
 

 
 كلية الزراعة             

   بالكلية مركز التعليم المفتوح          
 ببرنامج النظم الحيوية الزراعية المستوى األولتدريس طالب بيان بمواعيد محاضرات 

 4102/4102األول الفصل الدراسي 
           40/00     02/00     1/00   10/01   42/01     01/01  الدراسة يوم الجمعة:

 44/00   02/00    1/00    0/00    42/01  01/01 السبت:الدراسة العملي يوم 
 المحاضر الساعة المادة
 د. سمير برهام جاد برهام 01-9 أساسيات الحيوان الزراعي

 د. مصطفى فؤاد البنا 00-01 أساسيات علم النبات)مورفولوجيا وتشريح
 أد. أماني أحمد نادر 04-00 أسس تنمية المجتمع الريفي (

      4/0/4102    42/04    09/04    04/04    2/04    41/00 الدراسة يوم الجمعة:

 4102 /4/0  42/04  09/04    04/04    2/04   41/00 الدراسة العملي يوم السبت: :
 المحاضر الساعة المادة

 د. أيمن يحى الخطيب 01-9 كيمياء زراعية عام
 اهلل أ.د. عماد الدين أمين عبد 00-01 أساسيات ميكانيكا التربة ونظم الري والصرف

 أ.د. الشحات بركات البنا
 عبد الرحيم غازى د. دينا 04-00 تلوث األراضي والمياه

 عميد الكلية                                  مدير مركز التعليم المفتوح 
 ياسر مختار الحديديأ.د.                         أ.د. على السعيد شريف

 

 

 المحاضر الساعة المادة
 د. محمد على احمد عثمان 01-9 أساسيات الحيوان الزراعي

 أ.د. ابتهال محمد كمال 00-01 أسس تنمية المجتمع الريفي

 أ.د. زين العابدين عبد الحميد 04-00 أساسيات علم النبات)مورفولوجيا وتشريح(
 

 المحاضر الساعة المادة
 أ.د. مصطفى ابراهيم سند  01-9 كيمياء زراعية عام

 أ.د. عماد الدين أمين عبد اهلل 00-01 أساسيات ميكانيكا التربة ونظم الري والصرف
 أ.د. الشحات بركات البنا

 أ.د. السيد محمود الحديدي 04-00 تلوث األراضي والمياه

 



 

 
 بالكلية مركز التعليم المفتوح

 برنامج النظم الحيوية الزراعيةلطالب  المستوى الثانيمقررات بيان بمواعيد محاضرات تدريس 
 4102/4102األول الفصل الدراسي 

     40/00     02/00     1/00   10/01   42/01    01/01  الدراسة يوم الجمعة: 

  9مدرج  يوم الجمعة العملي
 المحاضر الساعة المادة  

 د. أحمد ثروت محمد يوسف 4-0 أسس هندسة تداول ومعالجة المخلفات الزراعية
 أ.د. هاله أحمد كامل الصيرفي 1-4 أساسيات علم الحشرات

 د. رحاب حبيبة=  ا. د. على السعيد شريف 2-1 للمحاصيل اإلنتاج الحيوي  فياألسس الوراثية 
       4/0/4102    42/04    09/04    04/04    2/04    41/00  الدراسة يوم الجمعة:

 الكليةعميد  مدير مركز التعليم المفتوح بالكلية
 ياسر مختار الحديديأ.د.    أ.د. على السعيد شريف

 المحاضر الساعة المادة  
 أ.د. على السيد أبو المجد 01-9 أسس هندسة تداول ومعالجة المخلفات الزراعية

 أ.د. عبد البديع عبد الحميد غانم 00-01 الحشراتأساسيات علم 
 ا. د. على السعيد شريف 04-00 للمحاصيل اإلنتاج الحيوي  فياألسس الوراثية 

 أ. د. أشرف حسين عبد الهادي

 المحاضر الساعة المادة
 أ. د. فتحي اسماعيل حوقة 01 -9 كائنات حية دقيقة أساسيات

 ا.د. محسن فهمى محمد 00 -01 مشاكل إنتاج الفاكهة
 د. محمد على شطا 04 – 00 اقتصاديات منتجات الزراعة الحيوية

 9مدرج  العملي يوم الجمعة
 المحاضر الساعة المادة
 د. محمد عبد اهلل العوضي 4-0 كائنات حية دقيقة أساسيات

 عاء مصطفى حمزة.د 1-4 مشاكل إنتاج الفاكهة
 د. هبه اهلل على ابو العزم 2-1 اقتصاديات منتجات الزراعة الحيوية

 9مكان التدريس: مدرج:



 

 
 بالكلية مركز التعليم المفتوح  

لطالب برنامج النظم الحيوية الزراعية  المستوى الثالثبيان بمواعيد محاضرات تدريس مقررات 
 4102/4102الفصل الدراسي األول 

    40/00     02/00     1/00   10/01   42/01     01/01  :1مةةدرج  نظةةري الدراسةةة يةةوم الجمعةةة 

 44/00   02/00    1/00    0/00    42/01  01/01     : 1مدرج  الدراسة العملي يوم السبت
 المحاضر الساعة المادة  

 د. أمير ناجى شعالن+      الطيف طهد. لؤي عبد  01-9 أساسيات اإلنتاج الحيوي للفاكهة
 د. السيد ابراهيم الجميلي+     ا. د. السيد احمد طرطوره أ 00-01 للخضر الحيويأساسيات اإلنتاج 

 د. ايمن حسن أبوطبل+    د. الشربيني عبد المنعم الشربيني 04-00 الزراعة الحيوية فيأمراض النبات 
 4102 /4/0    42/04    09/04    04/04    2/04  41/00  :1نظري مدرج  الدراسة يوم الجمعة

 المحاضر الساعة المادة  
  د. محمد حسن عبد العزيز+  على ماهر العدلأ.د. 01-9 الزراعة فيتطبيقات الهندسة الوراثية 

  أ.د. على السعيد شريف 00-01 جافة ومشاكل إنتاج المحاصيل الزراعة ال
 د.أحمد ثروت محمد يوسف+  ا.د. على السيد ابو المجد 04-00 المنشآت الزراعية فينظم التحكم البيئي 

 عميد الكلية مدير مركز التعليم المفتوح بالكلية
 

 الحديديياسر مختار أ.د.    أ.د. على السعيد شريف
 

 المحاضر الساعة المادة  
 د. أمير ناجى شعالن+      د. لؤي عبد الطيف طه 01-9 أساسيات اإلنتاج الحيوي للفاكهة

 د. السيد ابراهيم الجميلي+     ا. د. السيد احمد طرطوره أ 00-01 للخضر الحيويأساسيات اإلنتاج 
 حسن أبوطبلد. ايمن +    د. الشربيني عبد المنعم الشربيني 04-00 الزراعة الحيوية فيأمراض النبات 

 1/0    41/04   04/ 41   01/04    2/04  49/0      : 1مدرج  السبتالعملي يوم 
 المحاضر الساعة المادة  

 د. محمد زكريا الدياسطىأ 01-9 الزراعة فيتطبيقات الهندسة الوراثية 
 د. صالح السيد سعدة 00-01 جافة ومشاكل إنتاج المحاصيل الزراعة ال

 د.أحمد ثروت محمد يوسف+  ا.د. على السيد ابو المجد 04-00 المنشآت الزراعية فينظم التحكم البيئي 
 1مكان التدريس: مدرج:



  

 

 
 كلية الزراعة         

 بالكلية مركز التعليم المفتوح
برنامج تكنولوجيا وادارة لطالب  المستوى الثالثطالب محاضرات تدريس بيان بمواعيد 

 4102/4102الفصل الدراسي األول  المشروعات الزراعية

           47/77     72/77     1/77   17/71   42/71     71/71  الدراسة يوم الجمعة:
 المحاضر الساعة المادة

 د. محمد احمد عبد الدايم 77 -9.45  تسويق زراعي
 أ.د. سمير طه عفيفي 74 -77 تكنولوجيا الزراعة المحمية

 د. وليد على السعدى
 صالة الجمعة صالة الجمعة

 د. أحمد محمد الشال 4-7 تنمية اجتماعية ريفية
       4/0/4102    42/04    09/04    04/04    2/04    41/00  الدراسة يوم الجمعة:

 المحاضر الساعة المادة
 د. وليد عمر نصار 77 -9.45 تكاليف ومحاسبة زراعية

 أ.د. ايمان حنفي مقلد 74 -77 انتاج حيوانات اللحم
 صالة الجمعة صالة الجمعة
 ربيعد. محمود حسن  4-7 انتاج دواجن

 2المكان: المدرج:

 عميد الكلية مدير مركز التعليم المفتوح بالكلية
 ياسر مختار الحديديأ.د.  أ.د. على السعيد شريف

 

 


