
                                                                                         ــسـجامعة قناة السویـ
                                                                       كلیــــة الزراعــــة                               
                            عیة                                                       الزرا سم الھندسةق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ا  

 
م  ور/ د.أ  

 و ا ن ا واب

 
  ا ن/ د.أ  

ا ا  ف 

 
   ا/ د.أ  

 
 

   

  هندسة زراعية  - املستوي األول ل�  اونجدول محارضات 
  م٢٠٢٢/ ٢٠٢١العام الجامعي  -الفصل الدراىس 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  

  حاسب آلى 
  )متطلب جامعة(

  متطلب جامعة
  أون الین

  wputj9m :ةاضرحمالود ك

    إنجلیزیةلغة 
  )متطلب جامعة(

  أون الین
  رمضان العزاوي/ د

5ske958 :ةمحاضرالود ك   

            

ا  
   صادإقتمبادئ 

  قسم األفتصاد
  

  13mpbv: كود المادة

  

 زراعينبات . أ
  

  ناس صفاءإی/ د
 bvmhpqx: كود المادة

اا  

 حیوان زراعي .أ
  

  د الستارجمال عب/ د.أ
  الشرباصى حمدى/ د.أ

  4kdvtfh: كود المادة

    
    

    

ا  
   -) أ( ریاضة

 سامیة محمود محمد/ د
  sjp6h37 :ود المادةك

اا  
  المساحة المستویة 

محمد على أحمد عبدالھادى/ .د.أ  
49nbsib : ود المادةك   

اا  
   )أ(ھندسي م رس

  أحمد خضـر/ د
  pol9ivz:كود المادة

      

  وجھا لوجھ بالقسم، وباقي األسابیع  ١٣، ١١، ٩، ٧، ٥، ٣، ٢الدروس النظریة األسبوع األول تسجیل، األسابیع  –وجھا لوجھ بالكلیة % ٦٠و اونالین% ٤٠الدراسة بنظام الھجین أي
لعملیة جمیعھا وجھا لوجھ بالكلیةأونالین، الدروس ا
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ا  

 
م  ور/ د.أ  

 و ا ن ا واب

 
  ا ن/ د.أ  

ا ا  ف 

 
   ا/ د.أ  

 
 

   

  هندسة زراعية  - املستوي الثا�  اون ل�جدول محارضات 
  م٢٠٢١/٢٠٢٢العام الجامعي  - الفصل الدرايس األول

ا  
ا  

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

١١,٣٠  
١٢ - ١١,٣٠  

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  

  دینامیكا حراریة 
  

 سامح سعید أنیس كشك/ د
  q41deag :ود المادةك

اا  

     إنتاج حیواني ودواجن . أ
  سلیمان أحمد سلیمان،/ د.أ

  حمادة صالح صابر/ د
   :k3enzc2د ادة

اا  
  أساسیات أمراض النبات 

  محمد إبراھیم إسماعیل/ د
 4olu16w: دةا د

اا  

   واأللبانء ذاالغ علوم .أ
   - عاطف محمد أبو النور/ د.أ

تامر / د +المنعممجدي عبد / د.أ
  یحیى سعود/ د –السید مرسي 
  9xdb0zo: كود المادة

  

  اا    الثالثـاء

  بساتین -  إنتاج فاكھة   . أ
  نجالء كمال حافظ / د.أ

  محمد صالح  محمد علي/ د
  عةجممحمد عالء / د
  م طyz3ex97  : ادةالمد كو

  أراضي یات أساس
  على جنید/ د.أ

  محمد عبد الرحیم/ د
  أحمد إبراھیم محمد/ د

  x9s0ejq: ةكود الماد

    
  بساتین -  إنتاج خضر . أ

سلمى عبد / د روق،سیا فاجین/ د
  الحمید ملوك

  oxju3gd :كود المادة

  ارء
  حاســــــب آلي  

 تحاسبایة الانتداب من كل
  n2ze1ey :دةود الماك

اا    اا            

    بالقسم، وباقي األسابیع أونالین وجھا لوجھ ١٣، ١٢، ١٠، ٨، ٦ ،٤، ٢األسبوع األول تسجیل، األسابیع  –وجھا لوجھ بالكلیة % ٦٠و اونالین% ٤٠الدراسة بنظام الھجین أي 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ا  

 
م  ور/ د.أ  

 و ا ن ا واب

 
  ا ن/ د.أ  

ا ا  ف 

 
   ا/ د.أ  

 
 

   

  هندسة زراعية  - املستوى الثالث أون ل�جدول محارضات 
  م٢٠٢١/٢٠٢٢العام الجامعي  -الفصل الدراىس األول 

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

ا  

ا  
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  

١:٣٠-
٢  

٤- ٣,٣٠   ٣,٣٠-٣  ٣-٢:٣٠  ٢:٣٠ – ٢  

ا  
  وإنشاءات زراعیة  مبانيھندسة 

 إسالم حسن الشیخ/ د.أ
  qzg8zdf :ود المادةك

اا  
   داخلي احتراقآالت 

 طفي عبد الراضيمص/ د
  p9enwsz :ود المادةك

اا

        ة

ا  

  
  ھندسة نظم الــــــرى 

 محمد أبو زید رشــــاد/ د
  ٦p2glli :ود المادةك

لخصائص الطبیعیة والھندسیة للمنتجات ا
  الزراعیة 

 رمضان عبد الحمید عمارة/ د
  mogybjt :ود المادةك

اا          

  اء
   نظریة وتصمیم آالت

 سامح سعید أنیس كشك/ د
  h7d39h6 :ود المادةك

اا  
  كھرباء الریف

 عبد هللا عبد السالم معبد العظی/ د.أ
  ikpi5z0 :ود المادةك

 مط       

    وجھا لوجھ بالقسم، وباقي األسابیع  ١٣، ١١، ٩، ٧، ٥، ٣، ٢الدروس النظریة األسبوع األول تسجیل، األسابیع  –وجھا لوجھ بالكلیة % ٦٠و اونالین% ٤٠الدراسة بنظام الھجین أي
 لعملیة جمیعھا وجھا لوجھ بالكلیةأونالین، الدروس ا
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ا  

 
م  ور/ د.أ  

 و ا ن ا واب

 
  ا ن/ د.أ  

ا ا  ف 

 
   ا/ د.أ  

 
 

   

  هندسة زراعية  - املستوى الرابع ل�أون ات جدول محارض 
  م٢٠٢١/٢٠٢٢العام الجامعي  -الفصل الدرايس األول 

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

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  

   ةصیانة الجرارات واآلالت الزراعی
  محمد صالح األمیــر/ د.أ

  محمد عطیة ماضي/ د.أ

  hetluj7 :ود المادةك

اا  
  ات آالت مكافحة اآلفــــ

  محمد عطیة ماضي/ د.أ

  wals4cg :ود المادةك
  اا    اا

  إحصاء وتصمیم تجارب زراعیة 
  منال حفني/ د.أ –عبد الرحیم احمد / د.أ

 rhqr1ty: د المادةكو
 

  اء
  سة تصنیع المنتجات ھند

  شریف محمد عبد الحق/ د.أ
  adbw10i :ود المادةك

  ھندسة التبرید والتسخین 
  إسالم حسن الشیخ/ د.أ
  f1yy591 :ود المادةك

ط م  
  الحاسب اآللي  تتطبیقا

  ارةرمضان عبد الحمید عم/ د
  gspxp6e :ود المادةك

  

  اا    ارء

  ھندسة البیئـــــــــــة 
  

  محمد على أحمد عبد الھادي/ د.أ
  decd842 :ود المادةك

اا    اا    

  بالقسم، وباقي األسابیع أونالین وجھا لوجھ ١٣، ١٢، ١٠، ٨، ٦ ،٤، ٢األسبوع األول تسجیل، األسابیع  –لوجھ بالكلیة  وجھا% ٦٠و اونالین% ٤٠الدراسة بنظام الھجین أي 
 


