
 2017/2018الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي يف رحلة البكالوريوس الدراسية ملقررات امل     
 القائم ابلتدريس الشعبه الفرقه اسم املقرر

 أوال: املقررات اإلجباريه جلميع الفرق
  و النجاأ.د. صبحي اب   -  أمحد اخلويلا.د.  العامه األويل (101ق )اقتصاد عام      -1
 أ.د  أمين أبوزيد – أ.م. خالد صالح العامه الثانيه حاسب آيل  -2
      عادل يوسفأ.د.      -   أمين ابو زيد. أ.م واجتماعية علوم اقتصادية ةالثالث (301اقتصاد ميكرو  )ق  -3
 أ.د. صبحي ابو النجا  -  أمحد اخلويلا.د.  علوم اقتصادية واجتماعية الرابعه (401ق )   التسويق الزراعيأسس  -4
   د. حممود عبد املنعم - ا.د. حسن  ابوسعد البساتني الرابعه (431)ق  اقتصادايت احلاصالت البستانيه-5

 اثنيا: املقررات اإلختياريه لشعبة القسم
 (واجتماعية )علوم اقتصاديةمقررات الفرقه الثالثه  

 ا.د. حممد مدحت - د. نعمة الشامي علوم اقتصادية واجتماعية ةالثالث ( 321ق تنمية اقتصادية زراعية ) -1
   ا.د. عبد الرمحن تريل - د. نعمة الشامي علوم اقتصادية واجتماعية ةالثالث (325)ق أساسيات اقتصاد االنتاج الزراعي -2
 أ.د. رجب مغاوري  -. خالد صالح طه   أ.م جتماعيةعلوم اقتصادية وا الثالثة تطبيقات احلاسب اآليل يف العلوم الزراعية -3
 ا.د. حممد مدحت -د. حسني السيد حسني  علوم اقتصادية واجتماعية الرابعة ختطيط زراعي -4

 (واجتماعية )علوم اقتصاديةمقررات الفرقه الرابعه 
 د. حسني السيد  -  راهيم صديقا.د. اب  علوم اقتصادية واجتماعية الرابعة ( 425سياسة زراعية ) ق  -1
 أ.د. عادل يوسف   -د. هالة حسن  علوم اقتصادية واجتماعية الرابعة (431التجارة الدولية الزراعية  )ق  -2
 ينتدب له من كلية احلقوق  علوم اقتصادية واجتماعية الرابعة (427)ق   مدخل يف التشريعات الزراعية -3
     ا.د. عبد الرمحن تريل   -أ.د. جمدي حممد اجلندي  إنتاج حيواين الرابعة اقتصادايت االنتاج احليواين -4
 

 2017/2018الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي يف  ربانمج ادارة االعمال الزراعيهل الدراسية قرراتامل    

 القائم ابلتدريس الفرقه اسم املقرر
 امحد اخلويلأ.د.     -    أمين ابوزيد. أ.م األويل 101اقتصاد جزئي                    ق  -1
 ا.د. حسن نبيه ابوسعد   -أ.د. رجب مغاوري        الثانيه 201احصاء عام                      ق  -2
 د. حممود عبد املنعم    -  ا.د. صبحي ابو النجا الثانيه 203إدارة أعمال مزرعيه            ق  -3
 أمين ابوزيد. أ.م    -ود عبد املنعم  د. حمم الثالثه  301ق    حماسبه زراعيه                 -4
 ا.د. ابراهيم صديق    -د. يسرا السعودي   الثالثه   303متويل وضرائب زراعيه         ق  -5
 . خالد صالح طهأ.م    -  جمدي اجلنديأ.د.  الثالثه  305اقتصادايت االنتاج الزراعي    ق  -6
 
 
 
 


