
 جامعة دمنهور    

 كلية الزراعة       
 قسم شئون التعليم والطالب

      ****** 
 فصل دراسي أول -الثالث وىتالمس امتحاناتجدول 

 2019/2020الجامعى للعام 

 برنامج العلوم االقتصادية و االجتماعية الزراعية

 اليوم والتاريخ
 الوقت

 إلى من المادة

االربعاء 
01/01/2020 9.30 11.30 

دراسات الجدوى االقتصادية 

 للمشروعات الزراعية

 مبادىء االرشاد الزراعى 11.30 9.30 04/01/2020السبت  

 تخطيط وتقييم البرامج االرشادية  11.30 9.30 11/01/2020السبت 

االثنين 
 اساسيات علم المجتمع الريفى 11.30 9.30 13/01/2020

بعاء االر
15/01/2020 9.30 11.30 

مبادى االحصاء االقتصادى و 

 االجتماعى

السبت 
18/01/2020 9.30 11.30 

اقتصاديات الصناعات اغذائية 

 -وااللبان 
                                                       رئيس القسممممممم                        وكيل الشلية لشمممممموون التعليم والط                                                            

 عميد الشلية                     

 

 منسق الجدول

 

                                            هدى متولى نصممممممر              أ.د      عاشممممممور                        جابر أميند . عماد فاروق ابو كيلة                                                         

 عبد الحميد السيد عبد الحميدأ.د 



 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة       

  قسم شئون التعليم والطالب
 جدول

 فصل دراسي أول -الثالث وىتالمس امتحانات

 2019/2020الجامعى للعام 

 برنامج علوم و تشنولوجيا االغذية و االلبان

 تاريخاليوم وال
 الوقت

 إلى من المادة

االربعاء 
 اساسيات تغذية االنسان 11.30 9.30 01/01/2020

 كمياء و تحليل االغذية 11.30 9.30 04/01/2020السبت  

 بادئات البان متخمرة 11.30 9.30 11/01/2020السبت 

االثنين 
 بيوة المحاصيل الحقلية 11.30 9.30 13/01/2020

االربعاء 
 اللبن السائل و معام ته 11.30 9.30 15/01/2020

 11.30 9.30 18/01/2020السبت 
القواعد الصحية لمصانع 

 -االغذية وااللبان 

 
 منسق الجدول            

 

                                                              رئيس القسم                        وكيل الشلية لشوون التعليم والط                                  د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الشلية

 

 أ.د عبد الحميد السيد عبد الحميد   أ.د هدى متولى نصر                                                          عاشور                            جابر أمين   
    

 جامعة دمنهور
 ية الزراعة كل      

  قسم شئون التعليم والطالب

 جدول 



 فصل دراسي أول -الثالث المستوى امتحانات

 2019/2020الجامعى للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                         

 

 

 الجدولمنسق           

 

 برنامج االنتاج الحيوانى و الداجنى

 اليوم والتاريخ
 الوقت

 إلى من المادة

 فسيولوجى دواجن 11.30 9.30 01/01/2020االربعاء 

 فسيولوجيا حيوان 11.30 9.30 04/01/2020السبت  

 مواد العلف 11.30 9.30 11/01/2020السبت 

 تغذية حيوان 11.30 9.30 13/01/2020االثنين 

 - االرانبانتاج ورعاية  11.30 9.30 15/01/2020االربعاء 

 - رعاية الجاموسووانتاج   11.30 9.30 18/01/2020السبت 



                                        رئيس القسم                        وكيل الشلية لشوون التعليم والط                                                        د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الشلية

 

 أ.د عبد الحميد السيد عبد الحميد   أ.د هدى متولى نصر                                                                     أمين جابر عاشور                   
 

 
 دمنهورجامعة 

 كلية الزراعة       

  قسم شئون التعليم والطالب
 جدول 

 اولفصل دراسي  -الثالث المستوى امتحانات

 2019/2020الجامعى للعام 

                   

    

                

 

      

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 الدواجن( نامج بر)  

 اليوم والتاريخ
 الوقت

 إلى من     المادة

 فسيولوجيا الدواجن 11.30 9.30 01/01/2020االربعاء 

 - االحصاء فى مجال االنتاج الحيوانى والداجنى والسمشى 11.30 9.30 05/01/2020 االحد

 تشنولوجيا انتاج دجاج اللحم 11.30 9.30 12/01/2020 االحد

 التفريخ وانتاج الشتاكيت 11.30 9.30 14/01/2020 الثالثاء

 تغذية الدواجن 11.30 9.30 18/01/2020 السبت



 

 منسق الجدول                                   

 

                                        رئيس القسم                        وكيل الشلية لشوون التعليم والط                                                                فاروق ابو كيلة                                  

 عميد الشلية

 

                                                     

   أ.د هدى متولى نصر                                                          أمين جابر عاشور                                                                                      

 أ.د عبد الحميد السيد عبد الحميد



  

 جامعة دمنهور

 عة كلية الزرا      
  قسم شئون التعليم والطالب

 جدول

 فصل دراسي أول -الثالث المستوى امتحانات

 2019/2020الجامعى للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 برنامج وقاية النبات

 اليوم والتاريخ
 الوقت

     المادة
 إلى من

 حشرات اقتصادية 11.30 9.30 01/01/2020االربعاء 

 وراثة العشائر 11.30 9.30 04/01/2020السبت  

 حيوان زراعى عام 11.30 9.30 11/01/2020بت الس

 النيماتودا المسببة ل مراض النباتية 11.30 9.30 13/01/2020االثنين 

 اساسيات مشافحة االفات 11.30 9.30 15/01/2020االربعاء 

 اساسيات امراض النبات 11.30 9.30 18/01/2020السبت 



 

 
 ولمنسق الجد            

 

                                        رئيس القسم                        وكيل الشلية لشوون التعليم والط                                                        د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الشلية

 

 أ.د عبد الحميد السيد عبد الحميد   متولى نصر                                                         أ.د هدى  أمين جابر عاشور                              
 

 جامعة دمنهور

 كلية الزراعة       
  قسم شئون التعليم والطالب

 جدول

 فصل دراسي أول -الثالث المستوى امتحانات 

 2019/2020الجامعى للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج االنتاج النباتى

 يوم والتاريخال
 الوقت

 إلى من المادة

 انتاج الزهور و نباتات الزينة 11.30 9.30 01/01/2020االربعاء 

 انتاج الفاكهة متساقطة االوراق 11.30 9.30 04/01/2020السبت  

 اساسيات وتشنولوجيا االشجار الخشبية  -            11.30 9.30 11/01/2020السبت 

 انتاج المحاصيل 11.30 9.30 13/01/2020االثنين 

 نباتات الزينة و الديشور الداخلى- 11.30 9.30 15/01/2020االربعاء 

 اساسيات تربية النبات 11.30 9.30 18/01/2020السبت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منسق الجدول            

 

                                        وكيل الشلية لشوون التعليم والط                                            رئيس القسم                                    د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الشلية

 

 بد الحميد السيد عبد الحميدأ.د ع   أ.د هدى متولى نصر                                                          أمين جابر عاشور                              
 

 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة       

  قسم شئون التعليم والطالب
 جدول 

 فصل دراسي أول -الثالث المستوى امتحانات

 2019/2020الجامعى للعام 

 

 برنامج االراضى و المياه

 
 الوقت

 إلى من  المادة

 تغذية النبات 11.30 9.30 01/01/2020االربعاء 

 - جررات وقوى زراعية 11.30 9.30 04/01/2020ت  السب

 طبيعة االراضى 11.30 9.30 11/01/2020السبت 

 حصر وتقسيم االراضى 11.30 9.30 13/01/2020االثنين 

 االت زراعية 11.30 9.30 15/01/2020االربعاء 

 كيمياء اراضى 11.30 9.30 18/01/2020السبت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجدولمنسق             

 

                                        رئيس القسم                        وكيل الشلية لشوون التعليم والط                                                        د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الشلية

 

 أ.د عبد الحميد السيد عبد الحميد   هدى متولى نصر                                                         أ.د  أمين جابر عاشور                              
 

 


