
                                                                                         ــسـجامعة قناة السویـ
                       كلیــــة الزراعــــة                                                                               

قسم الھندسة الزراعیة                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  ھندسة زراعیة  - المستوي األول  محاضراتجدول 
  م٢٠٢١/ ٢٠٢٠العام الجامعي  - الفصل الدراسى األول 

***************  
   

  ا
ا 

٦ -  ٥:٣٠  ٥:٣٠  – ٤  ٤ -  ٣:٣٠  ٣:٣٠ -  ٣  ٣ -  ٢    ٢- ١:٣٠  ١:٣٠  -   ١٢:٣٠  ١٢:٣٠  -  ١٢  ١٢  -  ١١:٣٠  ١١:٣٠ -  ١١  ١١ -  ١٠:٣٠  ١٠:٣٠-١٠   ١٠ – ٩  

ا  

  )نظري( صادإقتمبادئ 
 A   ،Bمجموعة

 قسم األفتصاد
  محمد غریب /د.أ
  محمد التابعي/د.أ

اا  

  )عملي( نبـات زراعي. أ
 Aمجموعة 

  الزراعي قسم النبات
  غادة عبد العزیز/ م

 )عملي(نبـات زراعي . أ
 Bمجموعة 

  الزراعي قسم النبات
  غادة عبد العزیز/ م

  زراعينبات . أ
  )نظري(

 A   ،Bمجموعة
  أحمد شكري./ د.رج أمد

  إیناس صفاء/ د

اا  

  )عملي( صادإقتمبادئ 
 A   ،Bمجموعة

  قسم األفتصاد
  سلوي جمال/ م

  

ا  

  )أ(رسم ھندسي 
  )نظري(

 A   ،Bمجموعة
 ھندسة زراعیة )١(قاعة 
  عادل سالم /د.أ
  أحمد خضـر/ د

اا  

  )نظري(المساحة المستویة 
 A   ،Bمجموعة
  ) ١(قاعة 

 اعیةھندسة زر
  محمد على أحمد عبدالھادى/ د.أ

ط م 
  )عملى(المساحــــة المستویــة 

 A   ،Bمجموعة
  ھندسة زراعیة - ) ١(قاعة 

  نورا البدوي/ م

بصالـــــة الرســــم   -تدریبــــــــــــات رســــــــم ھندسي 
  الھندسي

 A   ،Bمجموعة
  قسم الصناعات الغذائیة

  یحیى عبد الناصر منصور/ م

ا  

  )نظري( -) أ( ریاضة
  ھندسة زراعیة - )٢( قاعة

 A   ،Bمجموعة
  انتداب من كلیة الحاسبات والمعلومات

  یاسر عبد الستار/ د

اا  

  حیوان زراعي .أ
  )نظري(

  قسم وقایة النبات
  جمال عبد الستار/ د.أ
 حمدى الشرباصى/ د.أ

اا  

  )عملي(حیوان زراعي .  أ
 قسم وقایة نبات

 Aعة مجمو
  جمال عبد الستار/ د.أ
  حمدى الشرباصى/ د.أ
 سلمى مجدى عبد العلیم/ م

  )عملي(حیوان زراعي .  أ
   قسم وقایة نبات

 Bمجموعة 
  جمال عبد الستار/ د.أ
  حمدى الشرباصى/ د.أ
سلمى مجدى عبد العلیم/ م  

اا  

  )أ(تمارین ریاضة 
 A   ،Bمجموعة

  ھندسة زراعیة) ١(قاعة 
  لیمانمحمد سید س/ م.م

  

          ارء

  )نظري(حاسب آلى 
  )متطلب جامعة(

  A   ،Bمجموعة
  متطلب جامعة

  أون الین
  باسل حافظ/ د

 

  )نظري(  إنجلیزیةلغة 
 A   ،Bمجموعة

  متطلب جامعة
  أون الین

  غادة الخریبي/ د

  

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

  مید تیرم(األسبوع الثامن(  

  ید الكلیــــــــــــــةعم                           وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                                                            رئیس القســــــــــم           
  .د.أ                                                                                     .  د.أ                                           .                                                   د.أ             
 "ناصر سعید مندور"                       "                             محمد عبد النعیــم محمد عثمان"                                                               "إسالم حسن حسن الشیخ"             

 



                                                                                         ــسـجامعة قناة السویـ
 كلیــــة الزراعــــة                                                                                                     

                                                                                 قسم الھندسة الزراعیة  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  ھندسة زراعیة  -المستوي الثاني  محاضرات جدول
  م٢٠٢٠/٢٠٢١العام الجامعي  -األول الدراسيالفصل 

 ا  

ا  
١٠:٣٠-٩  

١٠:٣٠-
١١  

٥:٣٠-٤  ٤- ٢:٣٠  ٢:٣٠- ٢  ٢- ١  ١- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١  

  اء
  )نظري(دینامیكا حراریة 

  ھندسة زراعیة -) ١(قاعة 
  سامح سعید أنیس كشك/ د

اا  

  بساتین -  )نظري(فاكھة إنتاج   . أ
  عبد الحمید ملوك /د.أ

  أحمد فتح هللا /د.أ
  عالء جمعة/ د

اا  

  )نظري(حاسب ألي 
  .ز. ھـ -  )٢(قاعة 

 عزبالمحمد / د
  طاحون

اا  
  )عملي(دینامیكا حراریة 

  ھندسة زراعیة - ) ٢(قاعة 
  سامح سعید أنیس كشك/ د

  )عملي(حاســـــــب آلي  
  .ز. ھـ - معمل الحاسب

  بساتین -  )نظري(إنتاج خضر . أ  طاحون  عزبالمحمد / د
  رواء الشطورى / د.أ

  جینسیا فاروق،/ د
  التھامي یوسف/ د

  ارء

إنتاج حیواني ودواجن  .أ
  )نظري(

  مدرج قسم اإلنتاج الحیواني
  ،سلیمان أحمد سلیمان/ د.أ

  حمادة صالح صابر/ د

اا  

اجن أساسیات إنتاج حیواني ودو
  )ـيملع(

  معمل قسم اإلنتاج الحیواني
  حمادة صالح صابر/ د

ط م  

  )نظري(أساسیات أراضي 
  مدرج قسم األراضي

  على جنید/ د.أ
  محمد عبد الرحیم/ د
  أحمد إبراھیم محمد/ د

  )عملي(أساسیات أراضي 
  معامل قسم األراضي والمیاه

  -  محمد عبد الرحیم/ د
  محمد سمیــــــر./ م

ا  

 ذاء واأللبانالغ علوم .أ
  )نظري(

  واأللبان معمل قسم الصناعات
  عاطف محمد أبو النور/ د.أ

  مجدي عبد المنعم/ د.أ
  تامر السید مرسي/ د

اا  
  )عملي(أساسیات أمراض النبات 

  قسم النبات الزراعي
  سارة محمود حسن/ م

اا  

  )عملي( ذاء واأللبانعلوم الغ. أ
  لبانمعمل قسم الصناعات واأل

  محمد یوسف أبو الوفا/ م.م
  أحمد أیمن، / م

  جیالن عبدالرحمن/م

أساسیات أمراض النبات 
  )نظري(
  احمد شكري/ د.مدرج أ

  ھبھ عبد النبي/ د.أ
  محمد إبراھیم إسماعیل/ د

  بساتین - )عملي(إنتاج فاكھة   . أ
  الدین ندا عماد/ م.م

  بساتین - )عملي(إنتاج خضر .  أ
  فاروق جینسیا/ د

  سلمى عبد الحمید ملوك /د

 وباقي األسابیع أون الین عن بعد،   –) عشررابع الثاني عشر، الالعاشر، التاسع، السادس، ، الرابع، األول، الثالث(یكون التدریس داخل الكلیة في األسابیع التالیة : ملحوظة 
  مید تیرم(األسبوع الثامن(  

 ید الكلیــــــــــــــةعموكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                                                           رئیس القســــــــــم                  
  .د.أ                                                                    .              د.أ.                                                                                    د.أ

  "دورــــــناصر سعید من"                                            "محمد عبد النعیـم محمد عثمان"                                                    "إسالم حسن حسن الشیخ"



                                                                                         ــسـجامعة قناة السویـ
 كلیــــة الزراعــــة                                                                                                     

قسم الھندسة الزراعیة                                                                                   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  ھندسة زراعیة  -المستوى الثالثجدول محاضرات 
  م٢٠٢٠/٢٠٢١الجامعي لعام ا -  األولالدراسى الفصل 

******************  
ا  

ا  
٤:٣٠-٤   ٤ – ٣  ٣- ٢:٣٠  ٢:٣٠ – ٢  ٢- ١:٣٠  ١:٣٠- ١  ١- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠ -  ١٢  ١٢- ١١:٣٠  ١١:٣٠- ١١  ١١-١٠:٣٠  ١٠:٣٠-١٠  ١٠-٩  

ا  
  )ملىع(ھندسة نظم الــــــرى 

  معمل الھیدرولیكا
  محمد سید سلیمان/ م.م

اا  

  الخصائص الطبیعیة والھندسیة
  )عملى(للمنتجات الزراعیة 

  ھندسة زراعیة - معمل القیاسات
  دعاء إبراھیم شحاتة./ م

اا  
  )نظري( داخلي احتراقآالت 

  ھندسة زراعیة -  )٢(قاعة 
  مصطفي عبد الراضي/ د

اا  
  )عملي( داخلي احتراقآالت 

  ھندسة زراعیة - )٢(قاعة 
  یحیى عبد الناصر عجیز/ م

ا  

  
  )نظرى(ھندسة نظم الــــــرى 

  ھندسة زراعیة - )٣(قاعة 
  محمد أبو زید رشــــاد/ د

اا  
  )نظرى(وإنشاءات زراعیة  مبانيھندسة 

  .ز.ھـ - )٢(قاعة 
  إسالم حسن الشیخ/ د.أ

ط م  

اعیة وإنشاءات زر مبانيھندسة 
  )عملى(
  .ز.ھـ - )١(قاعة 

  یحیى عبد الناصر عجیز/ م

  

ا  

  كھرباء الریف
  )نظري(
  .ز.ھـ -  ) ٢( قاعة

عبد  معبد العظی/ د.أ
  هللا عبد السالم

  )نظرى(نظریة وتصمیم آالت 
   ھـندسة زراعیة - )١(قاعة 

  سامح سعید أنیس كشك/ د
اا  

الخصائص الطبیعیة والھندسیة 
  )نظرى(اعیة للمنتجات الزر

  .ز. ھـ - )٢(قاعة 
  رمضان عبد الحمید عمارة/ د

  )عملي(نظریة وتصمیــــــم آالت 
  ھـندسة زراعیة - ) ١( عةاق

  دعاء إبراھیم شحاتة./ م

كھرباء الریف 
  )عملي(
ھندسة  - )٢( قاعة

  زراعیة
عبد  معبد العظی/ د.أ

 هللا عبد السالم

  

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

  مید تیرم(األسبوع الثامن(  

 ید الكلیــــــــــــــةعم       الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                       وكیل                رئیس القســــــــــم                              
  .د.أ                .                                                                    د.أ.                                                                  د.أ

 "ناصر سعید مندور"    "                                           محمد عثمانمحمد عبد النعیم "                              "    إسالم حسن حسن الشیخ"



                                                                              ــسـجامعة قناة السویـ
                                                                                   ــة الزراعــــة             كلیــ       
قسم الھندسة الزراعیة                                                                                         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  

  ھندسة زراعیة  - المستوى الرابعجدول محاضرات 
  م٢٠٢٠/٢٠٢١ الجامعيلعام ا -  األول الدراسيالفصل 

********************  
ا  

ا  
٦-٤:٣٠  ٤:٣٠- ٣  ٣- ٢:٣٠  ٢:٣٠- ١  ١- ١٢:٣٠  ١٢:٣٠- ١١  ١١-١٠:٣٠  ١٠:٣٠-٩  

  اء

صیانة الجرارات واآلالت 
  الزراعیة

  ) نظري(
  .ز. ھـ – )٢(قاعة  

  محمد صالح األمیــر/ د.أ
  محمد عطیة ماضي/ د.أ

اا  

  ھندسة تصنیع المنتجات 
  )نظري(

ھندسة زراعیــة - )١(قاعة   
  شریف محمد عبد الحق/ د.أ

اا  

آالت مكافحة اآلفــــات 
  )نظري(

  ھندسة زراعیة -) ١(قاعة 
  محمد عطیة ماضي/ د.أ

اا  

تطبیقات الحاسب اآللي 
  )نظري(

  ھندسة زراعیـة  -  )١(قاعة 
  طاحون عزبالمحمد  /د

صیانة الجرارات واآلالت 
  )عملي(الزراعیة 

  ورشة الھندسة الزراعیة
  محمد سید سلیمان/ م.م

  ارء

إحصاء وتصمیم تجارب زراعیة 
  )نظري(

  مدرجات قسم المحاصیل
  شوقي الشحات مجاھد ، / د.أ

  ،محمد عبدالحمید البرماوى/ د.أ
  صالح عكاشة/ د

اا  

إحصاء وتصمیم تجارب زراعیة  
  )عملي(

  قسم المحاصیل
  صالح عكاشة/ د

ط م  
  )عملي(آالت مكافحة اآلفــــات 

  ھندسة زراعیة - )١(قاعة 
  محمد عطیة ماضي/ د.أ

اا  

ھندسة تصنیع المنتجات 
  – )عملي( الزراعیة

  .ز. ھـ – )١( قاعة
  دعاء إبراھیم شحاتة/ م

ا  
  )نظري(رید والتسخین ھندسة التب

  .ز. ھـ - ) ١(قاعة 
  إسالم حسن الشیخ/ د.أ

اا  
  )نظري(ھندسة البیئـــــــــــة 

  ھندسة زراعیة - )١(قاعة 
  محمد على أحمد عبد الھادي/ د.أ

اا  

  )عملي(ھندسة البیئـــــــــــة 
  ھندسة زراعیة - )١(قاعة 

محمد على أحمد عبد / د.أ
  الھادي

اا  

 التبرید والتسخین ھندسة
  )عملي(

  ھندسة زراعیة - )١(قاعة 
  الناصر عجیز یحیى عبد/ م

  )عملي(تطبیقات الحاسب اآللي 
  معمل الحاسب اآللي بالكلیة

  محمد العزب طاحون /د

 وباقي األسابیع أون الین عن بعد،  - ) الثاني عشر، الرابع عشراألول، الثالث، الرابع، السادس، التاسع، العاشر، (یكون التدریس داخل الكلیة في األسابیع التالیة : ملحوظة 
  مید تیرم(األسبوع الثامن( 

  

رئیس القســــــــــم                                                وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                ـــــةید الكلیـــــــــعم                     
  .د.أ.                                                                                  د.أ.                                                                         د.أ 

 "ناصر سعید منـــــدور"                  "                          حمد عثمان محمد عبد النعیم م"                                         "إسالم حسن حسن الشیخ"


