
 
 

 جامعة دمنهور

 كلية الزراعة       
  قسم شئون التعليم والطالب

 جدول 

 اولفصل دراسي  -الرابع المستوى امتحانات

 2019/2020الجامعى للعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

 منسق الجدول       

 

 نى والداجنى  ) شعبة انتاج حيوانى وداجنى( االنتاج الحيوا-قسم 

 اليوم والتاريخ
 الوقت

 إلى من     المادة

 تربية وتحسين الحيوان   02/01/2020 الخميس

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

 اللبن واللحم رعاية وانتاج ماشية 11.30 9.30 09/01/2020الخميس 

 اللحمتكنولوجيا انتاج دجاج                   11.30 9.30 12/01/2020االحد 

 رعاية وتربية االسماك 11.30 9.30 14/01/2020الثالثاء 



                                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                          رئيس القسم                                    د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الكلية

 

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

  



 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة       

 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة       

  قسم شئون التعليم والطالب

 جدول 

 فصل دراسي أول -الرابع المستوى امتحانات

 2019/2020الجامعى للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  االنتاج الحيوانى )شعبة دواجن ( شركةقسم       

 اليوم والتاريخ
 الوقت

 إلى من  المادة

 مصانع االعالف- 11.30 9.30 02/01/2020الخميس 

 المفرخات- 11.30 9.30 05/01/2020االحد 

 المجازر 11.30 9.30 09/01/2020الخميس 

 مزارع امهات انتاج بيض التفريخ- 11.30 9.30 12/01/2020االحد 

 التنمية البشرية و الموارد البشرية- 11.30 9.30 14/01/2020الثالثاء 

 الجودة و االمان الحيوى- 11.30 9.30 16/01/2020الخميس 

 مصطلحات فى اللغة االنجليزية للدواجن- 11.30 9.30 18/01/2020الثالثاء 



 
 منسق الجدول            

 

                                        رئيس القسم                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الكلية

 

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



 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة       

  قسم شئون التعليم والطالب
 جدول 

 اولفصل دراسي  -الرابع المستوى امتحانات

 2019/2020الجامعى للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منسق الجدول            

 

 ىتخصص فرعى االنتاج الحيوانى والسمك -برنامج االنتاج الحيوانى و الداجنى والسمكى

 اليوم والتاريخ
 الوقت

 المادة
 إلى من

 تربية وتحسين الحيوان 11.30 9.30 02/01/2020 الخميس

 اسماكة تغذي 11.30 9.30 05/01/2020االحد 

 رعاية وانتاج ماشية اللبن واللحم 11.30 9.30 09/01/2020الخميس 

 صحة وامراض الحيوان 11.30 9.30 12/01/2020االحد 

 وتربية اسماكرعاية  11.30 9.30 14/01/2020الثاء الث



                                        رئيس القسم                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الكلية

 

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



 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة       

 قسم شئون التعليم والطالب

 جدول 

 اولفصل دراسي  -الرابع مستوىال امتحانات

 2019/2020الجامعى للعام 

 

 
 منسق الجدول            

 

                                        رئيس القسم                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الكلية

 

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

 تخصص فرعى انتاج دواجن -برنامج االنتاج الحيوانى و الداجنى 

 اليوم والتاريخ
 الوقت

 المادة
 إلى من

 صحة وامراض الدواجن 11.30 9.30 02/01/2020الخميس 

 -انى والداجنى والسمكى االحصاء فى مجال االنتاج الحيو 11.30 9.30 05/01/2020االحد 

 التطورات الحديثة فى علوم الدواجن 11.30 9.30 09/01/2020الخميس 

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

 التفريغ وانتاج الكتاكيت 11.30 9.30 14/01/2020الثالثاء 



  
 جامعة دمنهور

 كلية الزراعة       
 قسم شئون التعليم والطالب

 جدول

 فصل دراسي أول -الرابع المستوىامتحانات  

 2019/2020الجامعى للعام  

  اقتصاد زراعى -تخصص فرعى   -برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية

 اليوم والتاريخ
 الوقت

 المادة
 إلى من

 ادارة االعمال المزرعية                  11.30 9.30 02/01/2020الخميس 

 المحاسبة الزراعية 11.30 9.30 09/01/2020الخميس 

 التحليل االقتصادى 11.30 9.30 12/01/2020االحد 

 اديات االنتاج الزراعىاقتص 11.30 9.30 14/01/2020الثالثاء 

 المجتمع الريفى والتنمية االقتصادية واالجتماعية 11.30 9.30 16/01/2020الخميس 
 

 منسق الجدول            

 

                                                       رئيس القسم                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                       د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الكلية

 

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

 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة       

 قسم شئون التعليم والطالب

 جدول

 فصل دراسي أول -الرابع المستوىامتحانات  

 2019/2020الجامعى للعام  

 العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية -تخصص فرعى   -برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية

 اليوم والتاريخ
 الوقت

 المادة
 إلى من



الخميس 

02/01/2020 
 ادارة االعمال المزرعية 11.30 9.30

الخميس 

09/01/2020 
 النظريات االجتماعية وتطبيقاتها الريفية 11.30 9.30

 القيادة في العمل االرشادى  11.30 9.30 12/01/2020االحد 

 اقتصاديات االنتاج الزراعى 11.30 9.30 14/01/2020الثالثاء 

الخميس 

16/01/2020 
 اعى االقتصادىاالرشاد الزر 11.30 9.30

 
 منسق الجدول            

 

                                        رئيس القسم                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الكلية

 

 أ.د عبد الحميد السيد عبد الحميد   أ.د هدى متولى نصر                                                          ر                           أمين جابر عاشو   
  



 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة       

  قسم شئون التعليم والطالب
 جدول 

  اولفصل دراسي  -الرابع وىتالمس امتحانات

 2019/2020عى الجامللعام 

 اليوم والتاريخ
 برنامج علوم و تكنولوجيا االغذية و االلبان

 المادة الوقت

 ميكروبيولوجيا االلبان ومنتجاتها 11.30 9.30 02/01/2020الخميس 

 كيمياء وتحليل االلبان 11.30 9.30 05/01/2020االحد 

 انتاج اللحم واللبن والبيض 11.30 9.30 09/01/2020الخميس 

 -تكنولوجيا الحفظ والتبريد والتجميد والتجفيف  11.30 9.30 12/01/2020الحد ا

 الحبوب ومنتجاتهاتكنولوجيا  11.30 9.30 14/01/2020الثالثاء 
 

 منسق الجدول            

 

                                        لكلية لشئون التعليم والطالب                    رئيس القسم                        وكيل ا                                  د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الكلية

 

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

 جامعة دمنهور   
 كلية الزراعة       

  قسم شئون التعليم والطالب
 جدول 

 اولفصل دراسي  -الرابع المستوى امتحانات

 2019/2020الجامعى للعام 

  تخصص فرعى كيمياء وسمية المبيدات –برنامج وقاية النبات 



 
 منسق الجدول            

 

                                        رئيس القسم                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الكلية

 

 أ.د عبد الحميد السيد عبد الحميد   أ.د هدى متولى نصر                                                          ور                           أمين جابر عاش   
 

 

  
 

 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة       

  قسم شئون التعليم والطالب
 جدول

 اولفصل دراسي  -الرابع المستوى امتحانات

 2019/2020امعى الجللعام 

 اليوم والتاريخ
 الوقت

 إلى من     المادة

 استخدام التكنولوجيا الحيوية فى مكافحة الحشرات واالمراض النباتية 11.30 9.30 02/01/2020الخميس 

 تحليل المبيدات 11.30 9.30 05/01/2020االحد 

 مبيدات الحشائش 11.30 9.30 09/01/2020الخميس 

 - سمية المبيدات الحشرية 11.30 9.30 12/01/2020االحد 

 وحماية البيئة التقنية الحيوية 11.30 9.30 14/01/2020الثالثاء 

     تخصص فرعى الحشرات االقتصادية –برنامج وقاية النبات 

 اليوم والتاريخ
 الوقت

 إلى من     المادة

 استخدام التكنولوجيا الحيوية فى مكافحة الحشرات واالمراض النباتية 11.30 9.30 02/01/2020الخميس 

 فاتالمكافحة الحيوية لال 11.30 9.30 05/01/2020االحد 

 بيئة الحشرات 11.30 9.30 09/01/2020الخميس 



 

 

 

 
 منسق الجدول            

 

                                        القسم                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                     رئيس                                  د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الكلية

 

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

 جامعة دمنهور  
 كلية الزراعة       

  قسم شئون التعليم والطالب
 جدول

 اولفصل دراسي  -الرابع المستوى امتحانات 

 2019/2020الجامعى للعام 

 

 
 منسق الجدول            

 

                                        رئيس القسم                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الكلية

 

 مورفولوجى وتقسيم الحشرات 11.30 9.30 12/01/2020االحد 

 الحشرات الناقلة المراض النبات- 11.30 9.30 14/01/2020الثالثاء 

 تخصص فرعى امراض النبات  –برنامج وقاية النبات 

 اليوم والتاريخ
 الوقت

 إلى من     المادة

 استخدام التكنولوجيا الحيوية فى مكافحة الحشرات واالمراض النباتية 11.30 9.30 02/01/2020لخميس ا

 امراض نبات الزينة 11.30 9.30 05/01/2020االحد 

 وراثة ميكروبية- 11.30 9.30 09/01/2020الخميس 

 تقسيم الفطريات 11.30 9.30 12/01/2020االحد 

 امراض اشجار الفاكهة 11.30 9.30 14/01/2020الثالثاء 



 أ.د عبد الحميد السيد عبد الحميد   أ.د هدى متولى نصر                                                          ين جابر عاشور                           أم   



 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة       

  قسم شئون التعليم والطالب
 جدول

 اولفصل دراسي  -الرابع المستوى امتحانات

 2019/2020الجامعى عام لل

 

 

  
 منسق الجدول            

 

                                        رئيس القسم                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الكلية

 

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

 

 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة       

  قسم شئون التعليم والطالب
 جدول 

 اولفصل دراسي  -الرابع المستوى امتحانات

  تخصص فرعى وقاية النبات  –برنامج وقاية النبات 

 اليوم والتاريخ
 الوقت

     المادة
 إلى من

 استخدام التكنولوجيا الحيوية فى مكافحة الحشرات واالمراض النباتية 11.30 9.30 02/01/2020الخميس 

 اتلمكافحة الحيوية لالفا 11.30 9.30 05/01/2020االحد 

 حشرات طبية وبيطرية -                           11.30 9.30 09/01/2020الخميس 

 سمية المبيدات الحشرية 11.30 9.30 12/01/2020االحد 

 ذامراض اشجار الفاكهة 11.30 9.30 14/01/2020الثالثاء 



 2019/2020الجامعى للعام 

 

 

 
 منسق الجدول            

 

                                        رئيس القسم                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الكلية

 

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

 تخصص فرعى بساتين –االنتاج النباتى برنامج 

 اليوم والتاريخ
 الوقت

 إلى من     المادة

 انتاج وجودة التقاوى 11.30 9.30 02/01/2020الخميس 

 انتاج خضر عضوية 11.30 9.30 05/01/2020االحد 

 فسيولوجيا المحاصيل البستانية -  11.30 9.30 09/01/2020الخميس 

 النباتات الطبية والعطرية 11.30 9.30 12/01/2020االحد 

 انتاج فاكهة مستديمة الخضرة 11.30 9.30 14/01/2020الثالثاء 



 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة       

  قسم شئون التعليم والطالب
 جدول 

 ولافصل دراسي  -الرابع المستوى امتحانات

 2019/2020الجامعى للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منسق الجدول            

 

    تخصص فرعى محاصيل –برنامج االنتاج النباتى 

 اليوم والتاريخ
 الوقت

 إلى من     المادة

 انتاج وجودة التقاوى 11.30 9.30 02/01/2020الخميس 

 انتاج وتكنولوجيا محاصيل الحبوب 11.30 9.30 05/01/2020االحد 

 سيولوجى المحاصيلف 11.30 9.30 09/01/2020الخميس 

 تربية المحاصيل الحقلية 11.30 9.30 12/01/2020االحد 

 التقنيات الحديثة فى تربية النبات 11.30 9.30 14/01/2020الثالثاء 



                                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   رئيس القسم                                           د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الكلية

 

 يد السيد عبد الحميدأ.د عبد الحم   أ.د هدى متولى نصر                                                          أمين جابر عاشور                              
 

 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة       

  قسم شئون التعليم والطالب
 جدول

 اولفصل دراسي  -الرابع المستوى امتحانات 

 2019/2020الجامعى للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج االرضى والمياة 

 اليوم والتاريخ
 الوقت

 إلى من     المادة

 عىالصرف الزرا 11.30 9.30 02/01/2020الخميس 

 اختياريةتقيم المشروعات الزراعية  11.30 9.30 05/01/2020االحد 

 ميكربيولوجيا االراضى 11.30 9.30 09/01/2020الخميس 

 تحاليل االراضى والمياة والنبات 11.30 9.30 12/01/2020االحد 

  استصالح وصيانة الموارد االرضية 11.30 9.30 14/01/2020الثالثاء 



 

  

 

 
 منسق الجدول            

 

                                        رئيس القسم                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      د . عماد فاروق ابو كيلة 

 عميد الكلية

 

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

 


