
 

 
 أســـــــوان جامعـــــة

 الطبيعيــــــة  والمــوارد ةـــالزراع كليــــة 

 2022/ 2021 الجامعي العام - االول  الدراسي الفصل  -(واالجتماعية االقتصادية العلوم)  رابعال المستوي  - العملية  والدروس محاضراتال جدول

 5-3 3-1 1-11 11-9 المحاضرة  اليوم

 االحــــد 

  المزرعية المشروعات تقييم  المقرر 

  االقتصاد بقسم للتدريس المعاونة الهيئة نظري  - محمد العاطي عبد. د  التدريس  هيئة عضو

  بالقسم التدريس هيئة اعضاء السادة قاعة  القاعة 

 االثنيـــن 
   مزرعية تكاليف محاسبة االفات  لمكافحة الحديثة  االتجاهات المقرر 

  االقتصاد بقسم للتدريس المعاونة الهيئة نظري - أدم حسين. د عملي  النبات وقاية بقسم للتدريس المعاونة الهيئة التدريس  هيئة عضو

  بالقسم التدريس هيئة اعضاء السادة قاعة النبات وقاية معمل  القاعة 

 اءـــالثالث
 االفات  لمكافحة الحديثة  االتجاهات بالريف  والطبيعية البشرية  الموارد تنمية واالرضية المائية  الموارد أقتصاديات المقرر 

 نظري -الزغبي اسالم. د االرشاد بقسم للتدريس المعاونة الهيئة نظري  - العليم عبد محمد. د عملي - بالقسم للتدريس المعاونة الهيئة التدريس  هيئة عضو

 ( 3) قاعة بالقسم التدريس هيئة اعضاء السادة قاعة بالقسم التدريس هيئة اعضاء السادة قاعة القاعة 

 االربعاء
  زراعي   ارشاد توجه –  االرشادي االتصال  مهارات اقتصاد  توجه – واالرضية المائية  الموارد أقتصاديات المقرر 

  االقتصاد  بقسم للتدريس المعاونة الهيئة نظري  - العليم عبد محمد. د نظري  - محمد العاطي عبد. د التدريس  هيئة عضو

  بالقسم التدريس هيئة اعضاء السادة قاعة بالقسم التدريس هيئة اعضاء السادة قاعة القاعة 

 الخميس

 اقتصاد  توجه – العربية الدول اقتصاديات  المقرر 
  العلوم  مجال  في االلي  الحاسب تطبيقات

 ارشاد  توجه – االجتماعية

 

   االجتماعية العلوم  مجال  في االلي  الحاسب تطبيقات
 ارشاد توجه –عملي 

 االرشاد بقسم للتدريس المعاونة الهيئة نظري  -عبدالعاطى محمد/ د نظري - ادم حسين. د  التدريس  هيئة عضو

 بالقسم التدريس هيئة اعضاء السادة قاعة  القاعة 
 التدريس هيئة اعضاء السادة قاعة

 بالقسم
 بالقسم التدريس هيئة اعضاء السادة قاعة

والطالب  التعليم لشئون  الكلية وكيل             الطالب شئون عملي  نظري الكود  المقرر  اسم التخصص   الكلية  عميد 

 اجبارية  مقررات

   2 2 420 ز  ق أ المزرعية المشروعات تقييم

دياب  الحميد عبد  ياسر /د.أ الطيب بكري  أشرف /د                        2 2 421 ز  ق أ مزرعية تكاليف محاسبة  

    2 2 422 ز  ق أ بالريف  والطبيعية البشرية  الموارد تنمية

    2 2 430 ن ق و االفات  لمكافحة الحديثة  االتجاهات

 اخيارية  مقررات

 علوم

 اقتصادية 

    2 2 314 ز  ق أ واالرضية المائية  الموارد اقتصاديات

    - 2 316 ز  ق أ العربية الدول اقتصاديات

 علوم

 اجتماعية

االرشادي  االتصال  مهارات 432 ز  ق أ   2 2    

االجتماعية  العلوم  مجال  في االلي  الحاسب تطبيقات 429 ز  ق أ   1 2    

    10 12 الساعات  عدد



 


