
                                                                                         ــسـجامعة قناة السویـ
 كلیــــة الزراعــــة                                                                                                     

قسم الھندسة الزراعیة                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  ھندسة زراعیة  -المستوي األول  محاضراتجدول 
  م٢٠٢٢/ ٢٠٢١العام الجامعي  -الفصل الدراسى األول 

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

   ا  
ا 

٥ – ٤,٣٠  ٤:٣٠  – ٤  ٤ -  ٣:٣٠  ٣:٣٠ - 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- ٩,٣٠  ٩,٣٠-٩  

ا  

  )نظري(حاسب آلى 
  )متطلب جامعة(

  متطلب جامعة
  أون الین

  

  )نظري( إنجلیزیةلغة 
  )متطلب جامعة(

  أون الین
  رمضان العزاوي/ د

            

ا  
  )نظري( صادإقتمبادئ 

 قسم األفتصاد
  محمد غریب /د.أ

  أحمد حبشى/د.أ

اا  

  زراعينبات . أ
  )نظري(
  أحمد شكري./ د.مدرج أ

  إیناس صفاء/ د

اا  

  حیوان زراعي .أ
  )نظري(

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

        

ا  
  )أ(رسم ھندسي 

  )نظري(
 صالة قسم الصناعات

  أحمد خضـر/ د

اا  
  )نظري(المساحة المستویة 

   عادل سالم/ د.أقاعة 
  محمد على أحمد عبدالھادى/ .د.أ

 اا  
  )نظري( -) أ( ریاضة

  ھندسة زراعیة - )٢( قاعة
  انتداب من كلیة الحاسبات والمعلومات

 سامیة محمود محمد/ د

      

  اء
  )أ(تمارین ریاضة 

 A   ،Bمجموعة
  ھندسة زراعیة) ٢(قاعة 

  محمد سید سلیمان/ م.م

اا  

  )عملي( صادإقتمبادئ 
 A   ،Bمجموعة

  قسم األفتصاد
 سلوي جمال/ م

ط م 
  بصالـــــة قسم الصناعات الغذائیة  -تدریبــــــــــــات رســــــــم ھندسي 

   A   ،Bمجموعة
   یحیى عبد الناصر منصور/ م

  نورا بدوي زھران./ م

  

  ارء
  )عملى(المساحــــة المستویــة 

 A   ،Bمجموعة
  ھندسة زراعیة - ) ٢(قاعة 

  احمد اسالم المناوى /م.م

اا  

  )عملي( نبـات زراعي. أ
 Aمجموعة 

  الزراعي قسم النبات
  غادة عبد العزیز/ م

 )عملي(نبـات زراعي . أ
 Bمجموعة 

  الزراعي قسم النبات
  مروة محمد سالم/ م – غادة عبد العزیز/ م

اا  

  )عملي(حیوان زراعي .  أ
   قسم وقایة نبات

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

  )عملي(حیوان زراعي .  أ
 قسم وقایة نبات

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

  

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

 امتحان منتصف الفصل الدراسي األول( سابعاألسبوع ال(   

                                         ا ر                               ا و         بوا ن ا                                                          ا  
  /د.أ                                                                                                                                       / د.أ                                                                                                      /د.أ

       "ا   ن"                                           "          إ  ا                              "                                                   "ور  م"  



                                                                                         ــسـجامعة قناة السویـ
 كلیــــة الزراعــــة                                                                                                     

قسم الھندسة الزراعیة                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  ھندسة زراعیة  -المستوي الثاني  ضراتمحا جدول
  م٢٠٢١/٢٠٢٢العام الجامعي  -الفصل الدراسي األول

 ا  

ا  
١٢ - ١١,٣٠  ١١,٣٠ – ١١  ١١-١٠:٣٠  ١٠,٣٠- ١٠  ١٠- ٩,٣٠  ٩,٣٠-٩  

١٢ – 
١٢,٣٠  

٥-٤,٣٠  ٤,٣٠- ٤  ٤-  ٣,٣٠  ٣,٣٠ – ٣  ٣- ٢,٣٠  ٢:٣٠-٢  ٢ - ١,٣٠  ١,٣٠ – ١  ١- ١٢:٣٠  

ا  
  )نظري(یة دینامیكا حرار

   عادل سالم/ د.أقاعة 
  سامح سعید أنیس كشك/ د

اا
  ة

إنتاج حیواني ودواجن . أ
  )نظري(

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

  حمادة صالح صابر/ د

اا  
  )نظري(أساسیات أمراض النبات 

  احمد شكري/ د.مدرج أ
  محمد إبراھیم إسماعیل/ د

اا  

  )نظري( ذاء واأللبانالغ لومع .أ
  واأللبان معمل قسم الصناعات

   - عاطف محمد أبو النور/ د.أ
تامر / د+ مجدي عبد المنعم/ د.أ

  یحیى سعود/ د – السید مرسي

  

  اء

  )نظري(ألي حاسب 
  .ز. ھـ - ) ١(قاعة 

انتداب من كلیة 
  الحاسبات

  أحمد حامد/د

  بساتین - ) نظري(إنتاج فاكھة   . أ
  كمال حافظ  نجالء/ د.أ

  محمد صالح  محمد علي/ د
  م ط  جمعةمحمد عالء / د

  )نظري(أساسیات أراضي 
  مدرج قسم األراضي

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

      

  بساتین -  )نظري(إنتاج خضر . أ
سلمى عبد الحمید / د جینسیا فاروق،/ د

  ملوك

  ارء

ب آلي  حاســــــ
  )عملي(

  .ز. ھـ -معمل الحاسب 
انتداب من كلیة 

  الحاسبات

اا  

أساسیات إنتاج حیواني 
  )عملـي(ودواجن 

  معمل قسم اإلنتاج الحیواني
  حمادة صالح صابر/ د

اا  
  )عملي(دینامیكا حراریة 

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

اا  

  )عملي(أساسیات أراضي 
  معامل قسم األراضي والمیاه

محمد ./ م - عبد الرحمن محمد/ م.م
  أسماء سعود/ م – رسمی

    

ا  

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

اا
  ة

أساسیات أمراض النبات 
  )عملي(

  قسم النبات الزراعي
   – سارة محمود حسن/ م

  مروة سالم/ م

اا  

  )عملي( ذاء واأللبانم الغعلو. أ
  معمل قسم الصناعات واأللبان

  محمد یوسف أبو الوفا/ م.م
سمر / م+  عبد الرحمن  سالم / م

  عارف

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

  سلمى عبد الحمید ملوك /د

 األسابیع أون الین عن بعد،  وباقي –) ثالث عشر، العاشر، الثاني عشر، الثامن، الرابع، السادس، الالثاني، األول(یكون التدریس داخل الكلیة في األسابیع التالیة : ملحوظة 
  امتحان منتصف الفصل الدراسي األول( السادساألسبوع(  

                                          ا ر                                ا ب                                       ووا ن ا                            ا  
  /د.أ                                                                                                                                       / د.أ                                                                                                      /د.أ       

      "ا   ن"                           "                              إ  ا                             "                                                         "ور  م"  



                                                                                         ــسـجامعة قناة السویـ
 كلیــــة الزراعــــة                                                                                                     

قسم الھندسة الزراعیة                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  ھندسة زراعیة  -جدول محاضرات المستوى الثالث
  م٢٠٢١/٢٠٢٢العام الجامعي  -الفصل الدراسى األول 

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

ا  

ا  
٤- ٣,٣٠   ٣,٣٠-٣  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  ١٠-٩,٣٠  ٩,٣٠-٩  

ا  

وإنشاءات زراعیة  مبانيھندسة 
  )نظرى(
  .ز.ھـ - )٢(قاعة 

  إسالم حسن الشیخ/ د.أ

اا  
  )نظري( داخلي احتراقآالت 

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

اا  
  )نظري(نظریة وتصمیم آالت 

   عادل سالم/ د.أقاعة 
  سامح سعید أنیس كشك/ د

    

ا  

  
  )نظرى(ھندسة نظم الــــــرى 

  .ز.ـھ -  )١(قاعة 
  محمد أبو زید رشــــاد/ د

اا  

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

عبد هللا  معبد العظی/ د.أ
  عبد السالم

اا  

الخصائص الطبیعیة والھندسیة 
  )نظرى(راعیة للمنتجات الز

   عادل سالم/ د.أقاعة 
  رمضان عبد الحمید عمارة/ د

      

  اء

  )عملي(كھرباء الریف 
  بالبدروم - )٤( قاعة

عبد هللا  معبد العظی/ د.أ
  عبد السالم

اا  
  )عملى(ھندسة نظم الــــــرى 

  معمل الھیدرولیكا
  نورا بدوى زھران/ م

ط م  

  الخصائص الطبیعیة والھندسیة
  )عملى(لمنتجات الزراعیة ل

  ھندسة زراعیة - معمل القیاسات
  دعاء إبراھیم شحاتة./ م

   

  ارء
  )عملي(نظریة وتصمیــــــم آالت 

   عادل سالم/ د.أقاعة 
  دعاء إبراھیم شحاتة./ م

اا  
  )عملي( داخلي احتراقآالت 

  .ز.ـھ - )٢(قاعة 
  یحیى عبد الناصر عجیز/ م

اا  

وإنشاءات زراعیة  مبانيدسة ھن
  )عملى(
   عادل سالم/ د.أقاعة 

  المناوى إسالماحمد / م.م

      

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

  متحان منتصف الفصل الدراسي األولا(األسبوع السابع(  

                                       ا ب                                                                     روا ن ا ا و                           ا  
  /د.أ                                                                                                                                       / د.أ                                                                                                      /د.أ
"  إ ن"                                      "                    ا  ا                              "                                                       "ور  م"  



                                                                                         ــسـجامعة قناة السویـ
 كلیــــة الزراعــــة                                                                                                     

قسم الھندسة الزراعیة                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  ھندسة زراعیة  -جدول محاضرات المستوى الرابع
  م٢٠٢١/٢٠٢٢العام الجامعي  -ل الفصل الدراسي األو

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

ا  

ا  
١١- ١٠:٣٠  ١٠,٣٠- ١٠  ١٠- ٩,٣٠  ٩,٣٠- ٩  

١١: 

١١,٣٠  

١١,٣٠: 

١٢  
٤,٣٠- ٤  ٤- ٣,٣٠  ٣,٣٠- ٣  ٣- ٢:٣٠  ٢,٣٠:  ٢  ٢:  ١,٣٠  ١,٣٠:  ١  ١: ١٢,٣٠  ١٢,٣٠: ١٢  

ا  

  صیانة الجرارات واآلالت الزراعیة
  ) نظري(

  .ز. ھـ – )٢(قاعة  
  محمد صالح األمیــر/ د.أ

  محمد عطیة ماضي/ د.أ

اا  
  )نظري(آالت مكافحة اآلفــــات 

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

اا  
  )نظري(ھندسة البیئـــــــــــة 

   عادل سالم/ د.أقاعة 
  محمد على أحمد عبد الھادي/ د.أ

اا  

إحصاء وتصمیم تجارب زراعیة 
  )ظرين(

  مدرجات قسم المحاصیل
منال / د.أ –عبد الرحیم احمد / د.أ

  حفني

  الثالثاء

  ھندسة تصنیع المنتجات 
  )نظري(

   عادل سالم/ د.أقاعة  
 شریف محمد عبد الحق/ د.أ

  

  )نظري(ھندسة التبرید والتسخین 
   عادل سالم/ د.أقاعة 

  إسالم حسن الشیخ/ د.أ

ط م  
  )رينظ(تطبیقات الحاسب اآللي 

   عادل سالم/ د.أقاعة 
  رمضان عبد الحمید عمارة/ د

  

  ارء

إحصاء وتصمیم تجارب زراعیة 
  )عملي(

  قسم المحاصیل
  سعاد عطا محمود/ د

اا  
  )عملي(ھندسة البیئـــــــــــة 

   عادل سالم/ د.أقاعة 
  محمد على أحمد عبد الھادي/ د.أ

اا  

 اعیةھندسة تصنیع المنتجات الزر
  – )عملي(
  .ز. ھـ – )١( قاعة

  أحمد فتحى غزال/ م.م

اا  

صیانة الجرارات واآلالت الزراعیة 
  )عملي(

  ورشة الھندسة الزراعیة
  محمد سید سلیمان/ م.م

ا  
  )عملي(تطبیقات الحاسب اآللي 

  معمل الحاسب اآللي بالكلیة

  رمضان عبد الحمید عمارة/ د
اا  

  )عملي( تسخینھندسة التبرید وال
   عادل سالم/ د.أقاعة 

  الناصر عجیز یحیى عبد/ م
اا  

  )عملي(آالت مكافحة اآلفــــات 
   عادل سالم/ د.أقاعة 

  رویدا عوض خفاجى/  م.م
      

 األسابیع أون الین عن بعد،  وباقي –) ثالث عشرشر، ال، العاشر، الثاني عثامن، الرابع، السادس، الالثانياألول، (یكون التدریس داخل الكلیة في األسابیع التالیة : ملحوظة 
  امتحان منتصف الفصل الدراسي األول( السادساألسبوع(  

  
                                     ا ب                                                               روا ن ا ا و                                 ا  

  /د.أ                                                                                                                                       / د.أ                                                                                                      /د.أ
"ا   ن"                                          "                  إ  ا                                   "                                                   " ورم " 


