
 2017/2018الفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي يف البكالوريوس بكلية الزراعه مقررات 
 القائم ابلتدريس الشعبه الفرقه اسم املقرر

 د. حممود عبد املنعم   –أ.د. حسن نبيه ابو سعد   العامه وهندسة األويل (102)ق   اسس علم االحصاء 

   ا.د. رجب مغاوري   -  هيم صديقأ.د. ابرا  العامه الثانيه اقتصاد زراعي

 د. هاله حسن    -أ.د. حسن نبيه ابو سعد    علوم اقتصاديه الثالثة )ل.ج(                            اقتصاد ماكرو 

 د. يسرا شقرا    -  ا.د. رجب مغاوري  علوم اقتصاديه الثالثة )ل.ج(                             احصاء اقتصادي

 د. حممود عبد املنعم       –ا.د. صبحي أبو النجا   صناعات وألبان الثالثة يق وإدارة مصانع األغذيه واأللبان)ل.ج(التسو 

 عضو من قسم االرشاد         – أمحد اخلويل ا.د.   الثالثه علوم اقتصاديه الثالثة لغه اجنليزيه فنيه زراعيه                  )ل.ج(

 ا.د. صبحي أبو النجا  -د. هاله حسن       علوم اقتصاديه الرابعة (                   )ل.ج(404إدارة املزارع )ق

   ا.د. رجب مغاوري    -د. حسني السيد       علوم اقتصاديه الرابعة )ل.ج(                 (406اقتصاد قياسي )ق

 أ.د. حممد مدحت مصطفي د. هاله حسن عبد اجمليد يهعلوم اقتصاد الرابعة (                )ل.ج(450مشروع التخرج )ق

 أ.د. أمين أبو زيد      عبد الرمحن حممد تريلا.د.  شعب خمتلفة الرابعة تسويق وإدارة أعمال مزرعية

 دحت مصطفيما.د.حممد  أمساء ابو مسلمد.  علوم اقتصاديه الثالثه     )ل.ج(اقتصاد موارد زراعيه                     

 د. هاله حسن   -د. حممود عبد املنعم    الثالثه علوم اقتصاديه الثالثه أسس حماسبه زراعيه                   )ل.ج(   

 أ.د. أمين ابو زيد     –ا.د. جمدي اجلندي   علوم اقتصاديه الرابعه (   )ل.ج(426تقييم املشروعات الزراعية )ق

 ا.د. عادل عوض   -د. يسرا شقرا  علوم اقتصاديه لرابعها 430ق     اقتصادايت التغري التكنولوجي 

 ا.د. حممد مدحت مصطفي  -د. حسني السيد حسني  علوم اقتصاديه الرابعه ل. ج   422ختطيط زراعي ق 

  

 

 2017/2018مقررات الالئحه القدمية  يف الفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي 
 ريسالقائم ابلتد الشعبه الفرقه اسم املقرر

 أ.د. صبحي امحد ابو النجا  -د. هاله حسن    اقتصاد زراعي الرابعه (      )ل.ق(402ادارة أعمال مزرعيه    )ق  -1
 ا.د. عادل يوسف     -د. هاله حسن   اقتصاد زراعي الرابعه (  )ل.ق(416جتاره خارجيه زراعيه    )ق  -2
 د. امساء ابو مسلم    –أ.د. عبد الرمحن  اقتصاد زراعي بعهالرا (    )ل.ق(420اقتصاد انتاج زراعي   ) ق  -3
 ا.د. ابراهيم صديق         -د. يسرا شقرا       اقتصاد زراعي الرابعه (  )ل.ق(412متويل وضرائب زراعيه  )ق  -4 

   ا.د. حممد مدحت           -د. حسني السيد           انتاج دواجن الرابعه ( )ل.ق(443اقتصادايت انتاج الدواجن )ق  -5
   د. امساء ابو مسلم           -ا.د. حممد مدحت   اقتصاد زراعي الرابعه حبث ومناقشات ) ل. ق ( -6

 

 



 2017/2018مقررات  شعبة إدارة االعمال الزراعيه بكلية الزراعه للفصل الدراسي الثاين 
 دريسالقائم ابلت الفرقه اسم املقرر م
 أ.د. أمحد اخلويل  –أ.د. حسن نبيه ابو سعد    الثانيه 202اقتصاد كلي                     ق  1
 أ.د. أمين ابو زيد     -أ.د. أمحد اخلويل      الثانيه 204تسويق زراعي                 ق  2
دراسة جدوي وتقييم املشروعات الزراعيه ق  3

302 
 ا.د. جمدي اجلندي     -أ.د. أمين ابو زيد     حيواين(ج انتا ) انتاج نبايت, الثالثه 

 ا.د. عادل يوسف عوض د. هاله حسن عبد اجمليد  حيواين(ج ) انتاج نبايت, انتا الثالثه  304جتاره خارجيه زراعيه        ق 4

 أمساء ابو مسلمد.     -مة الشامي   د. نع    حيواين(ج ) انتاج نبايت, انتا الثالثه  306حتليل االداره املزرعيه       ق  5
 د. حسني السيد   -د. أمساء ابو مسلم      حيواين(ج ) انتاج نبايت, انتا  الرابعة 402ادارة مزارع متخصصه      ق  6
 علي   ديقا.د. ابراهيم ص د. يسرا  السعودي شقرا   حيواين(ج ) انتاج نبايت, انتا  الرابعة 404بورصات زراعيه              ق  7

    د. نعمة الشامي     -أ.م. خالد صالح        حيواين(ج ) انتاج نبايت, انتا  الرابعة 402حاسب آيل              ز  8
عضوين من قسمي االنتاج   – عبد الرمحن تريلا.د.  الثانيه  202لغه اجنليزيه فنيه زراعيه     ز  9

 النبايت واالنتاج احليواين       
 د. هاله حسن     -د. حممود عبد املنعم     حيواين(ج ) انتاج نبايت, انتا الثالثه  301سبة زراعية ق حما 10
 عبد الرمحن تريلا.د. د. نعمة فتحي الشامي حيواين(ج ) انتاج نبايت, انتا الثالثه  305اقتصادايت االنتاج الزراعي ق  11

 د. حسني السيد -  ا.د. رجب مغاوري الثانيه  201احصاء عام ق  12
  

 

 2017/2018مقررات الفرقه الثانيه شعبه زراعيه بكلية الرتبيه للفصل الدراسي الثاين 
 القائم ابلتدريس الشعبه اسم املقرر

 د. حممود عبد املنعم  -  . خالد صالحأ.م        الزراعيه اقتصاد انتاج زراعي -1

  
 2016/2017ي الثاين للفصل الدراسمقررات التعليم املفتوح ابجلامعه 

 القائم ابلتدريس املستوي اسم املقرر
  د. حممود حممد عبد املنعم           فصل اثين –اثين  إدارة مزارع متخصصه - 1
 أ.د. حسن نبيه ابو سعد                 فصل اثين -رابع زراعيةال شروعاتاملتقييم دراسة جدوي و  -2

 
 


