
 2017/2018لعليا يف الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي الدراسات ل الدراسية قرراتامل
 م املقرر القائم ابلتدريس الطلبة املقيدين به القسم التابع له

 اتمر سالمة السيسي االقتصاد الزراعي
 أ.د / رجب مغاوري زين
 أ.د / أمين حممد أبوزيد

 1 اقتصاد جزئي ب

 مر سالمة السيسيات االقتصاد الزراعي
 د. / حسني السيد حسني

 د. / حممود حممد عبد املنعم
 625نظرية االحتماالت اإلحصائية ق 

 
2 

 االقتصاد الزراعي
 االقتصاد الزراعي
 االقتصاد الزراعي

 زينب سعيد حممد إبراهيم
 إميان السيد قاسم
 هاجر حممد قنديل

 أ.د / عبد الرمحن حممد تريل
 ديأ.د / جمدي حممد اجلن

 3 635اقتصاد إنتاج ق 

 االقتصاد الزراعي
 االقتصاد الزراعي
 االقتصاد الزراعي

 

 زينب سعيد حممد إبراهيم
 إميان السيد قاسم
 هاجر حممد قنديل

 إبراهيم عبد اجلواد قطب

 أ.د / صبحي أمحد ابو النجا
 أ.د / أمحد صالح اخلويل

 4 641تسويق زراعي ق 

 د إبراهيمزينب سعيد حمم االقتصاد الزراعي
 أ.د / عادل يوسف عوض

 أ.د / عبد الرمحن حممد تريل
 5 646جتارة دولية زراعية ق 

 إميان السيد قاسم االقتصاد الزراعي
 أ.د / إبراهيم صديق علي

 أ.د / أمين حممد أبوزيد
 6 سياسات زراعية

 اإلرشاد الزراعي
 اإلرشاد الزراعي
 اإلرشاد الزراعي
 االقتصاد الزراعي

 حممد حممود حممد فؤاد
 علي أمحد عبد املطلب السيد

 مروة صاحل الزفزاف
 أمرية سعد سيد أمني

 أ.د / حسن نبيه أبو سعد
 د. / هالة حسن عبد اجمليد

 7 633اقتصاد املوارد البشرية  ق 

 اإلرشاد الزراعي
 اإلرشاد الزراعي

 حممد فؤاد حممد حممود
 هالة صابر عمار

 أ.د / حممد مدحت مصطفى
 أمحد ابو النجا أ.د / صبحي

 8 668تنمية زراعية ق 

 علوم وتكنولوجيا األغذية
طالب دبلوم تكنولوجيا 

 األغذية
 د. / حممود حممد عبد املنعم
 د. / يسرا السعودي شقرة

 589التسويق وإدارة مصانع األغذية ق 
 ) دبلوم إرشاد (
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 دبلوم الدواجن الدواجن
 د. / هالة حسن عبد اجمليد

 عفيفيأ.د / وسيمة 
 10 585إدارة مزارع الدواجن ق 

 دبلوم مبيدات االفات مبيدات االفات
 د. / يسرا السعودي شقرة

 أ.د / وسيمة عفيفي
 11 591اقتصادايت مكافحة اآلفات ق 

 أمرية سعد سيد أمني االقتصاد الزراعي
 أ.د / عبد الرمحن حممد تريل

 أ.د / أمحد صالح اخلويل
 12 إدارة أعمال مزرعية

 أمرية سعد سيد أمني قتصاد الزراعياال
 أ.د / أمحد صالح اخلويل
 أ.د / حسن نبيه أبو سعد

 13 اتريخ االقتصاد املصري

 أمرية سعد سيد أمني االقتصاد الزراعي
 رجب مغاورى على أ.د / 

 أ.د / حسن نبيه أبو سعد
 14 فلسفة ومفاهيم البحث العلمي



 م املقرر القائم ابلتدريس الطلبة املقيدين به القسم التابع له

 مزينب سعيد حممد إبراهي االقتصاد الزراعي
 أ.د/ ابراهيم صديق علي

 أ.م/ خالد صالح الدين طه
حبث ماجستري للطالبة / زينب سعيد 

 حممد إبراهيم
15 

 زينب سعيد حممد إبراهيم االقتصاد الزراعي
 أ.د/ ابراهيم صديق علي

 أ.م/ خالد صالح الدين طه
مناقشات ماجستري للطالبة / زينب سعيد 

 حممد إبراهيم
16 

 السيد قاسمإميان  االقتصاد الزراعي
أ.د / رجب مغاورى على 

 زين
 أ.د / أمحد صالح اخلويل

حبث ماجستري للطالبة / إميان السيد 
 قاسم

17 

 السيد قاسمإميان  االقتصاد الزراعي
أ.د / رجب مغاورى على 

 زين
 أ.د / أمحد صالح اخلويل

مناقشات ماجستري للطالبة / إميان السيد 
 قاسم

18 

 أ.د / رجب مغاورى على  هاجر حممد قنديل االقتصاد الزراعي
 أ.د / جمدي حممد اجلندي

حبث ماجستري للطالبة / هاجر حممد 
 قنديل

19 

 أ.د / رجب مغاورى على  هاجر حممد قنديل االقتصاد الزراعي
 أ.د / جمدي حممد اجلندي

مناقشات ماجستري للطالبة / هاجر حممد 
 قنديل

20 

 اتمر سالمة السيسي االقتصاد الزراعي
 أ.د / رجب مغاورى على 
 أ.د / إبراهيم صديق على

حبث دكتوراه للطالب / اتمر سالمة 
 السيسي

21 

 اتمر سالمة السيسي االقتصاد الزراعي
 أ.د / رجب مغاورى على 
 أ.د / إبراهيم صديق على

مناقشات دكتوراه للطالب /  اتمر سالمة 
 السيسي

22 

 
 


