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 أو إنتاج 5 م12305إنتاج الخضر غير تقليدية 

(بالقسم) 12304الخضر الجذرية والدرنية 

13ريادة األعمال واالبتكار       م

ريادة األعمال واالبتكار   

2م

11  م17413علم السموم   

  17306مبيدات اآلفات 

عملي

كيمياء تحليلية متقدمة  

 عملي17410

كيمياء اللبن ومنتجاته  

16  م06307

 15 م05356هندسة عمليات التصنيع الزراعي  

كيمياء تحليلية متقدمة  

11   م17410

   09305مزارع أمهات دجاح اللحم 

 إرشاد5عملي     م

اثة الغابات     02303ور

عملي

 5  م19317التقنيـــــــــة الحيويــــة  

كلية
   02310تجفيف وإنتاج األخشاب  

عملي

  عملي13308املسطحات الخضراء 

  اإلرشاد اإلقتصادي املنزلي 

  إرشاد114    عملي  م04308

  07307فسيولوجيا النبات  

1م

موضوعات مختارة في إدارة  

 إرشاد114   م04398

   عملي19317التقنيــة الحيويـة 

 01307الصحافة الزراعية 

 إرشاد2عملي م 

 07307فسيولوجيا النبات  

عملي

الحشرات الناقلة ألمراض النبات  

 عملي11311

ــــة املجتمعات الريفية واملستحدثة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إرشاد114   عملي   م18306تنميـ

فسيولوجيا النبات 

 عملي07307

تصنيع املنتجات اللبنية 

 عملي06306

                                                                                    

حصر  و تقييم األراض ي 

 عملي14312

الفيزياء البيئية لألراض ي 

9    م14303

اقتصاديات املوارد األرضية 

 إرشاد5 م03404

تقنية األلبان املكثفة  

 عملي06305

الحشرات الناقلة ألمراض النبات  

13  م11311

  11311الحشرات الناقلة ألمراض النبات  

 11308  أو علم سلوك الحشرات 13م

بالقسم

  11308علم سلوك الحشرات 

عملي

الفيزياء البيئية لألراض ي 

   عملي14303

30399تدريب ميداني  

 17306مبيدات اآلفات 

عملي

  عملي17413علم السموم   
التقييم الحيوي للمبيدات  

  عملي17305

  11314علم األجنة الحيوانية  

عملي

   09305مزارع أمهات دجاح اللحم 

6  م

 15  عملي    م32301أسس اإلحصاء  

   09309إدارة مزارع الدواجن   

13عملي  م

جودة منتجات الدواجن 

 إرشاد5   عملي  م09310

اثة الغابات     02303ور

بالقسم

كيمياء عضوية متقدمة 

11 م17310

 17306مبيدات اآلفات  

عملي

فسيولوجيــا الحشرات   

  بقسم الحشرات11302

فسيولوجيا األقلمة والنمو    

  كلية5 م08310

فسيولوجيا النبات 

 عملي07307

تحليل األسعار  الزراعية 

بالقسم     03332

  اإلرشاد اإلقتصادي املنزلي 

114    م04308

الحشرات الناقلة ألمراض النبات 

  عملي11311

 14312حصر  و تقييم األراض ي 

9م

تقنية األلبان املكثفة  

16  م06305

 (تطبيقي)الكيمياء الحيوي 

17  م15308

إدارة مزارع الدواجن   

13   م09309

جودة منتجات الدواجن 

   كلية5    م09310

 08309 كيمياء وتغذية الحيوان 

 إرشاد2م

 15 م32301أسس اإلحصاء  

التقييم الحيوي للمبيدات 

11 م17305

15  م15303تقنية األغذية الحيوانية والسمكية والداجنية 

 09308التربية إلنتاج البيض  

6م

 33353التقنية الحيوية في مجال األغذية واأللبان  

15م

 (تطبيقي)الكيمياء الحيوي 

  عملي15308

الزمــــــن

وم
لي
ا مجال العلوم االقتصادية واإلجتماعية الزراعية

  عملي19311إنتاج محاصيل الحقل 

  عملي19311إنتاج محاصيل الحقل 

ريادة األعمال واالبتكار   

2م
 2ريادة األعمال واالبتكار    م

ــد
ــــــــــــــ
حــــــــ

أل
ا

ن
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
يــــــ
ثن
إل
ا

18           م05458نظم الري املتطورة    

13  م13304إنتاج وتداول النباتات الطبية والعطرية  

إنتاج نباتات الزينة اإلقتصادية  

 أو املسطحات الخضراء 13  م13306

13308

   عملي07307فسيولوجيا النبات  

فسيولوجيا الحشرات  

 عملي11302

كيمياء مبيدات النيماتودا  

11  م17304

إنتاج نباتات الزينة االقتصادية 

 عملي13306والتصديرية  

إنتاج نباتات الزينة اإلقتصادية  

13  م13306

 04307أقمشة املفروشات املنزلية  

 إرشاد114 م

  01398موضوعات مختارة 

عملي  بالقسم

تحليل األسعار  الزراعية  

 عملي   بالقسم03332

  إرشاد114  م18306تنمية املجتمعات الريفية واملستحدثة 

13  م17306  مبيدات اآلفات

   07307فسيولوجيا النبات  

1م

 15303تقنية األغذية الحيوانية 

عملي

تر بية ديدان الحرير  

  عملي11306

ـــم األجنة الحيوانية   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   أو علم الطفيليات 11314علـ

   بالقسم11313الحيوانية  

تربية ديدان الحريــــر    

 بالقسم11306

كيمياء األحماض النووية  

17   م15309

اثية والطفرات  األصول الور

7   م20315

اثية والطفرات  األصول الور

   عملي20315

اثة والتمثيل الغذائي  الور

7   م20313
اثة العشائر     20322ور

7م

اثة والتمثيل الغذائي  الور

     عملي20313

اثة اإلنسان واملجتمع  ور

7   م20304

 09308 التربية إلنتاج البيض  

17عملي  م
15 عملي   م05356هندسة عمليات التصنيع الزراعي  

كيمياء اللبن ومنتجاته  

  عملي06307

  15307تحليل األغذية  

16م

امليكروبيولجيــــــــــــة البيئية   

9  م14304

  15307تحليل األغذية  

عملي

امليكروبيولجيــــــــــــة البيئية    

   عملي14304

كيمياء عضوية متقدمة 

 عملي17310

  08309كيمياء وتغذية الحيوان 

عملي

اثة اإلنسان واملجتمع  ور

  عملي20304

اء
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لث
ا

2ريادة األعمال واإلبتكار     م 

  02310تجفيف وإنتاج األخشاب  

(بالقسم)

إنتاج محاصيل الحقل 

  عملي19311

فسيولوجيا النبات  

  عملي07307

2  م19311إنتاج محاصيل الحقل املصرية  

2       عملي    م05458نظم الري املتطورة  

موضوعات مختارة   

    بالقسم01398
الصحافة الزراعية 

   بالقسم01307

اقتصاديات الصناعات الزراعية  

 بقسم االقتصاد03327

اقتصاديات الصناعات الزراعية  

 إرشاد105 عملي 03327

التقنية الحيوية في مجال 

  عملي33353األغذية و األلبان 

التقنية الحيوية في مجال 

  عملي33353األغذية و األلبان 

 التغيرات املناخية والبيئية

كلية 6  م16304

ت
ـــــــــــــ
بـــــــــ
س
ال

  07303طرق دراسة أمراض النبات  

بالقاعة بالقسم

 19318استزراع الصحراء 

عملي
التدريب في العمل 

 عملي01305اإلرشادي 

                       

س
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
يـــــــــ
خم

ال

       

موضوعات مختارة في 

 عملي03398االقتصاد  

املوارد اإلقتصادية 

 بالقسم03314

  04398موضوعات مختارة  

إرشاد114عملي م
التدريب في العمل اإلرشادي 

  إرشاد2  م01305

  19318استزراع الصحراء  

 كلية5م

كيمياء مبيدات النيماتودا  

  عملي17304

 03404اقتصاديات املوارد األرضية 

 إرشاد2عملي  م 

 11313علم الطفيليات الحيوانية 

عملي  (باراسيولوجي)

 15303تقنية األغذية الحيوانية 

عملي

فسيولوجيا األقلمة والنمو    

   عملي08310

تصنيع املنتجات اللبنية 

16  م06306

اثة العشائر     عملي20322ور

      07307فسيولوجيا النبات  

عملي

   07307فسيولوجيا النبات  

1م

إنتاج وتداول النباتات الطبية 

 عملي13304والعطرية  

1    م07307فسيولوجيا النبات   

13   عملي   م09309إدارة مزارع الدواجن  

   عملي13304إنتاج وتداول النباتات الطبية والعطرية 

التغيرات املناخية والبيئية  

 عملي16304

اليـــــــوم
مجال وقاية النباتمجال اإلنتاج النباتيالزمـــــن

   عملي13304إنتاج وتداول النباتات الطبية والعطرية 

املوارد اإلقتصادية  

 عملي03314

موضوعات مختارة في االقتصاد  

  بالقسم03398

أقمشة املفروشات 

  عملي04307املنزلية  

إنتاج خضر غير  تقليدية  

عملي12305

 إنتاج الخضر الجذرية 

عملي12304والدرنية  

إنتاج نباتات الزينة االقتصادية 

 عملي13306والتصديرية  

13  م09309إدارة مزارع الدواجن  

طرق دراسة أمراض النبات  

  عملي07303

مجال علوم األغذيةمجال اإلنتاج الحيواني والداجني
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وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أحمد محمد مهدي. د.أ

عميد الكلية

محمد بهي الدين محمد. د.أ

Mona Seliem


