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 المستوى األول  - لطلبة شعبة الهندسة الزراعية  الجدول الدراسى

 م2023 / 2022 لعام الجامعىا -  الثانىالفصل الدراسى  
 الساعة    

 

 اليوم 
9  -  10 10  -  11 11  -  12 12  -  1 1  -  2 2  -  3 3  -  4 4  -  5 5  -  6 6  -  7 7  -  8 

  السبت 

 قضايا مجتمعية )نظري( 

 فيصل  د. امانى -اشرف ابو العالد/ أ.

 Online )متطلب جامعة(

 مدخل علم الجودة )نظرى( 

 عبد الرحيم احمد على أ.د/ 

 Online ب جامعة()متطل

    

 األحـــــد 

 )عملى(  تكنولوجيا ورش

 ( 2،  1مجموعة )

 ورشة الهندسة الزراعية 

 محمد عبد السالم م/ 

 عمر أحمد حامدم/ 

 )عملى(  تكنولوجيا ورش

 ( 5،  4،  3مجموعة )

 ة سة الزراعيورشة الهند

 عبد السالم محمد م/ 

 عمر أحمد حامدم/ 

 رسم هندسى)ب(

 )نظـــرى( 

 صالة الرسم  -(1) قاعة

 د/ أحمد خضر 

 تدريبـات رســـــم هندســـــــــــــــــى )ب(

 (2،  1مجموعة )

 ية مرسم الهندسة الزراع

 يحيى عبد الناصر عجيز  /.مم

 

 

 األثنيـــن 

 محاسبة زراعية )نظرى(

 راعية زندسة هـ -(2قاعة )

 هناء عبده خليل د/ 

 )نظــــرى(  -)ب(  رياضــــة

 قاعة أ.د/ عادل سالم 

 أ.د/ جمال محمد المصرى 
 نشاط طالبـــــــــي 

 تماريـن رياضة )ب(

 (5،  4،  3مجموعة )

 صالة الرسم   - (1قاعة )

 م/ نورا محمد البدوى 

 تماريـن رياضة )ب(

 (2،  1مجموعة )

 صالة الرسم  -(1قاعة )

 بدوى م/ نورا محمد ال

 

 الثالثــاء 

 تكنولوجيا ورش )نظرى( 

 صالة الرسم  -(1قاعة )

   أ.د/ محمد عطية ماضى

 

 )نظرى(  تشريعات زراعيـة

 صالة الرسم   - (1قاعة )

 أ.د/ أشرف أبو العال 

 أ.د/ منى أحمد سليم 

 إجتمــاع ريفــــى )نظــــرى( 

 صالة الرسم  - (1قاعة )

 أ.د/ أشرف أبو العال 

 نى على فيصل أماد/ 

   

 

 األربعـاء 

 أ. إنتـاج نباتـــى )نظرى( 

 قسم المحاصيل 

 أ.د/محمد صبرى )محاصيل(

 )بساتين(  محمد وصفىد/ أ.

 أ. إنتـاج نباتى )عملـــى( 

 (2،  1مجموعة )

 م/عيد حسن سويلم )محاصيل( 

 )بساتين(  محمود بريكم/ 

 أ. إنتـاج نباتى )عملى(

 (5،  4،  3مجموعة )

 محاصيل( سويلم )حسن  م/عيد

 م/ ندا عماد الدين )بساتين( 

 تدريبـات رســــــم هندســـــــــــــــــــى )ب(

 (5،  4،  3مجموعة )

 ة يمرسم الهندسة الزراع

 يحيى عبد الناصر عجيز  /.مم

 

 الخميس

 محاسبة زراعية )عملى( 

 (5،  4،  3مجموعة )

 قاعة أ.د/ عادل سالم  

 هناء عبده خليل د/ 

 )عملى(  ةزراعي محاسبة

 (2،  1مجموعة )

 قاعة أ.د/ عادل سالم  

 هناء عبده خليل د/ 

      

 

 

 



                                                                                          ــسـعة قناة السويـجام

                                                     كليــــة الزراعــــة                                                  

                                                                                  قسم الهندسة الزراعية  

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عميد الكليــــــــــة                                  الكلية لشئون التعليم والطالب                   وكيل      رئيس قسم الهندسة الزراعية                                                            

 أ.د.                                                                أ.د.                                              أ.د.                                                         

 " ــــــــــــــــسأحمد يمحمد "                                          "      على محمود الحماحمى"محمد                                                      "  جمال محمد أحمد المصرى"          
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الساعة         

 5  -  4 4  -  3 3  -  2 2  -  1 1  -  12 12  -  11 11  -  10 10  -  9 اليوم 

 األحــــــد 

 ) نظرى(  قوى وطاقات زراعية

 صالة الرسم  -(1قاعة )

 د/ محمد على أحمد عبد الهادى 0أ

د د/ مصطفى عبد الراضى ابوزي   

 )نظرى( - )أ( - إختيـــــــــارى مجموعة

 89)األراضى(صيانـــــة وخدمة أراضــــــــى 

 دعبي باسمد  –أ.د/ احمد ابراهيم -يدأ.د/ على جن

 )عملى( - )أ( - إختيارى مجموعة

 89)األراضى(اضــــــى وخدمة أر  صيانـــــة

 باسم عبيد د  –أ.د/ احمد ابراهيم 

  

 اإلثنيـــن 

( نظرية إنشاءات وتحليل إجهادات ) نظـرى   

 قاعــــة أ.د/ عادل سالم 

 د/ سامح سعيد كشــــــــك 

 )نظـــرى(  -)د(  - إختيـارى مجموعة

 88)األلبان( هللبن ومنتجات تكنولـوجيا ا 

 أ.د/ اميرة الخولى  -أ.د/ عاطف ابو النور
 نشاط طالبـــــــــي 

 )عملى(  -)د( إختيارى مجموعة

 88)األلبان( بن ومنتجاتهالل ـوجياتكنول

  سالم رحمنلعبد ام  –م م / محمد ابو الوفا 

 الثالثــاء 

 هيـــدروليــــــــكا )نظــــرى( 

 هـ.ز. -(2قاعة )

 محمد أبوزيد رشاد  /دأ.

 ـرارة )نظـرى( حإنتقال 

هـ. ز.  -( 2قاعة رقم )  

 خ د/ أسالم حسن الشي0أ

 هيدروليكـــــــا )عملــــــى( 

 هـ.ز-معمل الهيدروليكا  –( 1مجموعة)

البدرى  م/ نورا محمد  

 

 نظرية إنشاءات وتحليل إجهادات )عملى(

  صالة الرسم –( 1قاعة )  - (1) مجموعة

 دعمر أحمد حامم/ 

 

 األربعـاء 

)عملى( نظرية إنشاءات وتحليل إجهادات  

هـ.ز  –( 2قاعة ) –(2مجموعة )  

ر أحمد حامدمعم/   

 جـ )نظرى(  - إختيارى مجموعة

 19 )اإلنتاج الحيوانى(رعاية ماشية اللبن 

 فخرى العزازى د. –أ.د/ اشرف امين            

 50)اإلنتاج الحيوانى(ج األسمـاك إنتا .أ

 د.مناى شاهين  -امال الفقى د. –أ.د/ مرفت على 

 جـ )عملـى(  - إختيارى مجموعة

 19يوانى(اج الح)اإلنترعاية ماشية اللبن 

 محمود رشدى /م م  –د/ فخرى العزازى      

 50)اإلنتاج الحيوانى(إنتاج األسمـاك  .أ

 م خلود جالل م  –م. اسراء ابراهيم           

  

 الخميـس 

 إنتقال حرارة )عملى(

 هـ.ز.  -( 2قاعة ) –( 1مجموعة )

 م.م/ يحيى عبد الناصر عجيز  

 لى(قوى وطاقات زراعية )عم

 هـ.ز.  -( 2اعة )ق -(2ة )مجموع

 ( 2مجموعة ) –هيدروليكـــــا )عملى(  د/ مصطفى عبد الراضى ابوزيد 

 هندسة زراعية  -معمل هيدروليكا

 م/ نورا محمد البدرى 

  
 قوى وطاقات زراعية )عملى(

 الرسم صالة -( 1اعة ) ق -( 2مجموعة )

 د/ مصطفى عبد الراضى ابوزيد 

 إنتقال حرارة )عملى(

 ( 2موعة )جم

 بالبدروم -(3ة )قاع

 م.م/ يحيى عبد الناصر عجيز 
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 المستوى الثالث -لطلبة شعبة الهندسة الزراعية  الدراسيالجدول 

 م2023 /2022العام الجامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 ********** 

 عة السا  

 5  -  4 4  -  3 3  -  2 2  -  1 1  -  12 12  -  11 11  -  10 10  -  9 اليوم 

 ــــــــد ح األ

 رارات زراعية )نظرى( ج

 هـ. ز   -( 2قاعة )

 أ.د/ محمد صالح األمير 

 )نظرى( هندسة االنتاج الحيوانى والداجنى

 هـ. ز   -( 2قاعة )

 مصطفى محمد أحمد د/ 

 االت بستانية )نظرى( 

 الزراعية  قسم الهندسة -(2قاعة )

 أ.د/ محمد صالح األمير 

 (لىم ع) هندسة االنتاج الحيوانى والداجنى

 هـ. ز  -( 2قاعة ) -(2) مجموعة

 عمر أحمد حامدم/ 

 االثنين

 هندسة المسطحات الخضراء )نظرى( 

 صالة الرسم ( 1قاعة ) 

 د/ محمد أبوزيد رشـــــــاد أ.

 باإلشتراك مع قسم البساتين 

 آالت بستانيــــة )عملى(

 هـ.ز  –( 2قاعة ) -(1مجموعة )

 محمد عبد السالم م/ 
 نشاط طالبــــــــــــي 

 نية )عملى( االت بستا

 هـ.ز  –( 2قاعة ) -(2مجموعة )

 محمد عبد السالم م/ 

 هندسة مسطحات خضراء )عملى(

 بالبدروم –( 3قاعة ) -(2مجموعة )

 م/ نورا محمد البدرى 

 )عملي(  هندسة مسطحات خضراء

 بالبدروم –( 3قاعة )  - (1) مجموعة

 م/ نورا محمد البدرى 

 ثـــــاء الثال

 تحكم بيئى )نظرى( 

 أ.د/ عادل سالم قاعة 

 د/ سامح سعيد كشـــــــــــك  

 د/ مصطفى عبد الراضى ابوزيد 

 االت زراعية )نظرى(

 قاعة أ.د/ عادل سالم 

 أ.د/ محمد عطية ماضى 

 تحكم بيئى )عملى(

 مقاعة أ.د/ عادل سال -(1) مجموعة

 م.م/ يحيى عبد الناصر عجيز 
 (عملى) انى والداجنىهندسة االنتاج الحيو

 هـ. ز   -( 2قاعة ) -(1) مجموعة

 عمر أحمد حامدم/ 
 االت زراعية )عملى( 

 هـ.ز  -( 2قاعة )-( 2مجموعة )

 محمد عبد السالم م/ 

 األربعـــاء 

 

 هيدرولوجى المياة الجوفية )نظرى( 

 ـد أ.د/ على عبده ابو المجـــ

 كلية العلـــــــــوم 

 ة )عملى( هيدرولوجى المياة الجوفي

 ـــــــوم لعلــكلية ا -(2) مجموعة

 أ.د/ على عبده ابو المجــــد 

 جرارات زراعية )عملى( 

 ( 2مجموعة )

 صالة الرسم  –( 1قاعة )

 محمد عبد السالم م/ 

 هيدرولوجى المياة الجوفية )عملى( 

 كلية العلـــــــــوم  -(1مجموعة )

 .د/ على عبده ابو المجــــد أ

 ملى( جرارت زراعية )ع 

 هـ.ز  -( 2قاعة ) -(1) مجموعة

 محمد عبد السالم م/ 

 الخميــس 

 ( عملىهندسة اآلبار والسدود )

 أ.د/ أشرف سيد سليــــــم 

 كلية العلـــــــــوم 

 ( نظرى هندسة االبار والسدود )

 كلية العلوم   -( 1مجموعة )

 ـــم أ.د/ أشرف سيد سليـــ

 تحكم بيئى )عملى(

 درومبالب( 3قاعة ) -(2مجموعة )

 جيز م.م/ يحيى عبد الناصر ع
 ندسة اآلبار والسدود )نظري( ه

 كلية العلوم   -( 2مجموعة )

 أ.د/ أشرف سيد سليــــــم 
 االت زراعية )عملى( 

 صالة الرسم ( 1قاعة ) -(1مجموعة )

 محمد عبد السالم م/ 
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 المستوى الرابع  -بة الهندسة الزراعية لطلبة شع الدراسيالجدول 

  م2023  /2022العام الجامعى  -اسى الثانى الفصل الدر
 ********** 

 الساعة   

  5  -  4 4  -  3 3  -  2 2  -  1 1  -  12 12  -  11 11  -  10 10  -  9 اليوم 

 األحــــــد 

 )نظري+عملى(  هندسة نظم الصرف

   قاعة أ.د/ عادل سالم

 د/ أحمد فتحى خضــــر

 الزراعة المحمية )نظرى(  هندسة

 قاعة أ.د/ عادل سالم 

 إسالم حسن الشيخ  /أ.د

 )عملى(  ابعد الحصاديات م هندسة عمل

 (2مجموعة )

   قاعة أ.د/ عادل سالم

 عمر أحمد حامدم/ 

   

 االثنيــــن 

 )نظرى(  إدارة المشروعات الزراعية

 قسم اإلقتصاد الزراعى 

 أ.د/ محمد خيرى العشر 

 ــــدى أ.د/ محمد غريـب مهـ

 هندسة عمليات ما بعد الحصاد )نظرى( 

 صالة الرسم الهندسى  -(1) قاعة

 عبدالحق رضوان  شريف أ.د/

 نشاط طالبــــــــــي 
 

 مشروع هندســــــــــــى 
 بقاعات ومعامل وورشة الهندسة الزراعيــــــــة 

 جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الثالثـــاء 

 )نظـرى(نمذجة نظم الهندسة الزراعية 

 بالبدروم  -معمل الحاسب اآللى 

 جمل د/رمضان ال

 ملي(ظرى+عهندسة تدوير المخلفات )ن

 هندسة زراعية   – معمل الحاسب

 د/ محمد على أحمد عبد الهادى 0أ 

 هندسة الزراعة المحمية )عملى( 

 (2مجموعة )

 بالبدروم  -(3)قاعة 

 م.م/ يحيى عبد الناصر عجيز 

   

 األربعــاء 

 المحمية )عملى(  هندسة الزراعة

 (1مجموعة )

   قاعة أ.د/ عادل سالم

 م.م/ يحيى عبد الناصر عجيز  

 ة نظم الهندسة الزراعية نمذج 

 )عملـى(  -(1مجموعة )

 بالبدروم  - معمل الحاسب اآللى

 عمر أحمد حامدم/ 

 هندسة نظم الصرف 

 )عملي( 

 معمل الهيدروليكا 

 د/ أحمد فتحى خضر

 إدارة المشروعات الزراعية )عملى( 

 اإلقتصاد الزراعى قسم 

 سلوى  /.مم

 

 الخميـس 

 نظم الهندسة الزراعية  نمذجة

 )عملــــــى(  - (2ة )مجموع 

   بالبدروم -معمل الحاسب اآللى 

 عمر أحمد حامدم/ 

 هندسة تدوير مخلفات )عملى( 

 صالة الرسم الهندسى   –(3قاعة )

 د/ محمد على أحمد عبد الهادى 0أ

 ملى( هندسة عمليات مابعد الحصاد )ع

 (1مجموعة )

 هندسة زراعية  -(2قاعة )

 حمد حامدعمر أم/ 

 

 
  

 


