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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

1.  
جنوب 
 الوادي

     1كتابات اثرية اسالمية  االثار االسالمية االثار

     فنون اسالمية االثار االسالمية االثار الفيوم  .2

 االثار االسالمية االثار الفيوم  .3
)العصر  اإلسالميةالفنون 

المملوكي وشرق العالم 
 االسالمي(

    

     مسكوكات اسالمية االثار االسالمية االثار الفيوم  .4

     عالج وصيانة االثار المعدنية ترميم االثار االثار الفيوم  .5

 االثار المصرية االثار اسوان  .6
حضارة مصر القديمة حتى 

 نهاية الدولة الوسطى
    

 االثار اسوان  .7
االثار االسالمية 

 والقبطية
     العمارة المسيحية في مصر

 الترميم االثار أسوان  .8
تقنيات اللوحات الزيتية 

 التاريخية
    

 الترميم االثار أسوان  .9
تقنيات اللوحات الزيتية 

 التاريخية
    

10.  
جنوب 
 الوادي

     العباسيون واثارهم المعمارية األثار      اإلسالمية األثار

11.  
جنوب 
 الوادي

     العمارة القبطية األثار األسالمية األثار

     العمارة  و الفنون  االسالمية األثار      اإلسالمية األثار الفيوم  .12

 الترميم األثار الفيوم  .13
تكنولوجيا المواد والصناعات 

 العضويةالقديمة غير 
    

     عالج و صيانة المخطوطات ترميم األثار األثار الفيوم  .14

     اعمال الجص و االستنساخ ترميم األثار األثار الفيوم  .15

     عالج وصيانة الفخار والزجاج ترميم اآلثار األثار الفيوم  .16
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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     اثار ماقبل التاريخ االثار المصرية األثار اسوان  .17

     االدب الفرنكوفونى اللغة الفرنسية االداب القاهرة  .18

     الدين والحياة اللغة العربية االداب أسيوط  .19

 االداب طنطا  .20
المكتبات والوثائق 

 والمعلومات
ة المتكاملة في اآلليالنظم 

 المكتبات
    

 االداب طنطا  .21
المكتبات والوثائق 

 والمعلومات
     النشر الحديث ومؤسساته

 االداب طنطا  .22
المكتابات والوثائق 

 والمعلومات
     

 االداب طنطا  .23
المكتبات والوثائق 

 والمعلومات
     المواد السمعية والصرية

     االنثرولوجيا الثقافية االجتماع االداب المنصورة  .24

     علم اجتماع االتصال علم االجتماع االداب المنصورة  .25

 وادابهااللغة العربية  االداب المنصورة  .26
فن القص في اآلدب العربي 

 الحديث
    

     علم االجتماع البيئى علم االجتماع االداب المنيا  .27

     التكشيف واالستخالص المكتبات و الوثائق االداب بني سويف  .28

 التاريخ االداب الفيوم  .29
علم التاريخ ومنهج البحث 

 التاريخى
    

     الى النقد االدبىمدخل  اللغة االنجليزية االداب بنها  .30

     الكتابة للراديو و التليفويون اإلعالم االداب بنها  .31

     الفلسفة اليونانية قبل سقراط الفلسفة االداب سوهاج  .32
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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     تاريخ االندلس التاريخ االداب سوهاج  .33

 االداب دمنهور  .34
التاريخ واآلثار 

 المصرية واإلسالمية
     التاريخ االمريكى

 االداب دمنهور  .35
التاريخ واآلثار 

 المصرية واإلسالمية
     تاريخ مصر االسالمية

     عصر الحروب الصليبية التاريخ االداب دمنهور  .36

     حضارة وآثار اسالمية التاريخ االداب دمنهور  .37

     الجغرافيا االقتصادية الجغرافيا األداب القاهرة  .38

     فنون واداب اللغة الفرنسية وادابها األداب القاهرة  .39

     االدب المقارن اللغة الفرنسية وادابها األداب القاهرة  .40

     (اللغة العبرية الحديثة ) تعبير  اللغات الشرقية األداب اإلسكندرية  .41

     العمارة العثمانية األثار األداب أسيوط  .42

     اآلدب العباسي و نصوصة اللغة العربية و آدابها األداب أسيوط  .43

     جغرافية مصر البشرية الجغرافيا األداب أسيوط  .44

     فن العالقات العامة اإلعالم األداب أسيوط  .45

 أثار إسالمية األداب أسيوط  .46
تدريب ميداني في المواقع 

 االثرية المملوكية
    

     النحو اللغة العربية و آدابها األداب المنصورة  .47

     جغرافيا البيئة الجغرافيا األداب المنصورة  .48
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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     التخطيط  االجتماعى اإلجتماع األداب المنيا  .49

     الشعر اللغة الفرنسية األداب المنوفية  .50

     نظم استرجاع المعلومات المكتبات والمعلومات األداب المنوفية  .51

     الحضارة االسالمية اللغات الشرقية األداب المنوفية  .52

53.  
جنوب 
 الوادي

 اللغة العربية األداب
الشعر في صدر االسالم و بني 

 امية
    

     االرشيف إدارة المكتبات والوثائق األداب بني سويف  .54

     تاريخ مصر الحديث التاريخ األداب الفيوم  .55

 التاريخ األداب الفيوم  .56
لمحات من تاريخ الدولة 

 العثمانية
    

     االسالمتاريخ العرب قبل  التاريخ األداب الفيوم  .57

     المدخل الى علم النفس علم      النفس األداب بنها  .58

 ترميم      األثار األداب سوهاج  .59
مبادئ      الجيولوجيا      

 لالثاريين
    

     اآلدب الجاهلى اللغة العربية األداب سوهاج  .60

     علم االجتماع السياسى اإلجتماع األداب سوهاج  .61

 علم النفس األداب سوهاج  .62
مدخل الى علم النفس 

 الفيزيولوجى
    

     الكتابات االثرية االسالمية االثار االسالمية األداب سوهاج  .63

     فلسفة السياسة الفلسفة األداب دمنهور  .64
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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     الجيومورفولوجيا الجغرفيا األداب دمنهور  .65

     مبادئ علم الخرائط الجغرفيا األداب دمنهور  .66

 األداب دمنهور  .67
األثار و الدراسات 
 اليونانية و الرومانية

     التراث االغريقي و الرومانى

     ادب االطفال اللغة العربية األداب اسوان  .68

     لغة آوربية حديثة اللغة اإلنجليزية األداب اسوان  .69

     فلسفة الدين الفلسفة اآلداب القاهرة  .70

     النصوص المتخصصة المعلوماتالمكتبات و  اآلداب اإلسكندرية  .71

     (2التصنيف ) المكتبات و المعلومات اآلداب اإلسكندرية  .72

73.  
عين 
 شمس

     آثار وفنون مصر االسالمية اإلرشاد    السياحي اآلداب

74.  
عين 
 شمس

     اثار مصر المسيحية اإلرشاد      السياحي اآلداب

     الكميةالجغرافيا  الجغرافيا اآلداب أسيوط  .75

 اإلجتماع اآلداب المنصورة  .76
علم االجتماع القانونى والضبط 

 االجتماعى
    

     علم االجتماع البدوى اإلجتماع اآلداب المنصورة  .77

     جغرافيا السكان الجغرافيا اآلداب المنصورة  .78

     الجغرافيا الزراعية الجغرافيا اآلداب المنصورة  .79

     الدراسة الميدانية الجغرافيا اآلداب المنصورة  .80
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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     تصميم البحث االجتماعى علم األجتماع اآلداب المنصورة  .81

     مدخل الى االنثروبولوجيا اإلجتماع اآلداب المنصورة  .82

     علم اجتماع البيئة اإلجتماع اآلداب المنصورة  .83

 اللغة    العربية اآلداب الزقازيق  .84
 الحديث فى   الشعر    العربى    

 القرن    العشرين
    

     سيكولوجية  الفئات  الخاصة علم    النفس اآلداب المنيا  .85

     5ارشاد  سياحى  تطبيقى  االرشاد السياحي اآلداب المنيا  .86

     االتصال العلمى مكتبات    ومعلومات اآلداب المنوفية  .87

     القرن التاسع عشرحضارة  اللغة    الفرنسية اآلداب المنوفية  .88

89.  
قناة 

 السويس
 اللغة العربية اآلداب

النحو والصرف والقواعد 
 االمالئية

    

90.  
جنوب 
 الوادي

     رؤى عروضية اللغة    العربية اآلداب

91.  
جنوب 
 الوادي

     مدخل    الى الشعر اللغة    اإلنجليزية اآلداب

92.  
جنوب 
 الوادي

     ةالدولة      العباسيتاريخ       التاريخ اآلداب

93.  
جنوب 
 الوادي

     اسس المنطق الرمزى فلسفة اآلداب

     اسلوبيات اللغة    العربية اآلداب الفيوم  .94

     تاريخ  المغرب  واالندلس التاريخ اآلداب الفيوم  .95

     جغرافيا  عامة الجغرافيا اآلداب الفيوم  .96
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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 اإلجتماع اآلداب الفيوم  .97
علم االجتماع بلغة نصوص فى 

 اوروبية حديثة
    

     موضوع من تاريخ االمريكتين التاريخ اآلداب بنها  .98

     تاريخ الدولة العثمانية التاريخ واآلثار اآلداب بنها  .99

     الصوتيات اللغة    اإلنجليزية اآلداب بنها  .100

     الرواية اللغة    اإلنجليزية اآلداب كفر الشيخ  .101

 علم    النفس اآلداب سوهاج  .102
مقدمة بيولوجية في علم 

 النفس
    

     اللغة العربية )النحو و االدب( اللغة    العربية اآلداب سوهاج  .103

     فن االعالن و التسويق اإلعالم اآلداب سوهاج  .104

     حقوق االنسان عام اآلداب سوهاج  .105

     (1علوم القرآن) اللغة العربية اآلداب اسوان  .106

     تاريخ مصر القديم اآلثار المصرية اآلثار القاهرة  .107

108.  
جنوب 
 الوادي

     عالج وصيانة الصور الجدارية الترميم اآلثار

     ترميم وصيانة االخشاب الترميم اآلثار الفيوم  .109

     ترميم معمارى ) آثار اسالمية( ترميم اآلثار اآلثار الفيوم  .110

 اإلسالميةاآلثار  اآلثار الفيوم  .111
العمارة االسالمية فى العصر 

 المملوكى فى مصر
    

     كيمياء وطبيعة تطبيقية ترميم اآلثار اآلثار الفيوم  .112
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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

113.  
عين 
 شمس

     3-كيمياء غير عضوية  الكيمياء البنات

     المحاسبة الحكومية والقومية المحاسبة التجارة القاهرة  .114

     محاسبة شركات االشخاص المحاسبة التجارة القاهرة  .115

     نظم محاسبة التكاليف المحاسبة التجارة اإلسكندرية  .116

     بحوث التسويق إدارة األعمال التجارة أسيوط  .117

     العالقات العامة إدارة أعمال التجارة أسيوط  .118

     السلوك االدارى ادارة اعمال التجارة أسيوط  .119

 التجارة طنطا  .120
  المالية     اإلقتصاد      و
 العامة

     التجارة الخارجية

 إدارة    األعمال التجارة المنصورة  .121
نظرية    التنظيم في    ضوء    

 االتجاهات    المعاصرة
    

     المشروعات الصغيرة إدارة األعمال التجارة المنصورة  .122

 التجارة الزقازيق  .123
اإلحصاء      و 

 الرياضة و      التأمين
     العمليات   بحوث   

 التجارة الزقازيق  .124
اإلحصاء و الرياضة و 

 التأمين
     االقتصاد القياسى

     محاسبة المنشات المالية المحاسبة التجارة الزقازيق  .125

 التجارة حلوان  .126
اإلقتصاد والتجارة 

 الخارجية
     ةالنظرية    االقتصادية    الكلي

 إدارة    األعمال التجارة حلوان  .127
   العلمية    للموارد     دارةاإل

 البشرية
    

 التجارة حلوان  .128
اإلقتصاد و التجارة 

 الخارجية
     الحسابات القومية
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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

129.  
جنوب 
 الوادي

     االقتصاد الدولى اإلقتصاد التجارة

     دراسات تطبيقية في المراجعة المحاسبة التجارة بني سويف  .130

     مبادىء المراجعة المحاسبة التجارة بني سويف  .131

     مبادئ المحاسبة المالية المحاسبة التجارة كفر الشيخ  .132

     نظم المعلومات االدارية إدارة االعمال التجارة دمياط  .133

     ادارة االنتاج والعمليات إدارة األعمال التجارة دمياط  .134

 التجارة دمياط  .135
االحصاء التطبيقي 

 والتامين
     رياضيات االستثمار

 حلوان  .136
التجارة و إدارة 

 األعمال
   اإلقتصاد      و التجارة   

 الخارجية
     التقلبات  االقتصادية

 القاهرة  .137
التخطيط 
العمرانى 
 واالقليمى

     1رسم هندسى  التصميم العمرانى

 العلوم اإلجتماعية التربية اإلسكندرية  .138
فلسفة الحضارة و حوار 

 الحضارات
    

 علم اجتماع ريفي التربية اإلسكندرية  .139
المدخل في دراسة المشكالت 

 االجتماعية
    

     علم النفس الفسيولوجى احصاء وقياس نفسي التربية اإلسكندرية  .140

     علم النفس الفسيولوجى علم النفس التربوي التربية االسكندرية  .141

142.  
عين 
 شمس

     موروفولوجيا    النبات علم النبات التربية

143.  
عين 
 شمس

 التربية
المناهج وطرق 

 التدريس
طرق تدريس اللغة االنجليزية 

(2) 
    

     تنمية التفكير علم نفس التربية أسيوط  .144
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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 التربية طنطا  .145
المناهج      و طرق      

 التدريس
     طرق      التدريس

     الصحة النفسية والمدرسية الصحة النفسية التربية طنطا  .146

 الصحة النفسية التربية طنطا  .147
علم نفس 

الشخصية)سيكولوجية 
 الشخصية(

    

 رياض األطفال التربية طنطا  .148
مفاهيم وانشطة رياضة الطفل 

KIN216 
    

     تكنولوجيا    التعليم تكنولوجيا    التعليم التربية المنصورة  .149

     جغرافيا الخدمات جغرافيا التربية المنصورة  .150

 تاريخ التربية المنصورة  .151
حضارة اوروبا في العصور 

 الوسطى
    

     التربية وقضايا العصر أصول التربية التربية حلوان  .152

     الطباعة التربية الفنية التربية المنيا  .153

     (1اشغال معادن ) التربية الفنية التربية المنيا  .154

     اضطرابات النطق والكالم صحة نفسية التربية المنيا  .155

     مدخل الى رياض االطفال رياض األطفال التربية المنوفية  .156

157.  
قناة 

 السويس
     الكيمياء االروماتية الكيمياء التربية

158.  
قناة 

 السويس
 التربية

التربية الفنية 
 والموسيقية

     دراما و مسرح طفل

159.  
قناة 

 السويس
     (1تصميم وتنفيذ ازياء ) اإلقتصاد المنزلى التربية

160.  
 قناة

 السويس
     مقال ونصوص مسرح اللغات االجنبية التربية
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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

161.  
قناة 

 السويس
     االنثروبولوجيا االجتماعية الدراسات اإلجتماعية التربية

 التربية بني سويف  .162
المناهج و طرق 

 التدريس
     تاريخ الرياضيات

     سيكولوجية تعليم الكبار علم النفس التربية بني سويف  .163

 التربية الفيوم  .164
المناهج      و طرق      

 التدريس
     طرق  تدريس المواد  الفلسفية

     علم النفس االجتماعى الصحة النفسية التربية الفيوم  .165

     التربية وقضايا العصر اصول التربية التربية الفيوم  .166

 التربية الفيوم  .167
اإلدارة التربوية 
 وسياسات التعليم

     االشراف التربوى

     الفكر التربوي وتطبيقاته أصول التربية التربية الفيوم  .168

     تاريخ التربية والتعليم أصول التربية التربية الفيوم  .169

 التربية بنها  .170
التربية المقارنة 

 التعليمية دارةواإل
     المدرسية والصفية دارةاإل

     علم نفس النمو الصحة النفسية التربية بنها  .171

 الصحة النفسية التربية بنها  .172
سيكولوجية ذوي االحتياجات 

 الخاصة
    

 التربية بنها  .173
المناهج وطرق 

 التدريس
     العلوم المتكاملة

 التربية كفر الشيخ  .174
مناهج    وطرق 

 تدريس
     طرق    تدريس    العلوم

 التربية كفر الشيخ  .175
مناهج    وطرق 

 تدريس
طرق    تدريس اللغة    

 العربية
    

 التربية سوهاج  .176
مناهج    وطرق 

 تدريس
اتجاهات    حديثة    لتدريس    

 الرياضيات
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 التربية سوهاج  .177
المناهج    و طرق    

 التدريس
     تخطيط المناهج

 علم النفس التربوى التربية بور سعيد  .178
القياس والتقويم النفسى 

 والتربوى
    

     2اللغويات التطبيقية  اللغات االجنبية التربية بور سعيد  .179

 طرق تدريس العلوم التربية بور سعيد  .180
طرق التدريس لذوي 
 االحتياجات الخاصة

    

     االختبارات النفسية علم النفس التربوي التربية بور سعيد  .181

     اتجاهات النقد االدبى الحديث اللغة العربية التربية دمنهور  .182

 التربية دمياط  .183
وطرق مناهج    

 تدريس
     طرق تدريس العلوم

 التربية دمياط  .184
المناهج و طرق 

 التدريس
سيكولوجية الفئات الخاصة و 

 طرق تدريسها
    

     برامج و مناهج الطفل رياض أطفال التربية دمياط  .185

 التربية دمياط  .186
المناهج وطرق 

 التدريس
     المناهج

 تكنولوجيا التعليم التربية دمياط  .187
الصور الفتوغرافية انتاج 

 والمصغرات الفلمية
    

     التصميم التعليمى تكنولوجيا تعليم التربية دمياط  .188

 تكنولوجيا التعليم التربية دمياط  .189
انتاج المواد والوسائل 

 التعليمية بالكمبيوتر
    

 تكنولوجيا التعليم التربية دمياط  .190
نظم المكتبات المدرسية 

 وميكنتها
    

 تكنولوجيا التعليم التربية دمياط  .191
الدراما التعليمية ومسرحة 

 المناهج
    

 تكنولوجيا التعليم التربية دمياط  .192
تكنولوجيا التعليم الفردي 

 والذاتى
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     فنون تشكيلية رياض األطفال التربية السادات  .193

     التربية ومشكالت المجتمع أصول التربية التربية اسوان  .194

 التربية اسوان  .195
المناهج وطرق 

 التدريس
     مبادئ التدريس

     التعليمية دارةاإل اصول التربية التربية اسوان  .196

     مبادئ التربية اصول التربية التربية اسوان  .197

 التربية اسوان  .198
المناهج وطرق 

 التدريس
     مناهج رياض االطفال

 التربية اسوان  .199
المناهج وطرق 

 التدريس
     الرياضياتطرق تدريس 

     تاريخ التربية أصول التربية التربية اسوان  .200

 اإلسكندرية  .201
التربية 
 الرياضية

     تكنولوجيا التعليم مناهج وطرق تدريس

 اإلسكندرية  .202
التربية 
 الرياضية

     المدخل في الميكانيكا الحيوية اصول التربية الرياضية

 أسيوط  .203
التربية 
 الرياضية

الرياضية و  دارةاإل
 الترويج

     و تحكيم كرة اليد إدارة

 أسيوط  .204
التربية 
 الرياضية

التدريب الرياضي و 
 علوم الحركة

     تدريب الكرة الطائرة

 أسيوط  .205
التربية 
 الرياضية

التدريب الرياضي و 
 علوم الحركة

     مبادئ التدريب الرياضى

 أسيوط  .206
التربية 
 الرياضية

المناهج و تدريس 
 التربية الرياضية

اختياري تدريس االلعاب 
 الجماعية ) كرة اليد (

    

 أسيوط  .207
التربية 
 الرياضية

المناهج و تدريس 
 التربية الرياضية

طرق تدريس التربية الرياضية 

 (1 ) 
    

 أسيوط  .208
التربية 
 الرياضية

     التشريح الوصفى علوم الصحة الرياضية
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 المنصورة  .209
التربية 
 الرياضية

     مبادىء تدريب الناشئين التدريب الرياضى

 المنصورة  .210
التربية 
 الرياضية

المناهج وطرق تدريس 
 التربية الرياضية

اختيارى  طرق  تدريس  
 المنازالت  )رفع اثقال(

    

 المنصورة  .211
التربية 
 الرياضية

     علم وظائف االعضاء علوم الصحة الرياضية

 المنصورة  .212
التربية 
 الرياضية

     التعلم الحركى علوم الحركة الرياضية

 المنصورة  .213
التربية 
 الرياضية

 الترويج الرياضي
البرامج الترويجية بالمؤسسات 

 التربوية
    

 حلوان  .214
التربية 
 الرياضية

العلوم    الحيوية و    
 الصحة    الرياضية

     الصحة    العامة

 حلوان  .215
التربية 
 الرياضية

 التدريب الرياضى
المبادىء االساسية  (1)

 للرياضات المائية
    

 حلوان  .216
التربية 
 الرياضية

تدريب التمرينات 
االيقاعية و الجمباز 

 الفنى
     علم الحركة التخصص جمباز

 حلوان  .217
التربية 
 الرياضية

 التربية الرياضية
التشريح التطبيقى فى المجال 

 الرياضى
    

 حلوان  .218
التربية 
 الرياضية

     فسيولوجيا التدريب الرياضى الصحة الرياضيةعلوم 

 المنيا  .219
التربية 
 الرياضية

علم      النفس      
 الرياضي

     علم  االجتماع   الرياضى

 المنيا  .220
التربية 
 الرياضية

المناهج وطرق 
 التدريس

طرق تدريس مسابقات الميدان 
 والمضمار

    

 المنيا  .221
التربية 
 الرياضية

     المؤسسات الرياضية إدارة الرياضية دارةاإل

222.  
جنوب 
 الوادي

التربية 
 الرياضية

المناهج و طرق 
 التدريس

التربية الحركية بين النظرية 
 والتطبيق

    

223.  
جنوب 
 الوادي

التربية 
 الرياضية

المناهج و تدريس 
 التربية الرياضية

طرق تدريس التربية الرياضية 

 (2 ) 
    

224.  
جنوب 
 الوادي

التربية 
 الرياضية

     1فسيولوجيا الرياضة  علوم الصحة الرياضية
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 بنها  .225
التربية 
 الرياضية

 المواد    الصحية
االصابات الرياضيه بين 

 النظرية والتطبيق
    

 بنها  .226
التربية 
 الرياضية

المنازالت  و 
 الرياضيات    المائية

     المبارزة

 بنها  .227
التربية 
 الرياضية

الرياضات المنازالت و 
 المائية

     الجودو

 بنها  .228
التربية 
 الرياضية

نظريات وتطبيقات 
الجمباز والتمرينات 

 والعروض
     الجمباز العام )الجمباز للجميع)

 بنها  .229
التربية 
 الرياضية

     3سباحة  الرياضات المائية

 بنها  .230
التربية 
 الرياضية

     تربية القوام علوم الصحة الرياضية

 سعيدبور   .231
التربية 
 الرياضية

نظريات وتطبيقات 
 األلعاب

     (1الكرة الطائرة )

 بور سعيد  .232
التربية 
 الرياضية

نظريات وتطبيقات 
المنازالت والرياضات 

 الفردية
     ( بنين1مالكمة )

 بور سعيد  .233
التربية 
 الرياضية

نظريات وتطبيقات 
الجمباز والتمرينات 

 والعروض
     1جمباز 

 بور سعيد  .234
التربية 
 الرياضية

نظريات وتطبيقات 
االلعاب الرياضية 
 والعاب المضرب

     1-كرة اليد 

 بور سعيد  .235
التربية 
 الرياضية

مناهج و طرق تدريس 
 التالبية الرياضية

     اقتصاديات تعليم وحاسب آلى

 دمياط  .236
التربية 
 الرياضية

المناهج و طرق 
 التدريس

مدخل و تاريخ التربية 
 الرياضية

    

 دمياط  .237
التربية 
 الرياضية

     علم االجتماع الرياضى علم النفس الرياضي

 السادات  .238
التربية 
 الرياضية

     العاب مضرب األلعاب

 السادات  .239
التربية 
 الرياضية

     العاب صغيرة ومضرب االلعاب

 السادات  .240
التربية 
 الرياضية

 التمرينات والجمباز
تمرينات وجمباز ) تمرينات 

 حرة(
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 السادات  .241
التربية 
 الرياضية

     العاب قوى ألعاب القوى

 اإلسكندرية  .242
التربية 
 -الرياضية 

 بنات

التريب الرياضي وعلوم 
 الحركة

     الياقة البدنية

 اإلسكندرية  .243
التربية 
 -الرياضية 

 بنات

مناهج وطرق تدريس 
 التربية الرياضية

     تنس الطاولة

 حلوان  .244
التربية 
 – الرياضية
 بنات

العلوم التربوية و 
 النفسيه واإلجتماعية

  االختبارات      و المقاييس    
 في التربيه      الرياضية

    

 حلوان  .245
التربية 
 –الرياضية 

 بنات

تدريب التعبير الحركي 
 واالجتماع الحركى

     التعبير الحركى)البالية(

 حلوان  .246
التربية 

 الرياضية بنات
     التربية الصحية العلوم الحيوية

 اإلسكندرية  .247
التربية 

 الرياضية بنين
     العاب رياضية الهجوم أصول التربية الرياضية

 الزقازيق  .248
التربية 

 الرياضية بنين
الرياضية  دارةاإل

 والترويج
     الحركة الكشفية والمعسكرات

 الزقازيق  .249
التربية 

 الرياضية بنين
العلوم التربوية 

 واإلجتماعيةوالنفسية 
     علم نفس الجامعات الرياضية

 اإلسكندرية  .250
التربية 

الرياضية 
 للبنات

العلوم التربوية و 
 النفسية واالجتماعية

     سيكولوجية التعلم الحركى

 اإلسكندرية  .251
التربية 

الرياضية 
 للبنات

مناهج وطرق تدريس 
 التربية الرياضية

اساسيات انشطة مسابقات 
 الميدان والمضمار

    

 اإلسكندرية  .252
التربية 

الرياضية 
 للبنات

المناهج و طرق تدريس 
 التربية الرياضية

     تنس

 اإلسكندرية  .253
التربية 

الرياضية 
 للبنات

     التربية الصحية العلوم الصحية

 حلوان  .254
التربية 

الرياضية 
 للبنات

العلوم الحيوية و 
 الصحة الرياضية

     االصابات واالسعافات االولية

 حلوان  .255
التربية 

الرياضية 
 للبنات

 مناهج وطرق تدريس
التربية  -طرق التدريس 
 رياضية

    

 اإلسكندرية  .256
التربية 

الرياضية 
 للبنين

تدريب التمرينات 
 والجمباز

الجمباز  - 3الجمباز االرضى 

 3االجهزة 
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 حلوان  .257
التربية 

الرياضية 
 للبنين

علم    النفس    
 الرياضى

البحث    العلمى    مبادئ    
 واالحصاء

    

 حلوان  .258
التربية 

الرياضية 
 للبنين بالهرم

     فسيولوجيا الرياضة علوم الصحة الرياضية

 بور سعيد  .259
التربية 

الرياضية 
 للبنين والبنات

نظريات و تطبيقات 
األلعاب الرياضية و 

 ألعاب المضرب
     (1هوكى )

     التربية المتحفية الفنيةالتربية  التربية النوعية القاهرة  .260

     تخطيط االعالم التربوى اإلعالم التربوي التربية النوعية القاهرة  .261

     اخالقيات االعالم اإلعالم التربوي التربية النوعية القاهرة  .262

     الكتابة للرديو و التليفزيون االعالم التربوى التربية النوعية القاهرة  .263

     متاحف ومعارض التربية الفنية التربية النوعية اإلسكندرية  .264

     تريكو وكروشيه اإلقتصاد المنزلى التربية النوعية اإلسكندرية  .265

     تاريخ وتذوق الفن التربية الفنية التربية النوعية اإلسكندرية  .266

267.  
عين 
 شمس

     فنون اطفال وبالغين التربية الفنية التربية النوعية

268.  
عين 
 شمس

     تذوق الموسيقى العالمية التربية الموسيقية التربية النوعية

     صناعات غذائية منزلية االقتصاد المنزلي التربية النوعية أسيوط  .269

     1-ايقاع حركي  التربية الموسيقية التربية النوعية أسيوط  .270

     النقد الفني الموسيقى التربية      الموسيقية التربية النوعية طنطا  .271

     تذوق الموسيقى العربية التربية الموسيقية التربية النوعية طنطا  .272
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     البرمجة بالبرامج الجاهزة تكنولوجيا التعلم التربية النوعية طنطا  .273

     قواعد الموسيقى الغربية التربية الموسيقية التربية النوعية طنطا  .274

     قواعد الموسيقى العربية التربية الموسيقية التربية النوعية طنطا  .275

 اإلقتصاد المنزلي التربية النوعية المنصورة  .276
تصميم    و تنفيذ    مالبس 

 اطفال
    

 اإلقتصاد      المنزلي التربية النوعية المنصورة  .277
فحص      و تحليل      

 االقمشة
    

     1برمجة  إعداد ُمعلم حاسب آلى التربية النوعية المنصورة  .278

     مبادئ رياضة إعداد ُمعلم حاسب آلى التربية النوعية المنصورة  .279

     (2نسجيات) التربية الفنية التربية النوعية المنصورة  .280

     تريكو وكروشيه اقتصاد منزلى التربية النوعية المنصورة  .281

     1النسجيات  التربية الفنية التربية النوعية المنصورة  .282

     النظم الخبيرة معلم الحاسب اآللى النوعيةالتربية  المنصورة  .283

 التربية الفنية التربية النوعية المنصورة  .284
جماليات الطالء  2خزف 

 الزجاجى
    

     1الخزف  التربية الفنية التربية النوعية المنصورة  .285

     اشغال فنية التربية الفنية التربية النوعية المنصورة  .286

     3االشغال الفنية  التربية الفنية النوعيةالتربية  المنصورة  .287

     المؤسسات االعالمية إدارة االعالم التربوى التربية النوعية المنصورة  .288
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     طهي تجريبى االقتصاد المنزلي التربية النوعية المنصورة  .289

     قواعد الموسيقى العربية التربية الموسيقية التربية النوعية المنصورة  .290

     مقدمة الحاسب فى التعليم تكنولوجيا التعليم التربية النوعية المنيا  .291

     آلة تربوية اكورديون التربية الموسيقية التربية النوعية المنيا  .292

     مدخل الى تكنولوجيا التعليم تكنولوجيا التعليم التربية النوعية المنيا  .293

     الدراما فى الراديو والتليفزيون اإلعالم التربوي التربية النوعية المنيا  .294

     تاريخ الموسيقى العالمية التربية الموسيقية التربية النوعية المنيا  .295

     ثقافة الكمبيوتر تكنولوجيا التعليم التربية النوعية المنيا  .296

     انتاج الصور الفوتوغرافية تكنولوجيا التعليم التربية النوعية المنيا  .297

     علم الصوت التربية الموسيقية التربية النوعية المنيا  .298

 التربية الموسيقية التربية النوعية المنيا  .299
تاريخ وتحليل الموسيقى 

 العربية
    

     حفظ االطعمة اإلقتصاد المنزلي التربية النوعية المنوفية  .300

 التربية النوعية المنوفية  .301
العلوم اإلجتماعية 

 واإلعالم
     واالذاعة المدرسيةالصحافة 

     الوسائل التعليمية تكنولوجيا التعليم التربية النوعية المنوفية  .302

 اإلقتصاد المنزلي التربية النوعية المنوفية  .303
موارد االسره وترشيد  إدارة

 االستهالك
    

     اساسيات الغذاء والتغذية إقتصاد منزلى التربية النوعية المنوفية  .304
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 التربية النوعية المنوفية  .305
العلوم االجتماعية 

 واالعالم
     نظريات االعالم

306.  
قناة 

 السويس
     تاثيث وتنسيق المنزل اإلقتصاد المنزلي التربية النوعية

307.  
جنوب 
 الوادي

     الوسائط    المتعددة تكنولوجيا    التعليم التربية النوعية

308.  
جنوب 
 الوادي

     اجهزة عرض التعليمتكنولوجيا  التربية النوعية

     التذوق الملبسى اإلقتصاد المنزلي التربية النوعية الفيوم  .309

     مبادئ التدريس التربية الفنية التربية النوعية الفيوم  .310

 التربيه الفينه التربية النوعية بنها  .311
استخدام الحاسب فى التربيه 

 الفنيه
    

     مسرحة المناهج التربوياإلعالم  التربية النوعية بنها  .312

     1اسس تصميم المالبس  االقتصاد المنزلي التربية النوعية بنها  .313

     الميكروبيولوجى اإلقتصاد المنزلى التربية النوعية كفر الشيخ  .314

 اإلقتصاد المنزلى التربية النوعية كفر الشيخ  .315
تخطيط و اعداد الوجبات 

 الغذائية
    

     المنظور و الرسم الهندسى التربية الفنية التربية النوعية كفر الشيخ  .316

     اجهزة و ادوات منزلية اإلقتصاد المنزلي التربية النوعية بور سعيد  .317

 التربية الفنية التربية النوعية بور سعيد  .318
التصميم وفنون االعالن 

 (3)تصميم 
    

     االخراج الصحفى اإلعالم التربوى التربية النوعية بور سعيد  .319

 التربية النوعية بور سعيد  .320
العلوم التربوية 

 والنفسية
     اساسيات المناهج
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 التربية النوعية بور سعيد  .321
تكنولوجيا التعليم ومعلم 

 الحاسب اآللي
     انتاج الرسومات التعليمية

 تكنولوجيا التعليم التربية النوعية بور سعيد  .322
تطبيقات الحاسب اآللي في 

 التعليم
    

 اإلعالم التربوي التربية النوعية دمياط  .323
التحرير الصحفي الحديث 

 والتحقيق
    

 التربية النوعية دمياط  .324
اعداد معلم الحاسب 

 اآللى
تم  -شبكات الحاسب اآللى 

     الرفض

     اسس التصميم التربية الفنية التربية النوعية دمياط  .325

 التربية النوعية دمياط  .326
العلوم التربوية و 
 النفسية واالجتماعية

     علم النفس االجتماعى

 التربية النوعية دمياط  .327
العلوم التربيوية 

 والنفسية
     علم نفس النمو

     الخبر الصحفى االعالم التربوى التربية النوعية دمياط  .328

     االخراج الصحفى االعالم التربوي التربية النوعية دمياط  .329

 التربية النوعية دمياط  .330
اعداد معلم الحاسب 

 اآللي
     استخدام الجداول االلكترونية

331.  
قناة 

 السويس
التربية 

 باإلسماعيلية
     1تقنيات التفصيل و الحياكة  اإلقتصاد المنزلي

 الفيوم  .332
التربية للطفولة 

 المبكرة
     تشريعات منظمات الطفولة العلوم التربوية

 الفيوم  .333
للطفولة التربية 

 المبكرة
العلوم التربوية 

 واألساسية
     المدخل الى العلوم التربوية

 التربيه طنطا  .334
المناهج و طرق 

 التدريس
     دراسات بيئية

 سوهاج  .335
التعليم 
 الصناعى

     مدخل تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية

 األعمال إدارة التمريض القاهرة  .336
النواحي القانونية واالخالقية 

 التمريضفي 
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 التمريض اإلسكندرية  .337
تمريض العناية الحرجة 

 والطوارىء
     (1تمريض عناية حرجة )

 التمريض اإلسكندرية  .338
تمريض العناية الحرجة 

 والطوارىء
     (2تمريض عناية حرجة )

     تمريض المسنين تمريض المسنين التمريض اإلسكندرية  .339

     صحة المجتمع المجتمعتمريض صحة  التمريض اإلسكندرية  .340

 التمريض اإلسكندرية  .341
التمريض الباطنى 

 والجراحى
     1التمريض الباطنى والجراحى 

 التمريض اإلسكندرية  .342
تمريض العناية الحرجة 

 والطوارئ
     تمريض الطوارئ

     اداب المهنة التمريض إدارة التمريض اإلسكندرية  .343

344.  
عين 
 شمس

     الصحة    العامة    إدارة التمريض    إدارة التمريض

     تمريض المسنين تمريض المسنين التمريض أسيوط  .345

     التمريض إدارة التمريض إدارة التمريض أسيوط  .346

 التمريض النفسى التمريض أسيوط  .347
التمريض النفسي النظري و 

 العملى
    

     البالغينمقدمة في تمريض  تمريض البالغين التمريض أسيوط  .348

 التمريض أسيوط  .349
تمريض النساء 

 والتوليد
     مقدمة فى العملية التعليمية

 التمريض أسيوط  .350
تمريض النساء 

والتوليد والصحة 
 اإلنجابية

تمريض النساء والتوليد 
 والصحة االنجابية

    

 التمريض طنطا  .351
تمريض    صحة 

 المجتمع
     تمريض    صحة المجتمع

 التمريض طنطا  .352
الباطنى    والجراحة    

 والحاالت    الحرجة
تمريض    الباطنى و    

 الجراحى
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     تمريض االطفال تمريض األطفال التمريض طنطا  .353

 التمريض طنطا  .354
الباطنى والجراحة 
 والحاالت الحرجة

     اساسيات التمريض

     مبادئ طرق التدريس عام التمريض طنطا  .355

     التغذية التطبيقية عام التمريض طنطا  .356

 التمريض طنطا  .357
تمريض باطني 

 وجراحي
     المصطلحات الطبية

     2تمريض صحة البالغين  تمريض صحة البالغين التمريض حلوان  .358

 التمريض المنوفية  .359
تمريض صحة األم 

 والرضيع
تمريض الحاالت الحرجة لالم 

 وحديثى الوالدة
    

360.  
قناة 

 السويس
 التمريض

تمريض األمومة 
 وأمراض النساء

     طرق البحث

361.  
قناة 

 السويس
 التمريض

التمريض النفسى 
 والصحة العقلية

مهارات التواصل والعالقات 
 االنسانية

    

362.  
قناة 

 السويس
 التمريض إدارة التمريض

استراتيجية التعليم والتثقيف 
 الصحى

    

 التمريض بني سويف  .363
تمريض صحة األم و 

 حديثى الوالدة
تمريض صحة االم و حديثي 

 الوالدة
    

     التثقيف الصحى تمريض األطفال التمريض بني سويف  .364

 التمريض بنها  .365
تمريض النساء 

 والتوليد
     تمريض النساء والتوليد

 الطفيليات الطبية التمريض بنها  .366
الطفيليات الطبية 
 )باراسيتولوجى(

    

 التمريض بور سعيد  .367
التمريض الباطني 

 والجراحي
تمريض حاالت حرجة بالغين 

 (3وطوارئ )باطني وجراحي 
    

     علم نفس النمو تمريض األطفال التمريض بور سعيد  .368
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 تمريض األطفال التمريض بور سعيد  .369
-تمريض حاالت حرجة اطفال 

1 
    

 التمريض بور سعيد  .370
تمريض الباطني 

 والجراحة
     1-تمريض باطنى وجراحى 

 التمريض اسوان  .371
التمريض الباطني 

 والجراحي
اسس السلوك في الصحة 

 والمرض
    

 التمريض اسوان  .372
التمريض الباطني 

 والجراحي
     التقيم الصحى

 القاهرة  .373
الحاسبات 
 والمعلومات

     حماية شبكات علوم الحاسب

 المنصورة  .374
الحاسبات 
 والمعلومات

     العلمى اساليب البحث نظم المعلومات

 حلوان  .375
الحاسبات 
 والمعلومات

     بحوث العمليات نظم المعلومات

 الفيوم  .376
الحاسبات 
 والمعلومات

     )تنافسي( -( 2فيزياء ) علوم الحاسب

 الفيوم  .377
الحاسبات 
 والمعلومات

     )تنافسي( -( 1رياضيات ) علوم الحاسب

 الفيوم  .378
الحاسبات 
 والمعلومات

     )تنافسي( -معالجة الصور  علوم الحاسب

 الفيوم  .379
الحاسبات 
 والمعلومات

 علوم الحاسب
 -مقدمة نظم المعلومات 

 )تنافسي(
    

 الفيوم  .380
الحاسبات 
 والمعلومات

 علوم الحاسب
 -نظم ادرة قواعد البيانات 

 )تنافسي(
    

 الفيوم  .381
الحاسبات 
 والمعلومات

 علوم الحاسب
 -اساليب امان الحاسب 

 )تنافسي(
    

 الفيوم  .382
الحاسبات 
 والمعلومات

 علوم الحاسب
اللغات الصورية ونظرية 

 )تنافسي( -اآلليات 
    

 الفيوم  .383
الحاسبات 
 والمعلومات

 علوم الحاسب
 -تحليل وتصميم النظم 

 )تنافسي(
    

 الفيوم  .384
الحاسبات 
 والمعلومات

     الذكاء االصطناعى علوم حاسب
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 الفيوم  .385
الخدمة 

 االجتماعية
     علم االجتماع العلوم االجتماعية

 اسوان  .386
الخدمة 

 اإلجتماعية
     صحة المجتمع التخطيط اإلجتماعى

     اساسيات انتقال حرارى الهندسة الزراعية الزراعة القاهرة  .387

 الزراعة القاهرة  .388
الحشرات اإلقتصادية 

 والموبيدات
تربية نحل العسل و ديدان 

 الحرير
    

     تقييم المشروعات الزراعية األقتصاد الزراعي الزراعة القاهرة  .389

 الزراعة القاهرة  .390
الحشرات اإلقتصادية و 

 المبيدات
     آفات زراعية

 الهندسة الزراعية الزراعة القاهرة  .391
تخطيط وتصميم المنشات 

 الزراعية
    

 الهندسة الزراعية الزراعة القاهرة  .392
هندسة تصنيع المنتجات 

 331الزراعية 
    

 الزراعة القاهرة  .393
الحيوان والنيماتولوجيا 

 الزراعية
     حيوان زراعى

 النبات الزراعي الزراعة القاهرة  .394
 204البيئة والمواد الطبيعية 

 ان ب
    

     هندسة تصنيع الغذاء الهندسة الزراعية الزراعة اإلسكندرية  .395

     الديناميكا الحرارية الهندسة الزراعية الزراعة اإلسكندرية  .396

     02201اساسيات علم الغابات  غابات وأشجار خشبية الزراعة اإلسكندرية  .397

 الزراعة أسيوط  .398
اإلنتاج الحيواني و 

 الدواجن
     اساسيات دواجن

 االقتصاد الزراعى الزراعة أسيوط  .399
االطار العام القتصاديات 

 الموارد الزراعية
    

     1205ارض  -معادن التربة  األرضى و المياه الزراعة أسيوط  .400
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     اسس الحشرات االقتصادية وقاية النبات الزراعة أسيوط  .401

     اسس االجتماع الريفى المجتمع الريفي الزراعة أسيوط  .402

     الوراثة الوراثة الزراعة طنطا  .403

 الزراعة طنطا  .404
علوم وتكنولوجيا 

 التغذية
     تكنولوجيا الزيوت والدهون

     حشرات وقاية النبات الزراعة طنطا  .405

     طبيعة    االراضى األراضي الزراعة المنصورة  .406

 الهندسة      الزراعية الزراعة المنصورة  .407
هندسة      زراعية )      

 اساسيات (
    

     مورفولوجيا االراضى علوم األراضي الزراعة المنصورة  .408

     طبقات عامه األراضى الزراعة المنصورة  .409

     عالقة االراضي بالماء والنبات االراضي الزراعة المنصورة  .410

     الكيمياء  العضوية  العامة كيمياء    حيوية الزراعة الزقازيق  .411

 الزراعة الزقازيق  .412
النبات    الزراعى و    

 أمراض    النبات
     امراض    المحاصيل

     اعمال مزرعية إدارة اإلقتصاد الزراعي الزراعة الزقازيق  .413

     اسس تربية نبات المحاصيل الزراعة الزقازيق  .414

     التسويق الزراعى األقتصاد الزراعى الزراعة الزقازيق  .415

 الزراعة المنيا  .416
الميكروبيولوجيا      

 الزراعية
الميكروبيولوجيا الزراعية 

 (201العام )م.ك.ز 
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     اكاروس ونيماتودا وقاية النبات الزراعة المنيا  .417

     تكوين وتحليل العالئق االنتاج الحيواني الزراعة المنيا  .418

     االرصاد الجوية الزراعية علوم األراضى الزراعة المنوفية  .419

     تصميم وتحليل التجارب المحاصيل الزراعة المنوفية  .420

     االت احتراق داخلى الهندسة الزراعية الزراعة المنوفية  .421

     جرارات وقوى زراعية الهندسة الزراعية الزراعة المنوفية  .422

 الزراعة المنوفية  .423
علوم وتكنولوجيا 

 األلبان
تكنولوجيا منتجات ابنية 

 ودهنية
    

424.  
قناة 

 السويس
     حصر وتقسيم اراضى األراضى والمياه الزراعة

425.  
قناة 

 السويس
     مبادىء االحصاء المحاصيل الزراعة

426.  
قناة 

 السويس
 الزراعة

االقتصاد واالرشاد 
 المجتمع الريفى

     االقتصاد العام

427.  
قناة 

 السويس
     انتاج الفاكهة البساتين الزراعة

428.  
قناة 

 السويس
     مكافحة امراض النبات النبات    الزراعي الزراعة

429.  
جنوب 
 الوادي

 الزراعة
الصناعات الغذائية و 

 األلبان
     تكنولوجيا االلبان و منتجاتها

430.  
جنوب 
 الوادي

 البساتين الزراعة
نباتات الزينة و تنسيق 

 الحدائق
    

431.  
جنوب 
 الوادي

 الزراعة
اإلنتاج الحيواني 

 والدواجن
اساسيات االنتاج الحيواني 

 والدواجن
    

     اصالح اراضى األراضي والمياة الزراعة الفيوم  .432
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     خصوبة اراضى األراضى والمياه الزراعة الفيوم  .433

     االمان الحيوى الوراثة الزراعة بنها  .434

     اساسيات انتاج المحاصيل المحاصيل الزراعة بنها  .435

     الميكروبيولوجى النبات    الزراعي الزراعة كفر الشيخ  .436

     الحشرات الحشرات    االقتصادية الزراعة كفر الشيخ  .437

     105البان     األلبان الزراعة الشيخكفر   .438

     ( 1اقتصاد    زراعي )  اإلقتصاد    الزراعي الزراعة كفر الشيخ  .439

 الزراعة كفر الشيخ  .440
الحشرات      

 اإلقتصادية
علم الحيوان العام )مبادئ 

 الحيوان االقتصادي(
    

 الصناعات الغذائية الزراعة كفر الشيخ  .441
 - 111تكنولوجيا االغذية 

الشروط الصحية لمصانع 
 االغذية

    

     استاتيكا و ديناميكا الهندسة الزراعية الزراعة كفر الشيخ  .442

     تصنيع الخضر والفاكهة الصناعات الغذائية الزراعة كفر الشيخ  .443

 الصناعات الغذائية الزراعة كفر الشيخ  .444
علوم  109تكنولوجيا االغذية 

 االطعمة
    

 الصناعات الغذائية الزراعة كفر الشيخ  .445
تكنولوجيا الحبوب والسكر ) 

 م( 102ت  ا 
    

 الصناعات الغذائية الزراعة كفر الشيخ  .446
( 105تكنولوجيا االغذية )

 التخمرات الصناعية
    

     موالح 103فاكهة  البساتين الزراعة كفر الشيخ  .447

 األراضى الزراعة كفر الشيخ  .448
النظم كيمياء  -( 105اراضى )

 )تنافسي( -الغرويه 
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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 األراضى الزراعة كفر الشيخ  .449
اساسيات علوم  -( 1اراضى )

 )تنافسي( -االراضي 
    

 النبات    الزراعي الزراعة كفر الشيخ  .450
) مورفولوجي و  1نبات 

تشريح نبات "نبات زراعي 
 )تنافسي( -عام"( 

    

 األراضى الزراعة كفر الشيخ  .451
صيانة  -( 110اراضى)

 )تنافسي( -االراضي 
    

 األراضى الزراعة كفر الشيخ  .452
استصالح  -( 102اراضى )

 -االراضي و الري و الصرف 
 )تنافسي(

    

 األراضى الزراعة كفر الشيخ  .453
طبيعه و  -( 102فيزياء )

 )تنافسي( -ارصاد جويه 
    

 األراضى الزراعة كفر الشيخ  .454
 -تغذية نبات  -( 101اراضى )

 )تنافسي(
    

 األراضى الزراعة كفر الشيخ  .455
) مورفولوجيا و 103اراضي 

 )تنافسي( -تقسيم االراضي( 
    

 اإلقتصاد الزراعى الزراعة كفر الشيخ  .456
اقتصاديات التصنيع الغذائى 

 وااللبان
    

     ميكروبيولوجيا االغذية 107 الصناعات الغذائية الزراعة كفر الشيخ  .457

     ( 106تحليل االغذية )ت ا  الصناعات الغذائية الزراعة كفر الشيخ  .458

 اإلنتاج الحيوانى الزراعة كفر الشيخ  .459
اساسيات تغذية الحيوان 

 الزراعى
    

     وراثة العشائر الوراثة الزراعة كفر الشيخ  .460

     فسيولوجيا النبات الزراعى النبات الزراعى الزراعة كفر الشيخ  .461

 البساتين الزراعة كفر الشيخ  .462
اساسيات الزهور ونباتات 

 الزينة
    

     اساسيات االنتاج الحيوانى اإلنتاج الحيوانى الزراعة كفر الشيخ  .463

 البساتين الزراعة كفر الشيخ  .464
اساسيات النباتات الطبية 

 والعطرية
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 الهندسة الزراعية الزراعة كفر الشيخ  .465
الطاقات الجديدة والمتجددة 

 المخلفات الزراعية واستغالل
    

     الكيمياء الحيوية الزراعية الصناعات الغذائية الزراعة كفر الشيخ  .466

     امراض النبات امراض النبات الزراعة سوهاج  .467

 الزراعة سوهاج  .468
اإلرشاد الزراعي و 

 المجتمع الريفي
اساسيات االجتماع و االجتماع 

 الريفى
    

     مكافحة االفات النباتوقاية  الزراعة سوهاج  .469

     اساسيات البساتين البساتين الزراعة سوهاج  .470

     انتاج خضر البساتين الزراعة سوهاج  .471

 الزراعة سوهاج  .472
االرشاد الزراعى 
 والمجتمع الريفى

     ارشاد زراعى

 الزراعة سوهاج  .473
اإلنتاج الحيوانى 

 والدواجن
     رعاية و تربية حيوان

 الزراعة سوهاج  .474
اإلنتاج الحيوانى 

 والدواجن
     تغذية الحيوان و الدواجن

 الزراعة دمنهور  .475
الموارد الطبيعية 
 والهندسة الزراعية

االستشعار عن بعد فى حصر 
 االراضى

    

 الزراعة دمنهور  .476
الموارد الطبيعية 
 والهندسة الزراعية

     )تغذية نبات(304اراضى 

 الزراعة دمنهور  .477
وتكنولوجيا علوم 

 التغذية
 402تكنولوجيا االلبان 

 )ميكروبيولوجيا االلبان(
    

 وقاية النبات الزراعة دمنهور  .478
)فيسيولوجى  304حشرات 

 جشرات (
    

 المحاصيل الزراعة دمنهور  .479
اساسيات التريبة لمقاومة 

 اآلفات
    

 الزراعة دمنهور  .480
الموارد الطبيعية و 
 الهندسة الزراعية

     البيئة الزراعيةاساسيات 
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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     النباتات الطبية والعطرية البساتين الزراعة دمنهور  .481

     مبيدات فطرية وقاية النبات الزراعة دمنهور  .482

 المنصورة  .483
السياحة و 

 الفنادق
     مدخل    في علم    الضيافة الدراسات    الفندقية

 المنصورة  .484
السياحة و 

 الفنادق
     (1خدمة المطاعم )فن  الدراسات الفندقية

 المنيا  .485
السياحة و 

 الفنادق
     3ارشاد سياحي تطبيقي  االرشاد السياحي

486.  
قناة 

 السويس
السياحة و 

 الفنادق
     معالم مصر الحديثة اإلرشاد    السياحي

487.  
قناة 

 السويس
السياحة و 

 الفنادق
 الدراسات السياحية

المقومات السياحية فى  سيناء  
 القناةومنطقة 

    

488.  
قناة 

 السويس
السياحة و 

 الفنادق
     ( 3اثار مصر الفرعونيه)  اإلرشاد  السياحي

 الفيوم  .489
السياحة و 

 الفنادق
     الموارد البشرية إدارة الدراسات    الفندقية

 الفيوم  .490
السياحة و 

 الفنادق
     دارةمبادئ التنظيم واإل الدراسات    السياحية

 الفيوم  .491
السياحة و 

 الفنادق
     التسويق السياحي و الفندقى الدراسات      السياحية

 حلوان  .492
السياحة 
 والفنادق

     انتاج االغذية الفندقية دارةاإل

493.  
قناة 

 السويس
السياحة 
 والفنادق

 الدراسات الفندقية
تغذية الجماعات والفئات 

 الخاصة
    

494.  
قناة 

 السويس
السياحة 
 والفنادق

     المراسالت السياحية السياحية الدراسات

 الفيوم  .495
السياحة 
 والفنادق

     مدخل فى علم السياحة الدراسات السياحية

 الفيوم  .496
السياحة 
 والفنادق

     (4االرشاد التطبيقى ) اإلرشاد السياحى
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 السادات  .497
السياحة 
 والفنادق

     السياحة المتواصلة و البيئة الدراسات السياحية

 السادات  .498
السياحة 
 والفنادق

     اعمال وكاالت السياحة الدراسات السياحية

 السادات  .499
السياحة 
 والفنادق

     قوائم الطعام الدراسات الفندقية

 السادات  .500
السياحة 
 والفنادق

الدراسات الفندقية  /  
 الدراسات السياحية

نظم المعلومات السياحية و 
 الفندقية

    

 السادات  .501
السياحة 
 والفنادق

     مراقبة االغذية و المشروبات الدراسات الفندقية

 الصيدلة القاهرة  .502
الميكروبيولوجيا و 

 المناعة
     بيولوجيا الخلية

503.  
عين 
 شمس

     1 -علم االدوية  االدوية و السموم الصيدلة

 كيمياء تحليلية صيدلية الصيدلة أسيوط  .504
التحليل الصيدلي اآللى 2

 والتطبيقى
    

     التوجيه    الصيدلى الصيدالنيات الصيدلة أسيوط  .505

 الصيدلة أسيوط  .506
الكيمياء    التحليلية    

 الصيدلية
     ةالكيمياء  التحليلية    الصيدلي

 الصيدلة أسيوط  .507
الكيمياء    التحليلية    

 الصيدلية
 التحليل    الصيدلى    اآللى   

 (1والتطبيقى )
    

     2كيمياء تحليلية صيدلية  كيمياء تحليلية صيدلية الصيدلة أسيوط  .508

     4الكيمياء الطبية  الكيمياء الطبية الصيدلة أسيوط  .509

     النباتات    الطبية ) عملي ( العقاقير الصيدلة طنطا  .510

     2عقاقير    عام  عقاقير الصيدلة المنصورة  .511

     كيمياء طبية الكيمياء الطبية الصيدلة المنصورة  .512
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     علم زراعة االنسجة النباتية العقاقير الصيدلة المنصورة  .513

 الكيمياء الطبية الصيدلة الزقازيق  .514
الرقابة الدوائية و التحليل 

 الدوائى
    

     1-الكيمياء التحليلة  الكيمياء التحليلية الصيدلة الزقازيق  .515

     تغذية سريرية الكيمياء الحيوية الصيدلة الزقازيق  .516

 الصيدلة حلوان  .517
الكيمياء    العضوية    

 الصيدلية
 - 2الكيمياء العضوية 

 الفراغية والكربوهيدرات
    

 الصيدلة حلوان  .518
الكيمياء    الحيوية و    

 البيولوجيا    الجزيئية
الهندسة    الوراثية    

 التطبيقية
    

 الصيدلة حلوان  .519
الكيمياء الحيوية و 
 البيولوجيا الجزيئية

     ( 1كيمياء    حيوية ) 

 الصيدلة حلوان  .520
الكيمياء الحيوية و 
 البيولوجيا الجزيئية

الكيمياء االكلينيكية و 
 البيولوجيا الجزيئية

    

 الصيدلة حلوان  .521
الكيمياء العضوية 

 الصيدلية
     4كيمياء عضوية 

     التداوي باالعشاب العقاقير الصيدلة المنيا  .522

     الكيمياء الحيوية االكلينيكية الكيمياء األكلينيكية الصيدلة المنيا  .523

     مراقبة جودة االدوية العشبية العقاقير الصيدلة المنيا  .524

525.  
قناة 

 السويس
     الكيمياء الحيوية الكيمياء الحيوية الصيدلة

526.  
قناة 

 السويس
 الصيدلة

الميكروبيولوجيا 
 والمناعة

     بكتريولوجى  -الصحة  العامة 

     الصيدلة االكلينيكية الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة بني سويف  .527

     3عقاقير     العقاقير الصيدلة بني سويف  .528
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     صيدلة المجتمع الصيدلة االكلينيكية الصيدلة بني سويف  .529

     2كيمياء عقاقير  العقاقير الصيدلة بني سويف  .530

     1كيمياء عضوية صيدلية  كيمياء عضوية صيدلية الصيدلة بني سويف  .531

     امراض القلب عند االطفال طب االطفال الطب القاهرة  .532

     مهارات االتصال فى الطب طب االطفال الطب القاهرة  .533

     امراض الكبد في االطفال طب األطفال الطب القاهرة  .534

535.  
عين 
 شمس

     علم الطفيليات علم    الطفيليات الطب

536.  
عين 
 شمس

 الطب
الميكروبيولوجيا الطبية 

 والمناعة
الميكروبيولوجى الطبية 

 والمناعة
    

537.  
عين 
 شمس

 الباثولوجي الطب
عملى الباثولوجى )علم 

 االمراض(
    

538.  
عين 
 شمس

     جراحة العظام جراحة العظام الطب

539.  
عين 
 شمس

     طب اعصاب االطفال طب األطفال الطب

540.  
عين 
 شمس

     كيمياء حيوية طبية الكيمياء الحيوية الطبية الطب

541.  
عين 
 شمس

 طب المناطق الحارة الطب
االمراض المعدية للجهاز 

 الهضمى
    

     طب    االطفال طب    األطفال الطب طنطا  .542

 الطب طنطا  .543
األنف    واألذن    

 والحنجرة
     االنف    واالذن    والحنجرة

     الباثولوجى الباثولوجي الطب طنطا  .544
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     الهستولوجى الهستولوجي الطب طنطا  .545

 الطب طنطا  .546
الطب      الشرعي و      

 السموم      اإلكلينيكية
الطب الشرعي و السموم 

 االكلينيكية
    

 الفسيولوجى الطب طنطا  .547
الفسيولوجيا الجهاز الدورى 

 والقلب
    

     العصبىالفسيولوجى الجهاز  الفسيولوجى الطب طنطا  .548

     الفسيولوجيا الطبية الفسيولوجيا الطبية الطب المنصورة  .549

 الطب الزقازيق  .550
جراحة    المخ    

 واألعصاب
     جراحة  المخ واالعصاب

 الطب الزقازيق  .551
الطب الشرعي و 
 السموم اإلكلينيكية

     الطب الشرعى

 طب األطفال الطب المنيا  .552
طب االطفال الوقائي 

 االجتماعى
    

553.  
قناة 

 السويس
 طب وجراحة العيون الطب

تم  -طب وجراحة العيون  
 الحذف

    

 الطب الفيوم  .554
األقسام األكاديمية وحدة 

 الباثولوجى
     الباثولوجيا التمريض

 الطب بنها  .555
الصحة العامة و طب 

 المجتمع
الصحة  العامة و طب  

 المجتمع
    

     امراض النساء والتوليد والتوليدالنساء  الطب بنها  .556

     علم االجنه التشريح الطب سوهاج  .557

     تشريح الطرف السفلى التشريح واألجنة الطب سوهاج  .558

     الهستولوجى الهستولوجي الطب سوهاج  .559

     علم  الطفيليات العام الطفيليات الطب البيطري كفر الشيخ  .560
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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 الطب البيطري الزقازيق  .561
الجراحة    والتخدير    

 واألشعة
     التخدير    والجراحة    العامة

 الطب البيطري كفر الشيخ  .562
التغذية    والتغذية    

 اإلكلينيكية
    اساسيات    التغذية    والتغذية

 االكلينيكية
    

     التشريح    واالجنه التشريح    واألجنه الطب البيطري كفر الشيخ  .563

     306اوليات الطفيليات الطب البيطرى القاهرة  .564

     256ديدان الطفيليات الطب البيطرى القاهرة  .565

 الطب البيطرى أسيوط  .566
التوليد و التناسليات و 

 التلقيح اإلصطناعي
     تناسليات االناث

 الطب البيطرى أسيوط  .567
الباثولوجيا و 

 االثولوجيا االكلينيكية
     عملي الباثولوجيا

     الكيمياء الحيوية العامة)ا( الكيمياء الحيوية الطب البيطرى بنها  .568

     علم االجنه العام والخاص التشريح واألجنه الطب البيطرى كفر الشيخ  .569

 الطب البيطرى دمنهور  .570
الطب الشرعى 

والسموم واالجراءات 
 البيطرية

     السموم البيطرية

 الطب البيطرى دمنهور  .571
تنمية رعاية الحيوان و 

 الثروة الحيوانية
     االحصاء البيطرى

 الطب البيطرى دمنهور  .572
رعاية الحيوان و تنمية 

 الثروة الحيوانية
     تربية و انتاج الدواجن

     تشريح الخيل التشريح و األجنة الطب البيطري القاهرة  .573

 التشريح و األجنة الطب البيطري القاهرة  .574
 تشريح الخيل و االجنة العام 

105 
    

 الطب البيطري اإلسكندرية  .575
الرعاية الحيوانية 
ونتيجة الثروة 

 الحيوانية

 إدارةاالقتصاد البيطرى و
 المزارع

    

 الطب البيطري أسيوط  .576
التوليد و التناسليات و 

 التلقيح اإلصطناعي
     تناسليات الذكور
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     سلوكيات الحيوان و الدواجن صحة حيوان الطب البيطري أسيوط  .577

     الحيوان والدواجن إدارة صحة الحيوان الطب البيطري أسيوط  .578

 الطب البيطري أسيوط  .579
الباثولوجيا و 

 االثولوجيا االكلينيكية
     باثولوجيا اكلينيكية

     التوليد التوليد الطب البيطري أسيوط  .580

     باثولوجيا عامة الباثولوجيا االكلينيكية الطب البيطري أسيوط  .581

     االمراض المعدية )ا( طب الحيوان الطب البيطري الزقازيق  .582

583.  
جنوب 
 الوادي

     هستولوجيا الحيوان الهستولوجيا الطب البيطري

     الباثولوجى الباثولوجي الطب البيطري بني سويف  .584

 الطب البيطري بني سويف  .585
الرقابة    الصحية على    

 األغذية
     اللحوم ومنتجاتها

 الطب البيطري سويفبني   .586
الرقابة    الصحية على    

 األغذية
الرقابة الصحية على االلبان 

 ومنتجاتها
    

 الطب البيطري بني سويف  .587
الصحة والرعاية 

 واألمراض المشتركة
سلوكيات الحيوان والدواجن 

 ورعايته
    

     الفيروسات ) فيرولوجيا ( الفيروسات الطب البيطري بني سويف  .588

 الطب البيطري سويف بني  .589
الصحة و الرعاية و 
 األمراض المشتركة

سلوكيات الحيوان و الدواجن 

 2و رعايتها 
    

 الطب البيطري بني سويف  .590
الصحة و الرعاية و 
 األمراض المشتركة

صحة الحيوان و الدواجن و 
 البيئة

    

 الطب البيطري بني سويف  .591
الصحة و الرعاية و 
 األمراض المشتركة

الحيوان و الدواجن و صحة 

 2البيئة  
    

 طب الحيوان الطب البيطري بنها  .592
االمراض الباطنة الحيوانات 

 المنزلية والبرية
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 الطب البيطري بنها  .593
التوليد والتناسل 

 والتلقيح االصطناعى
الوالدة )التلقيح االصطناعى 

 ونقل االجنه(
    

 امراض الدواجن الطب البيطري بنها  .594
الطيور واالرانب امراض 

 البرية والمائية
    

 امراض الدواجن الطب البيطري بنها  .595
امراض الطيور واالرانب الديك 

 الرمى
    

     امراض باطنه ) ا ( طب الحيوان الطب البيطري كفر الشيخ  .596

 الطب البيطري كفر الشيخ  .597
البكتريولوجيا و 

 الفطريات و المناعة
 المناعة -الفطريات  -البكتريا 

 ) ب (
    

     امراض باطنه ) ب ( طب حيوان الطب البيطري كفر الشيخ  .598

     الفارماكولوجي ) ا ( الفارماكولوجي الطب البيطري كفر الشيخ  .599

     الفارماكولوجي )ب ( الفارماكولوجي الطب البيطري كفر الشيخ  .600

 الطب البيطري كفر الشيخ  .601
البكتريولوجيا و 

 الفطريات و المناعة
المناعة  -الفطريات  -البكتريا 

 ) ا (
    

     الطفيليات الخاصة الطفيليات الطب البيطري السادات  .602

     الخلية واالنسجة )خاص( الخلية واألنسجة الطب البيطري السادات  .603

 الطب البيطري السادات  .604
الرعاية الحيوانية و 
 تنمية الثروة الحيوانية

انتاج الحيوان والدواجن )جرء 
 ثان(

    

 الطب البيطري السادات  .605
الرعاية الحيوانية و 
 تنمية الثروة الحيوانية

انتاج الحيوان والدواجن )جزء 
 اول (

    

 العالج الطبيعي القاهرة  .606
العالج الطبيعي 

إلضطرابات الجهاز 
 الدوري التنفسي

     العالج الطبيعي المراض القلب

 العالج الطبيعي القاهرة  .607
الضطرابات ع.ط 

 الجهاز الدورى التنفسي
     ع.ط المراض الصدر
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 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 العالج الطبيعي القاهرة  .608

العالج الطبيعي 
الضطرابات الجهاز 
الدوري التنفسي 

 والمسنيين

العالج الطبيعي المراض 
 المسنيين

    

       العلوم دمياط  .609

     351فيزياء احصائية  ف  الفزياء العلوم القاهرة  .610

     المناعة علم الحيوان العلوم القاهرة  .611

     الكيمياء الكهربية الكيمياء العلوم القاهرة  .612

     382بيولوجيا اشعاعية ن  النبات العلوم القاهرة  .613

     تاريخ العلوم مقرر عام العلوم القاهرة  .614

     451ح  3فسيولوجى  علم الحيوان العلوم القاهرة  .615

     فيزياء حيوية للجهاز العصبى الحيويةالفيزياء  العلوم القاهرة  .616

 الفلك واألرصاد الجوية العلوم القاهرة  .617
اساسيات االرصاد الجوية لغير 

 المتخصصين
    

     التقنية الحيوية الفيزياء الحيوية العلوم القاهرة  .618

     109الثقافة البيئية ع  علم الحشرات العلوم القاهرة  .619

     1جيولوجيا المياه  جيولوجيا العلوم القاهرة  .620

 الكيمياء العلوم القاهرة  .621
 - 1كيمياء العناصر االنتقالية 

 331ك
    

     التكنولوجيا الحيوية البيئية التكنولوجيا الحيوية العلوم القاهرة  .622
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     علم الفيروسات النبات العلوم اإلسكندرية  .623

     342الكربوهيدرات تـكيمياء  الكيمياء العلوم اإلسكندرية  .624

     كيمياء البترول الكيمياء العلوم اإلسكندرية  .625

626.  
عين 
 شمس

     فيزياء الليزر الفيزياء العلوم

627.  
عين 
 شمس

     التطور والتنوع البيولوجى النبات العلوم

628.  
عين 
 شمس

     فسيولوجي ) ا ( النبات العلوم

629.  
عين 
 شمس

 الفيزياء العلوم
طبية و عالج فيزياء حيوية 

 طبيعى
    

630.  
عين 
 شمس

     تصنيف الالفقاريات الحيوان العلوم

631.  
عين 
 شمس

     ح101علم الحيوان  علم الحيوان العلوم

632.  
عين 
 شمس

     البلورات والمعادن والصخور الجيولوجيا العلوم

     تحليل عددى رياضات العلوم أسيوط  .633

     التفاضلحساب     الرياضيات العلوم أسيوط  .634

     كيمياء    الكم الكيمياء العلوم أسيوط  .635

     بصريات المعادن الجيولوجيا العلوم أسيوط  .636

 العلوم أسيوط  .637
ميكروبيولجى 

 )فطريات(
     2تصنيف فطريات 

     الفيزياء الحديثة الفيزياء العلوم أسيوط  .638
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     ن262 -1تصنيف فطريات  فطريات العلوم أسيوط  .639

     الفيزياء االحصائية فيزياء نظرية العلوم أسيوط  .640

     الهياكل المتقطعة الرياضيات العلوم أسيوط  .641

     الكيمياء  الحركية الكيمياء العلوم طنطا  .642

     تصنيف    النباتات    الزهرية النبات العلوم طنطا  .643

 الفيزياء العلوم طنطا  .644
الفيزياء    الحيوية    

 االشعاعية
    

     الخمائر النبات العلوم طنطا  .645

     كيمياء السطوح و الغرويات الكيمياء العلوم طنطا  .646

     فسيولوجيا الطحالب النبات العلوم طنطا  .647

     طرق واجهزة الميكروبيولوجى النبات العلوم طنطا  .648

     الفيزياء الفلكية (1) الفيزياء العلوم طنطا  .649

     الفطريات النبات العلوم المنصورة  .650

     طرق التنقيب الكهربى الجيولوجيا العلوم المنصورة  .651

     مقدمة الجيولوجيا الجيولوجيا العلوم المنصورة  .652

     اجهزة    جيوفيزيقية الجيولوجيا العلوم الزقازيق  .653

     (204الحفريات    الكبيرة ج ) الجيولوجيا العلوم الزقازيق  .654
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     علم الصخور النارية الجيولوجيا العلوم الزقازيق  .655

 الكيمياء العلوم الزقازيق  .656
كيمياء المركبات غير متجانسة 

 الحلقة
    

     علم وظائف االعضاء علم الحيوان العلوم الزقازيق  .657

     علم الحشرات العام علم الحيوان العلوم الزقازيق  .658

     الطبيةميكروبيولوجى  النبات العلوم الزقازيق  .659

 الكيمياء العلوم الزقازيق  .660
ميكانيكا التفاعالت الغير 

 عضوية
    

     تآكل المعادن الكيمياء العلوم الزقازيق  .661

     (2الحسبان ) الرياضيات العلوم الزقازيق  .662

     الزالزل الجيولوجيا العلوم الزقازيق  .663

     الطاقة  الشمسية الفيزياء العلوم حلوان  .664

 العلوم حلوان  .665
علم      الحيوان و 

 الحشرات
     الفسيولوجى

     علم االنسجة و الخلية و االجنة علم الحيوان والحشرات العلوم حلوان  .666

     2الفيزياء النووية  الفيزياء العلوم حلوان  .667

     مقدمة لعلم المناعه )مدخل( علم الحيوان والحشرات العلوم حلوان  .668

 العلوم حلوان  .669
النبات و 

 الميكروبيولوجى
     الوراثة الميكروبية

 العلوم حلوان  .670
النبات 

 والميكروبيولوجي
     البيولوجية الجزيئية
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     فسيولوجى حيوان عام علم الحيوان والحشرات العلوم حلوان  .671

     ح( 222الوراثة )ب  علم الحيوان والحشرات العلوم حلوان  .672

 العلوم حلوان  .673
النبات 

 والميكروبيولوجى
     الوراثة العامة

 العلوم حلوان  .674
علم الحيوان و 

 الحشرات
     بيئة االحياء البحرية

     جيولوجيا النظائر الجيولوجيا العلوم المنيا  .675

     تاريخ العلوم فيزياء العلوم المنوفية  .676

     تقنية المجهر االلكترونى علم الحيوان العلوم المنوفية  .677

     الحشرات الطبية علم الحيوان والحشرات العلوم المنوفية  .678

     االحافير الالفقارية الجيولوجيا العلوم المنوفية  .679

     1ميكانيكا الكم  الفيزياء العلوم المنوفية  .680

 علم الحيوان العلوم المنوفية  .681
Histological 

microtechniques 
    

682.  
قناة 

 السويس
     البيئة النباتية النبات العلوم

683.  
قناة 

 السويس
 الجيولوجيا العلوم

استشعار عن بعد ونظم 
 المعلومات الجغرافية

    

684.  
قناة 

 السويس
     تشريح النبات النبات العلوم

685.  
قناة 

 السويس
     اكتينوميستات النبات العلوم

686.  
قناة 

 السويس
     زراعه االنسجة النباتية النبات العلوم
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

687.  
قناة 

 السويس
 النبات العلوم

زراعة االنسجة النباتية 

BT207 
    

688.  
قناة 

 السويس
     الغدد الصماء علم الحيوان العلوم

689.  
جنوب 
 الوادي

     حساب    التفاضل و    التكامل الرياضيات العلوم

690.  
جنوب 
 الوادي

     ( 1الكيمياء الفراغية ) الكيمياء العلوم

691.  
جنوب 
 الوادي

     الجبر الخطى الرياضيات العلوم

692.  
جنوب 
 الوادي

     البكتريولوجى النبات العلوم

693.  
جنوب 
 الوادي

     المملكة النباتية النبات العلوم

 الكيمياء العلوم بني سويف  .694
الكيمياء العضوية )كيمياء 

 (2عام
    

     الكيمياء الفيزيائية الكيمياء العلوم بني سويف  .695

     نووية الفيزياء العلوم الفيوم  .696

 الرياضيات العلوم الفيوم  .697
نظرية  الزمرة )  الجبر 

 المجرد (
    

     الهندسة الفراغية الرياضيات العلوم الفيوم  .698

     اهتزازات و موجات الفيزياء العلوم الفيوم  .699

 الفيزياء العلوم بنها  .700
) خواص  2الفيزياء  العامة 

 مادة و حرارة (
    

     الفيزياء الحيوية الفيزياء العلوم بنها  .701

     مرفوض -االحياء البحرية  علم الحيوان العلوم بنها  .702
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     النظرية النسبية الفزياء العلوم كفر الشيخ  .703

     الحبليات علم الحيوان العلوم كفر الشيخ  .704

     بيولوجيا جزئية علم الحيوان العلوم كفر الشيخ  .705

     ديناميكا 2ميكانيكا     الرياضيات العلوم سوهاج  .706

     الطحالب النبات العلوم سوهاج  .707

 الجيولوجيا العلوم سوهاج  .708
الجيولوجيا      الهندسية      

 )الجيولوجيا      التطبيقية(
    

     صخور      متحولة ) ا ( الجيولوجيا العلوم سوهاج  .709

     الفطرياتفسيولوجيا       النبات العلوم سوهاج  .710

 النبات العلوم سوهاج  .711
ميكروبيولوجيا      صناعية 

 ن 304
    

     ميكانيكا الصخور الجيولوجيا العلوم سوهاج  .712

     التلوث البيئى العلوم البيئية العلوم بور سعيد  .713

     خواص الماده الفيزياء العلوم دمنهور  .714

     فيزياء الجوامد الفيزياء العلوم دمنهور  .715

     نظرية المرونة الخطية الرياضيات العلوم دمنهور  .716

     308البيئة الصحروية  علم الحيوان العلوم دمنهور  .717

     الديناميكا الحرارية الكيميائية الكيمياء العلوم دمياط  .718
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 الكيمياء العلوم دمياط  .719
كيمياء غير عضوية )نظرية 

 الترابط والمغنطة(
    

     عالقة العائل بالطفيل النبات العلوم دمياط  .720

     التمثيل الغذائي للماء والعناصر كيمياء حيوية العلوم دمياط  .721

     المعادالت التفاضلية الرياضيات العلوم اسوان  .722

     ن306بيولوجية المياة العذبة  النبات العلوم اسوان  .723

 الكمياء العلوم اسوان  .724
كيمياء الفلزات العضوية( 

 عضوية (كيمياء غير 
    

     المنتجات الطبيعية الكيمياء العلوم اسوان  .725

     بيولوجيا المياه العذبة النبات العلوم اسوان  .726

 طنطا  .727
العلوم  & طب 

 األسنان
     علم الوراثة النبات

     ترميم   وصيانة المنسوجات الترميم الفنون  الجميلة المنيا  .728

 حلوان  .729
الفنون 
 التطبيقية

     االرجونوميكس التصميم    الصناعي

 حلوان  .730
الفنون 
 التطبيقية

الطباعة والنشر و 
 التغليف

     (1تصميم التغليف )

 حلوان  .731
الفنون 
 التطبيقية

     تصميم   مالبس  االطفال المالبس      الجاهزة

 حلوان  .732
الفنون 
 التطبيقية

الطباعة والنشر 
 والتغليف

     نظم طباعة

 حلوان  .733
الفنون 
 التطبيقية

الغزل والنسيج 
 والتريكو

     تكنولوجيا انتاج تريكو اللحمة

 بنها  .734
الفنون 
 التطبيقية

     نظم اللون في االعالن اعالن
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جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 دمياط  .735
الفنون 
 التطبيقية

طباعة وصباغة 
 وتجهيز المنسوجات

الحاسب اآللى تخصص طباعة 
 منسوجات

    

 دمياط  .736
الفنون 
 التطبيقية

الداخلى التصميم 
 واإلنتاج

     تكنولوجيا انتاج االثاث

 دمياط  .737
الفنون 
 التطبيقية

     1تراكيب المنسوجات  الغزل و النسيج

 دمياط  .738
الفنون 
 التطبيقية

طباعة المنسوجات 
 والصباغة

     تكنولوجيا الصباغة

 دمياط  .739
الفنون 
 التطبيقية

التصميم الداخلى 
 واالثاث

     تصميم منشات سكنية

     التذوق الفنى عمارة الفنون الجميلة اإلسكندرية  .740

     تاريخ  الحضارة تاريخ الفن الفنون الجميلة حلوان  .741

     تاريخ  التصوير الجدارى تاريخ الفن الفنون الجميلة حلوان  .742

     تصميمات الديكور التنفيذية الديكور الفنون الجميلة حلوان  .743

     تكنولوجيا الخامات التصوير الفنون الجميلة حلوان  .744

 الترميم الفنون الجميلة المنيا  .745
المعدنيات والصخور واالحجار  

 ومواد البناء
    

 ترميم االثار الفنون الجميلة المنيا  .746
دراسات في طرق فحص 
 االثاروتحليلها وتاريخها

    

 ترميم األثار الفنون الجميلة المنيا  .747
فحص االثار وتحليلها و 

 تاريخها
    

 بنها  .748
المعهد العالي 

 للتكنولوجيا
     (1فيزياء    ) العلوم    األساسية

     نظم االتصال البصرية الهندسة الكهربية الهندسة اإلسكندرية  .749

     تكنولوجيا االنتاج هندسة انتاج الهندسة اإلسكندرية  .750



49 
 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     (1الدوائر    االلكترونية    ) كهرباء الهندسة أسيوط  .751

     دراسة البيئة والمناخ عمارة الهندسة أسيوط  .752

     ا-1نظرية انشاءات  الهندسة المدنية الهندسة أسيوط  .753

 الهندسة طنطا  .754
هندسة القوى و اآلالت 

 الكهربية
     توليد واقتصاديات الطاقه

 الهندسة طنطا  .755
هندسة الحاسبات 

 والتحكم اآللي
     هندسة البرمجيات

 الهندسة طنطا  .756
هندسة القوي 

 الميكانيكية
     اآلمن الصناعي والتشريعات

 الهندسة المنصورة  .757
هندسة القوى 

 الميكانيكية
     تكنولوجيا البخار

 الهندسة المنصورة  .758
هندسة اإللكترونيات 

 واإلتصاالت
     3الدوائر الكهربية

 الهندسة المنصورة  .759
الرياضيات و الفيزياء 

 الهندسية
الفيزياء  -)الضوء فيزياء 

 الذرية(
    

 الهندسة المنصورة  .760
الرياضيات والفيزياء 

 الهندسية
    # الفيزياء

     -1تصميم معمارى  الهندسة المعمارية الهندسة المنصورة  .761

     1فيزياء منسوجات هندسة غزل والنسيج الهندسة المنصورة  .762

 الهندسة المنصورة  .763
هندسة القوى 

 الميكانيكية
     انتقال الحراره

     تصميم داخلى الهندسة المعمارية الهندسة المنصورة  .764

 الهندسة الزقازيق  .765
هندسة    القوى    

 الميكانيكية
     1-آالت    الموائع 

 الهندسة الزقازيق  .766
هندسة      المياه و      

 المنشأت      المائيه
     ( 2الهيدرولوجيا) 



50 
 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     ( 1الكباري المعدنية )  الهندسة اإلنشائية الهندسة الزقازيق  .767

 الهندسة الزقازيق  .768
الفيزياء والرياضيات 

 الهندسية
     3رياضيات 

 الهندسة الزقازيق  .769
هندسة القوى واآلالت 

 الكهربية
اختبارات القوى واآلالت 

 )تنافسي( -( 2الكهربية )
    

 الهندسة الزقازيق  .770
هندسة القوى و اآلالت 

 الكهربية
     )تنافسي( -( 1دوائر كهربية )

 الهندسة الزقازيق  .771
هندسة القوى و اآلالت 

 الكهربية
 -استخدام الطاقة الكهربية 

 )تنافسي(
    

 الهندسة الزقازيق  .772
هندسة القوى و اآلالت 

 الكهربية

التحكم وديناميكا منظومات 

 -( 1القوى الكهربية )

 )تنافسي(
    

 الهندسة الزقازيق  .773
هندسة القوى و اآلالت 

 الكهربية
 -( 2اآلالت الكهربية )

 )تنافسي(
    

 الهندسة الزقازيق  .774
هندسة القوى و اآلالت 

 الكهربية
 -هندسة الجهد العالى  

 )تنافسي(
    

 الهندسة الزقازيق  .775
هندسة القوى و اآلالت 

 الكهربية
 -( 3اآلالت الكهربية )

 )تنافسي(
    

 الهندسة الزقازيق  .776
هندسة القوى و اآلالت 

 الكهربية
اختبارات القوى واآلالت 

 )تنافسي( -( 1الكهربية )
    

     1المنشات المعدنية  الهندسة اإلنشائية الهندسة الزقازيق  .777

 الهندسة الزقازيق  .778
هندسة التشييد 

 والمرافق
     تقدير التكلفة والعطاءات

     الكترونيات القوى قوى كهربية الهندسة الزقازيق  .779

 الهندسة الزقازيق  .780
هندسة القوى واألالت 

 الكهربية
     1-هندسة القوى الكهربية 

 القوى واالالت الكهربية الهندسة الزقازيق  .781
وقاية منظومات القوى  426

 الكهربية
    

     مصادر    الطاقة هندسة    كيميائية الهندسة المنيا  .782



51 
 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     كتابة التقارير العلمية الهندسة الكيميائية الهندسة المنيا  .783

     تصميم المفاعالت الهندسة الكيميائية الهندسة المنيا  .784

     1منشات خرسانية  الهندسة المدنية الهندسة المنوفية  .785

     2مقاومة واختبار المواد  الهندسة المدنية الهندسة المنوفية  .786

     1-خواص واختبار المواد  هندسة انشائية الهندسة المنوفية  .787

788.  
قناة 

 السويس
 الهندسة

هندسة    القوى    
 الميكانيكية

     اآلالت التوربينية

789.  
قناة 

 السويس
 الهندسة

هندسة    القوى    
 الميكانيكية

     ميكانيكا الموائع

     المجاالت الكهربية الهندسة    الكهربية الهندسة الفيوم  .790

     تكنولوجيا الحاسب الهندسة الكهربية الهندسة كفر الشيخ  .791

     3االت كهربية  الهندسة الكهربية الهندسة كفر الشيخ  .792

 الهندسة بور سعيد  .793
هندسة اإلنتاج و 
 التصميم الميكانيكي

     ( 1تصميم ماكينات  ) 

     (1آالت كهربية ) الهندسة الكهربية الهندسة اسوان  .794

 الكهربيةالهندسة  الهندسة اسوان  .795
 -( 1هندسة الضغط العالي )

 حذف
    

     (1الكترونيات ) الهندسة الكهربية الهندسة اسوان  .796

797.  
جنوب 
 الوادي

 -الهندسة 
 أسوان

     1الكترونيات  الهندسة الكهربية

 بنها  .798
 -الهندسة 
 بشبرا

     هندسة قوى كهربية الهندسة الكهربية
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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 بنها  .799
 -الهندسة 
 بشبرا

والفيزياء الرياضيات 
 الهندسية

     (1رياضيات هندسية )

 المنوفية  .800
شبين -الهندسة 

 الكوم
     cve313 1منشات معدنية  الهندسة المدنية

 حلوان  .801
الهندسة 
 بالمطرية

هندسة القوى 
 الميكانيكية

اآلالت الهيدروليكية و 
 محطاتها

    

 حلوان  .802
الهندسة 
 بالمطرية

هندسة السيارات 
 والجرارات

كهربية وقياس اجهزة 
 بالمركبات

    

 اسوان  .803
الهندسة 
 بأسوان

     االت الكهربية الهندسة الكهربية

 بنها  .804
الهندسة, 
 الحاسبات

إلكترونيات, حاسبات 
 عام

     التصميم المنطقى

 هندسة المنصورة  .805
الرياضيات والفيزياء 

 الهندسية
     الفيزياء كهربية ومغناطيسية

 المنوفية  .806
هندسة شبين 

 الكوم
 الهندسة المدنية

مقاومة واختبار المواد 

CVE324A 
    

 تمريض بور سعيد  .807
التمريض الباطني و 

 الجراحي
     2-تمريض باطني و جراحي 

     االدب االندلسى الدراسات االدبية دار العلوم القاهرة  .808

 دار العلوم القاهرة  .809
النحو والصرف 

 والعروض
مداخالت علمية فى القافية 

 ومسائل اعاللية وابدالية
    

810.  
قناة 

 السويس
     ادب الطفل العلوم النفسية رياض اطفال

     صحة الطفل العلوم االساسية رياض االطفال اإلسكندرية  .811

 العلوم األساسية رياض االطفال اإلسكندرية  .812
المهارات االساسية فى التربية 

 البدنية
    

 العلوم األساسية رياض االطفال اإلسكندرية  .813
المهارات االساسية فى التربية 

 الموسيقية
    

     انتاج الوسائل التعليمية العلوم التربوية رياض االطفال اإلسكندرية  .814



53 
 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 العلوم النفسية رياض االطفال المنيا  .815
تنمية االبتكار ومهارات 

 االتصال
    

     ةالمفاهيم العلمية والبيئيتنمية  العلوم التربوية رياض االطفال بور سعيد  .816

     التربية البيئية العلوم التربوية رياض االطفال بور سعيد  .817

     قصص وحكايات االطفال العلوم األساسية رياض األطفال اإلسكندرية  .818

 علم نفس الطفل رياض األطفال المنيا  .819
تنمية االبتكار ومهارات 

 االتصال
    

 نفس الطفلعلم  رياض األطفال المنيا  .820
تنمية  -علم نفس الطفل  -

 االبتكار ومهارات االتصال
    

     رياض االطفال إدارة العلوم التربوية رياض األطفال الفيوم  .821

     تنمية المفاهيم الرياضية العلوم التربوية رياض األطفال بور سعيد  .822

     معلمة الروضة العلوم التربية رياض األطفال بور سعيد  .823

     التدريب المبدئى العلوم التربوية رياض األطفال سعيد بور  .824

     علم النفس الفسيولوجى العلوم النفسية رياض األطفال بورسعيد  .825

     التعبير الحركى للطفل العلوم األساسية رياض األطفال دمنهور  .826

     التعبير الموسيقي للطفل العلوم األساسية رياض األطفال دمنهور  .827

     حلقة البحث العلوم التربوية رياض األطفال دمنهور  .828

     مسرح الطفل العلوم األساسية رياض األطفال دمنهور  .829

     اسعافات اولية العلوم االساسية رياض أطفال الفيوم  .830



54 
 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

     االرشاد النفسى العلوم النفسية رياض أطفال بور سعيد  .831

     الصحة النفسية العلوم النفسية رياض أطفال بور سعيد  .832

     برامج طفل الروضة العلوم التربوية رياض أطفال بور سعيد  .833

     طب    الفم طب    الفم طب    األسنان المنصورة  .834

835.  
قناة 

 السويس
     بيولوجيا الفم بيولوجيا  الفم طب  األسنان

836.  
قناة 

 السويس
 طب  األسنان

جراحة   الفم والوجه  
 والفكين   والتخدير

التخدير   العام   والموضعي 
 وعالج االلم  والتوتر

    

837.  
قناة 

 السويس
     خواص المواد خواص المواد طب  األسنان

     باثولوجيا الفم باثولوجيا الفم طب األسنان طنطا  .838

     طب اسنان االطفال طب أسنان أطفال طب األسنان طنطا  .839

     تكنولوجيا طب اسنان االطفال طب أسنان األطفال طب األسنان طنطا  .840

 طب األسنان المنصورة  .841
طب الفم وأمراض اللثة 

وطرق التشخيص 
 واألشعة

     التشخيص

     االستعاضة الصناعية اإلستعاضة الصناعية طب األسنان المنصورة  .842

 القاهرة  .843
طب الفم 
 واالسنان

     االستعاضة الصناعية الجراحية االستعاضة الصناعية

 القاهرة  .844
طب الفم 
 واألسنان

     ( oralجراحة الفم والتخدير ) جراحة الفم

 القاهرة  .845
طب الفم 
 واألسنان

     مادة اشعة الفم أشعة الفم

 القاهرة  .846
طب الفم 
 واألسنان

     تقويم االسنان تقويم األسنان
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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 القاهرة  .847
طب الفم 
 واألسنان

     عالج الجذور عالج الجذور

 القاهرة  .848
الفم طب 

 واألسنان
     االستعاضة الصناعية االكلينية اإلستعاضة الصناعية

 طب بيطرى السادات  .849
الكيمياء الحيوية 
 وكيمياء التغذية

     كيمياء حيوية وكيمياء تغذية

850.  
عين 
 شمس

     الهندسة الوراثية النبات علوم

 دمنهور  .851
مشروع 
الكليات 

 التكنولوجية
     والنيوماتيكالهيدروليك  هندسة السيارات

 الزقازيق  .852
معهد    الكفاية    

 اإلنتاجية
     التجارة االلكترونية االقتصاد    واإلرشارد

 اإلعالم القاهرة  .853
العالقات العامة 

 واإلعالن
الكتابة والعالقات العامة 

 واالعالن
    

     التشريعات االعالمية الصحافة اإلعالم القاهرة  .854

 المنوفية  .855
 األقتصاد
 المنزلى

     صحة الغذاء التغذية و علوم األطعمة

 السادات  .856
األقتصاد 
 المنزلي

     مجال زراعى التغذية و علوم األطعمة

 حلوان  .857
اإلقتصاد 
 المنزلى

     ومعدات صناعة المالبس آالت المالبس والنسيج

 حلوان  .858
اإلقتصاد 
 المنزلى

     الغذاء و التغذية التغذية وعلوم األطعمة

 حلوان  .859
اإلقتصاد 
 المنزلى

مؤسسات األسرة  إدارة
 والطفولة

     وتنمية الموارد البشرية إدارة

 حلوان  .860
اإلقتصاد 
 المنزلى

 الصناعات الجلدية
تصميم المصنوعات الجلدية 

(1) 
    

 المنوفية  .861
اإلقتصاد 
 المنزلى

     تحضير و تحليل االطعمة التغذية و علوم األطعمة

 المنوفية  .862
اإلقتصاد 
 المنزلي

     التشريح المالبس و النسيج
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 جامعة دمياط –مركز إنتاج المقررات االلكترونية 

 

 

جاري  اسم المقرر القسم الكلية الجامعة م
 التحكيم

جاري 
 تم النشر تم اإلنتاج اإلنتاج

 المنوفية  .863
اإلقتصاد 
 المنزلي

المنزل و  إدارة
 المؤسسات

     المنزل إدارة

 المنوفية  .864
اإلقتصاد 
 المنزلي

     العناية بالمالبس المالبس والنسيج

     الدراسات اللغوية اللغة األلمانية األلسن المنيا  .865

     ليالحاسب اآلصيانة    طنطا  .866

 


