
برنامج إدارة جــدول توزيــع الدروس النظرية والعملية  

 2222/2222 االعمال والمشروعات الزراعية

 الثانيالفصل الدراسي 

 

 

 عمـــيد الكليـــــــة                             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                         

 
 محمود علي عبد الفتاح أ.د.                                               جمال فرج محمد أ.د.    

 المستوي االول

 

  

 مكان المحاضرات المقرر الدرس الساعة اليوم

 األحـــــــد

 مدرج االدارة االقتصاد الكلى نظرى 11:  0099

 مدرج االدارة االقتصاد الكلى عملى 1: 11011

 مدرج االدارة الزراعيهالمحاسبه  نظرى 1111-099

 

 االثنيـــن

 الدواجن(اإلنتاج الحيواني + قسم ) اساسيات علوم االنتاج الحيوانى نظرى 11: 0099

 الدواجن(اإلنتاج الحيواني + قسم ) اساسيات علوم االنتاج الحيوانى عملى 1: 11011

 مدرج االدارة المحاسبه الزراعيه عملى 0199- 1111

 الثالثاء

 قسم )االراضى( اساسيات الميكنه الزراعيه نظرى 11 : 0099

 قسم )االراضى( اساسيات الميكنه الزراعيه عملى 1:  11011

 

 األربعاء

 قسم )البساتين( اساسيات علوم البساتين نظرى 11: 0099

 قسم )البساتين( اساسيات علوم البساتين عملى 1: 11011

 الخميس

 قسم )االراضى( االراضىاساسيات علوم  نظرى 11: 0099

 قسم )االراضى( اساسيات علوم االراضى عملى 1: 11011



برنامج إدارة جــدول توزيــع الدروس النظرية والعملية  

 2222/2222 االعمال والمشروعات الزراعية

 الثانيالفصل الدراسي 

 

 

 عمـــيد الكليـــــــة                             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                         

 
 محمود علي عبد الفتاح أ.د.                                               جمال فرج محمد أ.د.    

 المستوي الثاني

 مكان المحاضرات المقرر الدرس الساعة اليوم

 األحـــــــد

 قسم )االقتصاد( التشريعات الزراعية والتعاونية نظري 11:  0099

 قسم )النبات( اساسيات وقايه النبات نظرى 1: 11011

 قسم )وقاية النبات( (1)سكشن اساسيات وقايه النبات عملى 0:    1111

 قسم )وقاية النبات( (2)سكشن اساسيات وقايه النبات عملى 1:    0111

 االثنيـــن

 مدرج االدارة التسويق الزراعى نظري 11: 0099

 مدرج االدارة (1)سكشن  التسويق الزراعى عملي 1: 11011

 مدرج االدارة )2)سكشن  التسويق الزراعى عملى 0:    1111

 الثالثاء

 قسم )الميكروبيولوجى( الميكروبيولوجيا الزراعية نظري 11:  0099

 قسم )الميكروبيولوجى( (1)سكشن  الميكروبيولوجيا الزراعية عملي 1:  11011

 )الميكروبيولوجى(قسم  (2)سكشن  الميكروبيولوجيا الزراعية عملى 0:    1111

 

 األربعاء

 مدرج االدارة برامج تطبيقات الحاسب االلى نظري 1:    11199

 مدرج االدارة برامج تطبيقات الحاسب االلى عملي 1: 1011

 

 الخميس

 قسم )االلبان( اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان نظري 11: 0099

 قسم )االلبان( سكشن)أ( اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان عملي 1: 11011

 قسم )االلبان( سكشن)ب( اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان عملي 0:    1111
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 الثانيالفصل الدراسي 

 

 

 عمـــيد الكليـــــــة                             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                         

 
 محمود علي عبد الفتاح أ.د.                                               جمال فرج محمد أ.د.    

 المستوي الثالث

 مكان المحاضرات النظرية المقرر الدرس الساعة اليوم

 االحد

 قسم )االقتصاد( اقتصاد الموارد الزراعية نظرى 11:  0099

 قسم الصناعات األغذيةتكنولوجيا حفظ  نظرى 1: 11011

 قسم )االقتصاد( اقتصاد الموارد الزراعية عملى 0: 1011

 االثنين

 قسم ) وقاية ( مكافحه االفات الحشريه والحيوانيه نظري 11:  0099

 قسم ) البساتين ( انتاج الخضر نظرى 1:  11011

 قسم ) وقاية ( مكافحه االفات الحشريه والحيوانيه عملي 0: 1011

 الثالثاء

 قسم )االقتصاد( التخطيط والتنميه الزراعيه نظرى 0199-11199

 قسم )االقتصاد( التخطيط والتنميه الزراعيه عملى 1199: 11111

 قسم ) الصناعات ( تكنولوجيا حفظ االغذية عملى 1111-0199

 األربعاء

 

 قسم )االقتصاد( دراسات الجدوى وتقييم المشروعات نظرى 11: 0099

 قسم )االقتصاد( (2لغة انجليزية علمية ) عملى 1: 11011

 قسم )البساتين( انتاج الخضر عملى 1111-0199

 الخميس

 قسم )الدواجن( انتاج الدواجن واالسماك نظرى 11:    0199

 قسم )الدواجن( انتاج الدواجن واالسماك عملى 1: 11011

 مدرج االدارة المشروعاتدراسات الجدوى وتقييم  عملى 0199: 1011
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 الثانيالفصل الدراسي 

 

 

 عمـــيد الكليـــــــة                             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                         

 
 محمود علي عبد الفتاح أ.د.                                               جمال فرج محمد أ.د.    

 المستوي الرابع
 

 

 المكان المقرر الدرس الساعة اليوم

 االحد

 قسم االقتصاد تدريب ميدانى زراعى تخصصى عملي 11:  0099

 قسم االقتصاد تدريب ميدانى زراعى تخصصى عملي 1: 11011

 االثنين

 قسم االقتصاد تدريب ميدانى زراعى تخصصى عملي 11:  0099

 قسم االقتصاد تدريب ميدانى زراعى تخصصى عملي 1:  11011

 قسم االقتصاد تدريب ميدانى زراعى تخصصى عملي 0:  1011

 الثالثاء

 مدرج االدارة ادارة مشروعات الثروة الحيوانيه نظرى 1:  11011

 مدرج االدارة ادارة مشروعات الثروة الحيوانيه عملي 1111-0199

 األربعاء

 مدرج االدارة مشكالت معاصره وحقوق االنسان نظرى 11: 0099

 مدرج االدارة الزراعه والبيئه نظرى 1: 11011

 قسم االقتصاد اساليب التعاقد والتفاوض نظرى 1111-0199


