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جامعة قناة السویس            

كلیة الزراعة              

    راعي  قسم االقتصاد الز         

      االرشاد والمجتمع الریفي      

   

 مل  إدارةا رات اووا  
  ٢٠٢١/٢٠٢٢ااول ارا ا ارا اول 

  اولاي 

٤,٥- ٣  ٣ -  ١,٣٠  ١,٣٠ – ١٢  ١٢ – ١٠,٣٠  ١٠,٣٠- ٩  ا  

  السبت

  )أون الین فقط(

  )متطلب( آليحاسب 
  امر شوقيت /د.أ

  )متطلب(ة انجلیزیة لغ
  )منتدب(ي ورمضان العزا/ د

      

  األحد

محاضرات نظریة (
  )فقط

  )نظري(نبات زراعي  أساسیات
  الھاديمحمد السعید عبد  /د.أ

  یاسر محمود عوض /د

  )نظري(مجتمع ریفى 
  العال أبواشرف  /د.أ

      

  االثنین

محاضرات نظریة (
  )فقط

  )نظري(المحاصیل  أساسیات
 ماھر/ د.أ، احمد عوض/ د.أ

  محمد جمال/ دقطب، 

  )نظري(اقتصاد جزئي 
  محمد غریب/ د.أ

 الزراعیة ءالكیمیا أساسیات
  )نظري(

عبد  /د.أ، الفخراني یوسف/ د.أ
  زاید المنعم

    

  الثالثاء

دروس عملیة (
  )فقط

  )عملي(مجتمع ریفي 
  على أماني /د

  )عملي(اقتصاد جزئي 
  إسراء سعد /م

  االنشطة الطالبیة
  )عملي(زراعي  اساسیات نبات

  یاسر محمود عوض /د ، الھاديمحمد السعید عبد  /د.أ

  األربعاء

دروس عملیة (
  )فقط

  )عملي( الزراعیة ءالكیمیا أساسیات
  محمد ابراھیم/ م.م 

  )عملي(اساسیات المحاصیل 
  سوبلم عید/ م  ،محمد جمال/ د

    

 جھا لوجھ بالتبادل مع اسبوع اون الینو المحاضرات اسبوع –الدروس العلمیة وجھا لوجھ طوال الترم      
  )الثالث عشر –الحادي عشر  –التاسع  –السابع  –الخامس  –الثالث  - الثاني  –ول األ(اسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

  امتحان منتصف الفصل الدراسي األولالسابع  األسبوع
               

                                  ا ب                                                                                                         روا ن ا ا و                                                                                                     ا   
 /د.أ                                    /د.أ                                                                                                   أ / د.أ                   

  م  ور                                                                                                                   ا  ن                                                                                                                                                                            
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جامعة قناة السویس            

كلیة الزراعة              

    قسم االقتصاد الزراعي          

      االرشاد والمجتمع الریفي      

   

رات اول واادارة ا م  

  ٢٠٢١/٢٠٢٢ااول ارا ا ارا اول 
  اماي 

٤,٥- ٣  ٣ -  ١,٣٠  ١,٣٠ – ١٢  ١٢ – ١٠,٣٠  ١٠,٣٠- ٩  ا  

 االثنین

محاضرات (
  )نظریة فقط

  )نظري(اإلحصاء االقتصادي 

  بعيمحمد التا/ د.أ

  أماني على/ د

المیكروبیولوجیا الزراعیة 
  )نظري(

  شوقيتامر / د.أ

  أالء فتح هللا/ د

  )نظري(أصول إدارة 

إیھاب / د -احمد حبش / د.أ
  عبد المنعم

    

الثالثاء 
محاضرات (

  )نظریة فقط

  )نظري(اساسیات علوم وتكنولوجیا االغذیة 

  سید محمد مختار /د.أ

  یحى سعود /د

  )رينظ(النقود والبنوك 

  عبد المنعم إیھاب /د

  وفاء عبد المنعم /د

      طالبیة أنشطة

 األربعاء

دروس عملیة (
  )فقط

  )عملي(االحصاء االقتصادي 

  حمديوائل  /م م

اساسیات علوم وتكنولوجیا 
  )عملي(االغذیة 

  سید محمد مختار /د.أ

  یحى سعود /د

      

 الخمیس

دروس عملیة (
  )فقط

  )عملي( أصول إدارة

  لمنعمإیھاب عبد ا/ د

المیكروبیولوجیا الزراعیة 
  )عملي(

  تامر شوقي/ د.أ

  أالء فتح هللا/ د

  )عملي(النقود والبنوك 

  محمود راغب/ م
    

 وجھا لوجھ بالتبادل مع اسبوع اون الین المحاضرات اسبوع –الدروس العلمیة وجھا لوجھ طوال الترم 
  )الثالث عشر –الثاني عشر  –العاشر  –الثامن  –سادس ال –الرابع  –الثاني  –ول األ( اسابیع المحاضرات وجھا لوجھ

 سادس امتحان منتصف الفصل الدراسي األول ال األسبوع

 
                                                                                                                         ا نر ا ب                     ووا ا                                                                                                ا   

 /د.أ                                    /د.أ                                                                                                   أ / د.أ                      
  م  ور                                                                                                                           ا  ن                                                                                                                                                                    
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جامعة قناة السویس            

كلیة الزراعة              

    قسم االقتصاد الزراعي          

      االرشاد والمجتمع الریفي      

   

رات اول واادارة ا م  

رااول اول  اا راا ٢٠٢٢ /٢٠٢١ا  
   )ااي ( 

٤,٣٠- ٣  ٣- ١,٣٠  ١,٣٠ – ١٢  ١٢ – ١٠,٣٠  ١٠,٣٠-  ٩  ا  

  األحد 
محاضرات (

  )نظریة فقط

  )نظري( نبات أمراضمكافحة 
  شعبان ولید إبراھیم /د.أ

  )نظري(الزراعي  اإلنتاجاقتصاد 
  منى سلیم /د.أ
  خیريمحمد  /د.أ

  )نظري( اقتصاد المشروعات الصغیرة
  العال أبواشرف  /د.أ

  فیصل أماني /د

  )نظري(تكنولوجیا المنتجات اللبنیة 
احمد عبد  /د.أ، رفیق عبد الرحمن /د.أ

  النجا أبو إبراھیممحمد  /د ، الدایم
  

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

  )نظري(واأللبان اللحوم  إنتاج
 خريف/ د، اشرف عبد الرحمن/ د.أ

 هللا غازى عبد/ د  ، العزازي

 والمشروعات األعمالرة ادإ
  )نظري(

  التابعيمحمد  /د.أ
  إیھاب عبد المنعم /د

  )نظري( الفاكھة إنتاج
عبد الحمید  /د.أ، احمد الشیخ/ د.أ

  إسماعیل مجدي/ د ،ملوك

 انتاج نباتات الزینة وزھور القطف
  )نظري(

 یحیى عبد الفتاح، /د.أ، مغازى إیمان/ د.أ
 محمد الصادق/ د.أ

  

  الثالثاء
دروس (

  )عملیة فقط

  )عملي(نبات  أمراضمكافحة 
  شعبان ولید إبراھیم /د.أ

  )عملي(لغة انجلیزیة 
  خیريمحمد  /د.أ

  منى سلیم /د.أ
  انشطة طالبیة

  )عملي(إنتاج اللحوم واأللبان 
  غازى عبد هللا/ د -فخرى العزازي / د

  )عملي( المنتجات اللبنیة تكنولوجیا
احمد  /د.أ، رفیق عبد الرحمن /د.أ

 إبراھیممحمد  /د ، محمد عبد الدایم
  النجا أبو

  األربعاء
دروس (

  )عملیة فقط

  )عملي( والمشروعات األعمالرة ادإ
  إسراء سعد /م

  )عملي( الزراعي اإلنتاجاقتصاد 
  سلوى جمال /م

  )عملي(اقتصاد المشروعات الصغیرة 
  آیة سالمة/ م 

   )عملي(وزھور القطف انتاج نباتات الزینة 
  والء سلمان/ م

  )عملي( إنتاج الفاكھة
   حمیدكریم / م عالم،عمرو / م.م

                      
 المحاضرات اسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع اسبوع اون الین –الدروس العلمیة وجھا لوجھ طوال الترم      

  )الثالث عشر –الحادي عشر  –التاسع  –السابع  –الخامس  – الثالث - الثاني  – األول( اسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 
  امتحان منتصف الفصل الدراسي األولاالسبوع السابع 

               
                                                                                                                       ا رب                    ووا ن ا ا                                                                                                      ا   

 /د.أ                                    /د.أ                                                                                                   أ / د.أ                   
                                                                                                                                                               ا                                               ن                                                                                   ور  م  
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جامعة قناة السویس            

كلیة الزراعة              

    قسم االقتصاد الزراعي          

      االرشاد والمجتمع الریفي      

   

رات اول واادارة ا م  
  ٢٠٢١/٢٠٢٢ااول ارا ا ارا اول 

اي اا  
  

٤,٣٠- ٣  ٣- ١,٣٠  ١,٣٠ – ١٢  ١٢ – ١٠,٣٠  ١٠,٣٠-  ٩  ا  

 االثنین 
محاضرات (

  )نظریة فقط

  )نظري( المحاسبة الزراعیة
   خیريمحمد  /د.أ
  محمد غریب /د.أ

  )نظري( التفكیر والكتابة
  احمد حبش /د.أ
  معبد المنعوفاء  /د

وتسویق المنتجات  إنتاجاقتصاد  
  )نظري( النباتیة

  الجبليمحمد  /د.أ
  منى سلیم /د.أ

  )نظري( الوراثة
  محمد عبد الجواد /د.أ

  صبريسماح  /د

التقاوي وفحص  إنتاج
  )نظري(

  حسن عبد المطلب /د.أ
   شكريمنال  /د

الثالثاء 
محاضرات (

  )نظریة فقط

  )نظري(االلكتروني التسویق 
  بليالجمحمد  /د.أ
  التابعيمحمد  /د.أ

  ) نظري(مراقبة الجودة 
  أحمد محمد ریان /د

  الدایم أحمد محمد عبد /د.أ
  الطالبیة األنشطة

تجھیزات مزارع الدواجن 
  )نظري(واألسماك 

احمد یحیى / د  -محمد مبارك / د.أ
  عز الرجال مناي/ د –

 اإلنتاجتجھیزات مزارع 
  )نظري( الحیواني

عبد / د -  أحمدسلیمان / د. أ
  هللا غازي

 األربعاء 
دروس عملیة (

  )فقط

  )عملي( مراقبة الجودة
  أحمد محمد ریان /د

  الدایم  أحمد محمد عبد /د.أ

  ) عملي( المحاسبة الزراعیة
  سالمة آیة /م

  تجھیزات مزارع الدواجن واالسماك
  ) عملي(

  عز الرجال مناي/ د ، احمد یحیى/ د

  )عملي( الوراثة
  محمد عبد الجواد /د.أ

  صبريسماح  /د
  

 الخمیس 
دروس عملیة (

  )فقط

اقتصاد إنتاج وتسویق المنتجات 
  )عملي(النباتیة 

  وفاء عبد المنعم/ د

  )عملي(إنتاج وفحص التقاوي 
   منال شكري/ د

  تجھیزات مزارع االنتاج الحیوانى
  )عملي(

  عبد هللا غازى/ د 
  دعاء عصام/ د

  )عملي(االلكتروني التسویق 
  حمديوائل  /م م

  

 المحاضرات اسبوع وجھا لوجھ بالتبادل مع اسبوع اون الین –لدروس العلمیة وجھا لوجھ طوال الترم ا
  )الثالث عشر – الثاني عشر –العاشر  –الثامن  –السادس  –الرابع  –الثاني  –االول ( اسابیع المحاضرات وجھا لوجھ 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي األولالثامن  األسبوع

 
                                                                                                                         ا ب                    روا ن ا ا و                                                                                                ا   

 /د.أ                                    /د.أ                                                                                                  أ  / د.أ                     
  م  ور                                                                                   ا  ن                                                                                                                                                                                                            

 


