
  )ساعات معتمدة  ٢٤( المقررات االجباریة  -١

  موزعة على فصلین دراسیین

  
  الفصل الدراسى األول: أوال 

الساعات   نظرى  اسم المقرر  كود المقرر
  المعتمدة

مدة 
  االمتحان 

  الدرجة النھائیة

DAD1 01 ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٣  جغرافیا وسكان دول حوض النیل  
DAD1 02  اقتصادیات الموارد الطبیعیة

لدول حوض ) االرضیة والمائیة(
 النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٣

DAD1 03  التنمیة الزراعیة المتواصلة فى
 دول حوض النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٢  ٣

DAD1 04  التنمیة البشریة والعمالة الزراعیة
 فى دول حوض النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٣

  

  الفصل الدراسى الثانى: ثانیا 

  

الساعات   نظرى  اسم المقرر  كود المقرر
  المعتمدة

مدة 
  االمتحان 

الدرجة 
  النھائیة

DAD2 05  االسعار الزراعیة واالمن الغذائي لدول
  حوض النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٣

DAD2 06  اعداد وتحلیل المشروعات الزراعیة
 المشتركة بین دول حوض النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٣

DAD2 07 ١٠٠  ساعات ٣  ٢  ٣ بحوث العملیات  
DAD2 08 ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٣ مشروع تخرج  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )ساعات معتمدة  ١٢(  ختیاریةالمقررات اال -٢

  ساعات لكل فصل دراسى ٦بواقع  موزعة على فصلین دراسیین

  

الساعات   نظرى  اسم المقرر  كود المقرر
  المعتمدة

مدة 
  االمتحان 

الدرجة 
  النھائیة

DAD0 09  اقتصادیات الثروة السمكیة واالستزراع
  السمكى فى دول حوض النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٣

DAD0 10  اقتصادیات االنتاج الحیوانى فى دول
 حوض النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٣

DAD0 11  اقتصادیات االنتاج النباتي فى دول حوض
 النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٢  ٣

DAD0 12  الخارجیة الزراعیة لدول التسویق والتجارة
 حوض النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٣

DAD0 13 ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٣  التمویل الزراعى لدول حوض النیل  
DAD0 14  ادارة المشروعات الزراعیة فى دول

  حوض النیل
  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٣

DAD0 15 ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٣  ادارة الموارد المائیة فى دول حوض النیل  
DAD0 16 القانونیة لتنمیة التعاون بین دول  الجوانیة

  حوض النیل
  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٣

DAD0 17 ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٣  السیاسة الزراعیة لدول حوض النیل  
DAD0 18  اقتصادیات المیكنة الزراعیة فى دول

  حوض النیل
  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٣

  

  

 


