
 

ا  
 
 

م  ور/ د.أ  

 و ا ن ا واب

 
  ا ن/ د.أ  

ا ا  ف 
 

   ا/ د.أ  

 
 

   

 
 

Suez Canal University 
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Agr . Economics. Extension & Sociology 
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جامعة قناة السویس            

كلیة الزراعة              

    راعي  قسم االقتصاد الز         

      االرشاد والمجتمع الریفي      

   

رات اول واادارة ا م  

  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

 ugl3t9h: المحاضرةد كو 

  )متطلب(ة انجلیزیة لغ
  )منتدب(رمضان العزازي / د

5ske958 :ةمحاضر الود ك   
      

  األحد

محاضرات نظریة (
  )فقط

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

  یاسر محمود عوض /د

  6b9hu3t: ضرةكود المحا

  )نظري(مجتمع ریفى 
  العال أبواشرف  /د.أ

  qefk3ib: ضرةمحاكود ال
      

  االثنین

محاضرات نظریة (
  )فقط

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

  جمال

  fjwqn7l: كود المحاضرة

  )نظري(اقتصاد جزئي 
  محمد غریب/ د.أ

  6db2wgd: كود المحاضرة

  )نظري( الزراعیة ءالكیمیا أساسیات
 لمنعمعبد ا /د.أ، الفخراني یوسف/ د.أ

  زاید

  572d4yy: كود المحاضرة 

    

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

  ان منتصف الفصل الدراسي األولتحاماالسبوع السابع 
               



 

ا  
 
 

م  ور/ د.أ  

 و ا ن ا واب

 
  ا ن/ د.أ  

ا ا  ف 
 

   ا/ د.أ  
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Dept. 

 
                                                           

جامعة قناة السویس            

كلیة الزراعة              

    قسم االقتصاد الزراعي          

      االرشاد والمجتمع الریفي      

   

رات اول واادارة ا م  

 رااول ااا راا ٢٠٢١/٢٠٢٢ول ا  
  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

  i0xh21g :ضرة كود المحا

  )نظري(المیكروبیولوجیا الزراعیة 

  شوقيتامر / د.أ

  ح هللاء فتأال/ د

 gizfmc9: كود المحاضرة

  )نظري(أصول إدارة 

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

  ufw5u58: كود المحاضرة

    

الثالثاء 
محاضرات (

  )نظریة فقط

  )نظري(اساسیات علوم وتكنولوجیا االغذیة 

  مختار محمدسید  /د.أ

  یحى سعود /د

  m8f5dqa: كود المحاضرة

  )رينظ(النقود والبنوك 

  عبد المنعم إیھاب /د

  وفاء عبد المنعم /د

  vhb273s: كود المحاضرة

      طالبیة أنشطة

 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( لوجھ اسابیع المحاضرات وجھا

 سادس امتحان منتصف الفصل الدراسي األول ال عسبواأل

 



 

ا  
 
 

م  ور/ د.أ  

 و ا ن ا واب

 
  ا ن/ د.أ  

ا ا  ف 
 

   ا/ د.أ  
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سجامعة قناة السوی  

 كلیة الزراعة

  قسم االقتصاد الزراعي

  االرشاد والمجتمع الریفي

 

  ادارة ال واوت ارا 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

  pl6bzlo: كود المحاضرة 

  )نظري(الزراعي  اإلنتاجتصاد قا
  منى سلیم /د.أ
  خیريمحمد  /د.أ

  dy3hk84: كود المحاضرة 

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

  فیصل أماني /د

  duu3dup: كود المحاضرة

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

   النجا أبو إبراھیممحمد  /د ، الدایم

  5d3t9wc: كود المحاضرة

  

  االثنین
محاضرات (

  )نظریة فقط

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

  هللا غازى عبد/ د  ، العزازي

 d4ezyow: كود المحاضرة

 والمشروعات األعمالرة ادإ
  )نظري(

  التابعيمحمد  /د.أ
  إیھاب عبد المنعم /د

  12bf9lj: محاضرةكود ال

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

  إسماعیل مجدي/ د ،ملوك

  x123yfc: كود المحاضرة 

 لزینة وزھور القطفانتاج نباتات ا
  )نظري(

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

 c87b3p9: محاضرةكود ال

  

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

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

               



 

ا  
 
 

م  ور/ د.أ  

 و ا ن ا واب

 
  ا ن/ د.أ  

ا ا  ف 
 

   ا/ د.أ  
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قناة السویس جامعة            

كلیة الزراعة              

    قسم االقتصاد الزراعي          

      االرشاد والمجتمع الریفي      

   

  واوت ارا م ادارة ال

  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 
ات محاضر(

  )نظریة فقط

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

  w8zyl8x :كود المحاضرة

  )نظري( بةالتفكیر والكتا
  احمد حبش /د.أ
  معبد المنعوفاء  /د

  f38398s: كود المحاضرة

وتسویق المنتجات  إنتاجاقتصاد  
  )نظري( النباتیة

  الجبليمحمد  /د.أ
  منى سلیم /د.أ

  fd94ixx: اضرةكود المح

  )نظري( الوراثة
  محمد عبد الجواد /د.أ

 صبريسماح  /د

  v4esv3q: كود المحاضرة

  )نظري(التقاوي وفحص  إنتاج
  لبحسن عبد المط /د.أ

   شكريمنال  /د

 00agcvy: كود المحاضرة

الثالثاء 
محاضرات (

  )نظریة فقط

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

  ukzl508: كود المحاضرة

  ) نظري(مراقبة الجودة 
  أحمد محمد ریان /د

  الدایم أحمد محمد عبد /د.أ
 rgnyrny: كود المحاضرة

  الطالبیة األنشطة

 تجھیزات مزارع الدواجن
  )نظري(واألسماك 

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

  vk7lty6 :كود المحاضرة 

 الحیواني اإلنتاج تجھیزات مزارع
  )نظري(

عبد هللا / د -  أحمدسلیمان / د. أ
  غازي

 sm0nawf: كود المحاضرة

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

 الدراسي األولامتحان منتصف الفصل الثامن  األسبوع


