد النعیم/ د.أ                                                     احمد احمد الشاعر/ د.أ              
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      جامعة قناة السویس            

  كلیة الزراعة    

 الزراعي واالرشادقسم االقتصاد 

 والمجتمع الریفي

 
  والمشروعات الزراعیة األعمال دارةإبرنامج 

  الثالثالمستوي  ٢٠٢٠/٢٠٢١الجداول الدراسیة الفصل الدراسي األول 
ا  /٤,٣٠ - ٣  ٣ -  ١,٣٠  ١,٣٠ – ١٢  ١٢ – ١٠,٣٠  ١٠:٣٠-٩  ٩- ٨  ا  

ا    

  نبات أمراضمكافحة 
  )نظري(

  ولید شعبان/ د.أ
  )قسم النبات الزراعي(

  نبات أمراضمكافحة 
  )عملي(

  سارة محمود/ م
  )قسم النبات الزراعي(

  )نظري(انتاج اللحوم وااللبان 
  أشرف أمین/ د.أ
  فخري العزازي   / د

  عبدهللا غازي/ د
  )الحیواني اإلنتاجقسم (

 )عملي(انتاج اللحوم وااللبان 
  عبد هللا غازي/ د

  )الحیواني اإلنتاجقسم (

ادراة االعمال والمشروعات 
  )عملي(

  ایة سالمة/ م
  ١قم ر قاعة

  )قسم االقتصاد الزراعي(

ا  /٤,٣٠ - ٣  ٣ -  ١,٣٠  ١,٣٠ – ١٢:٣٠  ١٢:٣٠  - ١١   ١١ – ١٠    ١٠ - ٩:٣٠  ٩,٣٠ - ٨  ا  

ا  

ادارة االعمال والمشروعات 
  )نظري(

  فیصل  أماني/ د
  ١رقم قاعة 

  )قسم االقتصاد الزراعي(

  استراحة

  )١(لغة انجلیزیة علمیة 
  خیري العشري/ د.أ

  ١قم ر قاعة
  )قسم االقتصاد الزراعي(

  )نظري(اقتصاد االنتاج الزراعي 
  مني سلیم / د.أ

  ١رقم  قاعة
  )قسم االقتصاد الزراعي(

أم  ط  

تكنولوجیا المنتجات اللبنیة   
  )نظري(

  رفیق عبد الرحمن / د.أ
  احمد عبد الدایم / د  
 محمد ابو النجا/ د 

  )األلبانقسم (

بنیة تكنولوجیا المنتجات الل
 )عملي(

  رفیق عبد الرحمن  / د.أ
  احمد عبد الدایم/ د 

  محمد ابو النجا/ د
  )األلبانقسم (

ا    

اقتصاد المشروعات الصغیرة 
  )نظري(

  ابراھیم بدر/ د.أ
  سامى شمس/د.قاعة أ 
  )قسم االقتصاد الزراعي(

القطف انتاج نبات الزینة وزھور 
  )نظري(

یحیي عبد / د.المغازي،  أایمان / د.أ
  الفتاح

  )قسم البساتین(

انتاج نباتات الزینة وزھور القطف 
 )عملي(

یحیي عبد / د.أ ، ایمان المغازي/ د.أ
 الفتاح

  )قسم البساتین(

  )نظري(انتاج فاكھة 
  مجدي علي/ د.أ

 عبد الحمید ملوك/ د.أ
  السید قاعود/ د
  )قسم البساتین(

 )عملي(انتاج الفاكھة 
  عمرو عالم/ م.م
  )البساتینقسم (

    ارء
  )عملي(اقتصاد االنتاج الزراعي 

  سلوي جمال/  م
  )أون الین(

  )عملي( اقتصاد المشروعات الصغیرة
  ایة سالمھ/ م

  )أون الین(
      

 وباقي األسابیع أون الین عن بعد،  –) الثالث عشر السادس، السابع، العاشر، الثاني عشر،الخامس، األول، الثالث، الرابع، (یكون التدریس داخل الكلیة في األسابیع التالیة : ملحوظة 

  مید تیرم(األسبوع الثامن( 
  

 عمید الكلیة                                   وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب             رئیس مجلس القسم                  
  

 مندور سعید ناصر/ د.أ                              عثمان محمد عبد النعیم/ د.أ                                                     احمد احمد الشاعر/ د.أ                 
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      جامعة قناة السویس            

  كلیة الزراعة    

قسم االقتصاد الزراعي  واالرشاد 

 والمجتمع الریفي

  

  والمشروعات الزراعیة األعمال إدارةبرنامج 

  الرابعالمستوي  ٢٠٢٠/٢٠٢١الجداول الدراسیة الفصل الدراسي األول  
٤,٣٠- ٣  ٣ -  ١,٣٠  ١,٣٠ -  ١٢  ١٢ -  ١٠,٣٠  ١٠,٣٠ -  ٩  ا  

ا    

التسویق االلكتروني والبورصات 
  )عملي(الزراعیة 

 أون الین
  اسراء سعد/ م.م

      

  اء
  )نظري(اعیة حاسبة الزرالم

  محمد غریب/ د.أ
  ١رقم  قاعة

  )قسم االقتصاد الزراعي(

  )نظري( التفكیر والكتابة العلمیة
  احمد حبش/ د.أ

  ١قاعة رقم 
  )قسم االقتصاد الزراعي(

 اقتصاد انتاج وتسویق المنتجات النباتیة
  )نظري(

  مني سلیم /د.أ
  ١رقم  قاعة

  )قسم االقتصاد الزراعي(

  )يعمل( المحاسبة الزراعیة
  ایة سالمة/ م

  ١رقم  قاعة
  )قسم االقتصاد الزراعي(

اقتصاد انتاج وتسویق المنتجات 
  )عملي( النباتیة

  وفاء عبد المنعم /د
  ١قاعة رقم 

  )قسم االقتصاد الزراعي(

  ارء

٤,٣٠- ٣  ٣ -  ١,٣٠  ١,٣٠- ١٢,٣٠  ١٢,٣٠ -  ١١  ١١-  ٩,٣٠  ٩,٣٠ -  ٨  

التسویق االلكتروني 
والبورصات الزراعیة 

 )ظرين(
  محمد التابعي/ د.أ

  معمل الحاسب
  )قسم االقتصاد الزراعي(

مراقبة الجودة فى مصانع االغذیة 
  )نظري( وااللبان

  احمد عبد الدایم/ د
  جھاد صالح/ د، احمد محمد ریان/د

  )الغذائیة قسم الصناعات(

مراقبة الجودة فى مصانع االغذیة 
  )عملي( وااللبان

  جیالن عبد الرحمن /م
  )الغذائیة عاتالصناقسم (

ط ام  

  )نظري( انتاج وفحص التقاوي
  حسن عبد المطلب/ د.أ

  شكريمنال  /د
  محاصیلالقسم 

  )عملي(انتاج وفحص التقاوي 
  منال شكرى /د

 قسم المحاصیل

  )نظري(الوراثة 
  محمود رفعت/ د.أ

  إیھاب ربیع/ د.أ
  )الزراعي قسم النبات(

  )عملي(الوراثة 
  إیھاب ربیع / د

  محمد عبد الجواد / د
  أمل عبد المجید/ د

  )الزراعي قسم النبات(

ا  

  تجھیزات مزارع االنتاج الحیواني
  )نظري(

  سلیمان احمد/ د.ا
  عبد هللا غازي/ د.أ
  )حیواني اإلنتاجقسم (

  تجھیزات مزارع االنتاج الحیواني
  )عملي(

  عبد هللا غازي/ د
  )حیواني اإلنتاجقسم (

اجن واالسماك الدو عتجھیزات مزار
  )نظري(

  ماھر أبو سمره/ د
  أحمد یحیي/ د

  مناي عز الرجال/ د
  )حیواني اإلنتاجقسم (

الدواجن  عتجھیزات مزار
  )عملي(واالسماك 

  مناي عز الرجال/ د
  زھراء السید عبد الجلیل/ م

  )حیواني اإلنتاجقسم (

  

 وباقي األسابیع أون الین عن بعد،   –) الثاني عشر، الرابع عشرالحادي عشر، لثالث، الرابع، السادس، التاسع، العاشر، األول، ا(یكون التدریس داخل الكلیة في األسابیع التالیة : ملحوظة 

  مید تیرم(األسبوع الثامن( 
  

  عمید الكلیة                  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب             رئیس مجلس القسم                    
  

 مندور سعید ناصر/ د.أ                   عثمان محمد عبد النعیم/ د.أ                                                  احمد احمد الشاعر/ د.أ                 
 


