
 قسم االقتصاد و اإلرشاد و المجتمع الريفي                                         
 جامعة قاة السويس –كلية الزراعة 

 شعبة ادارة األعمال و المشروعات الزراعية 2022/2023جدول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 المستوى األول 

 الساعة 

 

 اليوم

9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 

 

3-4 

4-5 

  السبت

 قضايا مجتمعية 

 -أ.د/ اشرف ابو العال   )اونالين(

 د امانى فيصل 

 علم الجودة  مدخل 

 )اونالين( أ.د/ عبد الرحيم احمد على 
 

 

 األحد

 اساسيات الميكنة الزراعية )نظري( 

   بقسم الهندسة الزراعية

 .د/ جمال المصري   أ

 اساسيات علوم البساتين )نظري(

  قسم البساتين

 .د/ خالد السيد عبد الحميد 

 مصطفى حسن  قاعود د/السيد 

 د/ اسالم حسن ابو السعود 

 ( نظرىاالقتصاد الكلي )

           بالقسم أ.د/ إبراهيم قاعة 

 أ/ اسراء 

 

 اإلثنين 

 اساسيات علوم األراضي )نظري(

 قسم األراضي و المياه

د/سامى عبد  -أ.د/ محمد عبد الرحيم 

 د/أحمد الخربوطلى -الملك

 ( عمليالحيواني )اساسيات علوم اإلنتاج 

 –سليمان احمد د/ - قسم اإلنتاج الحيواني

 م/اسراء  –د/احمد يحي 

 انشطة طالبية 

اساسيات علوم  

 األراضي )عملي( 
  قسم األراضي و المياه

  م  سعود   اسماء– م  ابراهيم محمد م  م

 براهيم ا هناء

 الثالثاء

 ( نظرياساسيات علوم اإلنتاج الحيواني )

 ( بالقسم 2قاعة )

 أ.د/محمد ياسين د/ أحمد يحيى د/مناي 

 شاهين

 ( عملياساسيات علوم البساتين ) 

 قسم البساتين
 اسالم حسن ابو السعود    /-ا.د/ خالد السيد عبد الحميدد

 م / كريم حميد السيد   -م.م/ باسم  على عبد النبي

 م/ هدى السيد عويس 

 االقتصاد الكلي 

مدرج أد/سامى شمس  (عملى)

 بالقسم 

 محمد خيري العشري أ.د/ 

 أ.د/ احمد الشاعر 

 

 األربعاء 

 ( عملياساسيات الميكنة الزراعية ) 

 قسم الهندسة الزراعية 
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 الساعة  

 اليوم 
9 - 11 11 -  1 1 - 3 

 األحد 

 اساسيات وقاية النبات )نظري(

 قسم وقاية النبات

أ.د/   –أ.د/ محمود فرج  –أ.د/ سعد اسماعيل 

 حمدي الشرباصي 

 ( عملياساسيات وقاية النبات )

 قسم وقاية النبات

 سلمى مجدي /م –أ.د/ محمود فرج 

 

 اإلثنين 

 ( نظرى) اللىبرامج تطبيقات الحاسب ا

 اآللي بالقسممعمل الحاسب 

 د/ ايهاب عبدالمنعم  –أ.د/ محمد التابعي  

قسم  -(عملياساسيات علوم و تكنولوجيا األلبان )

 األلبان 

 د.صفاء محمود أ. اسماء عماد

 انشطة طالبية 

 الثالثاء 

اساسيات علوم و تكنولوجيا األلبان  

 قسم األلبان  -)نظري(

 أ.د رفيق عبدالرحمن –أ.د فوزي عباس 

  تشريعات زراعية تعاونية )نظري(

 ( بالقسم 2قاعة )

 أ.د/ اشرف ابوالعال

 التسويق الزراعي )عملي( 

 ( بالقسم 2قاعة )

 م/ نادية عزت 

 األربعاء 

 التسويق الزراعي )نظري( 

 بالقسم  أ.د/ إبراهيم بدرقاعة 

 د. اميره عاطف أ.د/ منى سليم

 ( عملىبرامج تطبيقات الحاسب )

 معمل الحاسب اآللي بالقسم

 م.م/ وائل حمدي  

 ( عملىبرامج تطبيقات الحاسب )

 معمل الحاسب اآللي بالقسم

 م.م/ وائل حمدي  
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  األحد 
 تخطيط و تنمية زراعية )نظري(

 د/ وفاء عبد المنعم   بالقسم  2قاعة 

 2لغة انجليزية علمية 

 مدرج أ.د/ سامي شمس 

 أ.د/ محمد خيري العشري 

 

 اإلثنين 

انتاج النباتات الطبية و العطرية 

 قسم البساتين  )نظري(

 أ . د / عبد القوي عبد السالم والي   

 ا.د /يحي محمد عبد الفتاح 

 د/ اسالم حسن ابو السعود 

دراسة الجدوى و تقييم  

 -المشروعات الزراعية )نظري( 

 –بالقسم   أ.د/ إبراهيم بدرقاعة 

 أ.د محمد غريب 

 األنشطة الطالبية 

دراسة الجدوى و تقييم  

 -المشروعات الزراعية )عملي(

 بالقسم 1مدرج 

 م.م/ وائل حمدي 

 

 الثالثاء

قسم   إنتاج دواجن و اسماك )نظري(

 اإلنتاج الحيواني 

  د/طارق السعيد د/ مناى-د/محمد مبارك

 شاهين 

  اقتصاديات الموارد الزراعية

أ.د/ إبراهيم بدر )نظري( قاعة 

 د. اماني فيصل  بالقسم 

 تكنولوجيا حفظ األغذية )عملي( 

 الصناعات الغذائيةقسم  

 أ.د رمضان حبيبة  د. احمد الريان

 

 األربعاء 

 تكنولوجيا حفظ األغذية )نظري(

 قسم الصناعات الغذائية

 د. يحى سعود   –أ.د/ رمضان حبيبة 

  اقتصاديات الموارد الزراعية

 ( بالقسمأ.د/ الجبلى)عملي( قاعة )

 م/ سلوى جمال 

انتاج النباتات الطبية و العطرية 

 قسم البساتين  – )عملي(

 د/ اسالم حسن ابو السعود  

 م/ باسم على  عبد النبى  

 م/ والء محمد سلمان

 

 

 الخميس 
قسم  إنتاج دواجن و اسماك )عملي(

 م.م/ خلود –د/حمادة اإلنتاج الحيواني 
 

 تخطيط و تنمية زراعية )عملي( 

  م/اسراء محمود  –( أ.د/ الجبلىقاعة )
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 الرابع المستوى 

 الساعة 

 اليوم 
9-11 11  – 1 1 - 3 3 - 5 

 األحد 
 ادارة مشروعات الثروة النباتية )نظري( 

 د. وفاء عبدالمنعم -بالقسم  2قاعة  

 مشكالت معاصرة و حقوق اإلنسان

 ( بالقسم 1مدرج )

 د. اماني فيصل  –أ.د/ اشرف ابو العال 

 

 )عملي( تدريب ميداني زراعي تخصصي 

 جميع اعضاء هيئة التدريس - معمل الحاسب اآللي

 اإلثنين 
 الزراعة و البيئة )نظري( 

 د. اماني فيصل - بالقسم  2قاعة  

 ادارة مشروعات ثروة حيوانية )نظري(  

 د. أميرة عاطف - بالقسم  2قاعة  
 األنشطة الطالبية 

 تدريب ميداني زراعي تخصصي )عملي( 

جميع اعضاء هيئة  - معمل الحاسب اآللي

 التدريس

 الثالثاء 

 اساليب التعاقد و التفاوض )نظري( 

  – بالقسم مدرج أ.د/ سامى

 د. ايهاب عبدالمنعم 

 ادارة مشروعات ثروة حيوانية )عملي(  

 م/ سلوى جمال  -بالقسم  قاعة أ.د/ الجبلى

 ادارة مشروعات الثروة النباتية )عملي( 

 م/ اسراء  -قاعة أ.د/ الجبلى بالقسم 

 تدريب ميداني زراعي تخصصي )عملي( 

جميع اعضاء هيئة  - معمل الحاسب اآللي

 التدريس

   األربعاء 
 

 

 تدريب ميداني زراعي تخصصي )عملي( 

جميع اعضاء هيئة  - معمل الحاسب اآللي

 التدريس

   الخميس 
 تدريب ميداني زراعي تخصصي )عملي( 

 جميع اعضاء هيئة التدريس - معمل الحاسب اآللي
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