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 جامعة دمنهور 

 كلية الزراعة 

 ( 2018 خريف )) دكتوراه  –ماجستير  )  2018/2019   اآلولالدراسات العليا  الفصل الدراسي متحانات إجدول                        ثالدراسات العليا والبحو

 عميد الكلية                      وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                             رئيس قسم الدراسات العليا                                               المختص         

                                                                                                                 

 عبد الحميد السيد عبد الحميدأ. د/                                                     عفاف عبد المنعم محمد .د/أ                                                    أ / محمود عياد ضيف هللا    أ/ نادية صبرى زايد              
 

 

 محاصيل لبانو آ تكنولوجيا أغذية حشرات مبيدات الزمن األيام

 االحد

30/12/2018 
 حاسب ألى 11,30 –9,30

 --------- حاسب ألى حاسب ألى

 الثالثاء

 1/1/2019 
 تجهيز المبيدات 27 06 807 11,30 –9,30

 امراض واعداء ديدان الحرير     2706856

 انتاج الخضر في المحميات   2707820

إعداد وتخزين الحاصالت     27 07 838

 البستانية
الهندسة الوراثية )  27 08 831

 ( وتحسين المحاصيل

 الخميس

 3/1/2019 
9,30– 11,30 

كيمياء المبيدات الفطرية  2706803

 متنقدم

 مقاومة االمراض النباتية 2704811

   المكافحة المتكاملة للحشرات   27 06 846

 فسيولوجي الجهاز العصبي   2706842

 مورفولوجي حشرات   2706826

أسس التقنية الحيوية )  27 03 809

 ( وتكنولوجيا الغذاء

 ( ههالمنتجات اللبنية المشاب)  27 03 878

 ( النباتات الطبية والعطرية  )    27 07 583

 

--------- 

 الخميس

10/1/2019 
9,30– 11,30 

استخدام اجهزة رش و 2706812

 المبيدات

 ) طرق بحث وكتابة رسالة (

 فسيولوجي حشرات متقدم   2706837

المكافحة اإلحيائية والمتكاملة   27 06 843

 متقدم

 ) طرق بحث وكتابة رسالة (

 ( بروتينات األغذية)  27 03 852

 (  تكنولوجيا األغذية الحيوانية)   27 03 817

 ) طرق بحث وكتابة رسالة (

إنتاج محاصيل الحبوب  ) 27 08 808

  )متقدم(

 ( بيئة المحاصيل متقدم)  27 08 803

 االحد

13/1/2019 
9,30– 11,30 

االسس الفسيولوجية والوراثية     2706836 ---------

 لظاهرة المقاومة في الحشرات

 فسيولوجي نحل العسل    2706860

الطرق التحليلية المتقدمة في )  27 03 863

 ( كيمياء األلبان
--------- 

 الثالثاء

 15/1/2019 
9,30– 11,30 

الزراعة العضوية لمحاصيل  2707821

 الخضر

 االنزيمات عملي    2703898

 --------- --------- الزراعة العضوية لمحاصيل الخضر    2707821

 الخميس

 17/1/2019 
9,30– 11,30 

2706802 

 ) كيمياء مبيدات االفات الحشرية (

 ( مراقبة الجودة  متقدم)   27 03 847 امراض النباتاساسيات  2704803

موضوعات مختارة في كيمياء )  27 03 843

 (  االغذية متقدم

فسيولوجيا الغدد الصماء  )    27 05 811

 ( متقدم

تصميم التجارب )  27 08 823

 الزراعية متقدم (

 االحد

20/1/2019 
9,30– 11,30 

2706804  

 ( قدمكيمياء مبيدات الحشائش مت) 

 

 دراسات خاصة  2706862

 

 --------- ( انزيمات اللبن)     27 03 873

 الثالثاء

 22/1/2019 
9,30– 11,30 

ء النواتج الطبيعية كيميا     27 06 824

 ( بالنباتية  ) 
 --------- --------- بيولوجيا الحشرات    2706863

 الخميس

 24/1/2019 
9,30– 11,30 

 ليل باالجهزةطرق التح   27 06 821

 سمية المبيدات متقدم   2706805

 --------- (  الخواص الفيزيقية لألغذية)   27 03 849 ---------
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 جامعة دمنهور 

 كلية الزراعة 

 ( 2018دكتوراه  )) خريف  –) ماجستير   2018/2019جدول إمتحانات الدراسات العليا  الفصل الدراسي اآلول   تابع                      الدراسات العليا والبحوث

 

  عميد الكلية                                وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                     رئيس قسم الدراسات العليا                                 المختص               

    

           

           عبد الحميد السيد عبد الحميد أ. د/                                                  عفاف عبد المنعم محمد .د/أ                                              دية صبرى زايد              أ / محمود عياد ضيف هللا أ/ نا

        

 

 وهندسة زراعية  ىراضأ الزمن األيام
 بات أمراض ن

 ووراثة 

 إنتــــــاج حيـــوانــــــى   

 واسماك  

 دواجن

 االحد

30/12/2018 
 --------- حاسب ألى حاسب ألى 11,30 –9,30

 حاسب ألى

 

 الثالثاء

 1/1/2019 
9,30– 11,30 

فسيولوجيا الغدد الصماء فى       27 05 887 --------- ---------

 األسماك والقشريات متقدم 

 فسيولوجي إدرار اللبن  المتقدم    27 05 820

--------- 

 الخميس

 3/1/2019 
 ( تطبيقات االستشعار عن بعد)   27 01 801 11,30 –9,30

811 04 27 

 مقاومة األمراض النباتية

 

--------- 

 إنتاج لحم متقدم      27 05 864

تطبيقات التكنولوجيا الحيوية  في       841 05 27

 مجال الدواجن    

 

 خميسال

10/1/2019 
9,30– 11,30 

طبيقات الحاسب االلى فى ) ت   27 08 825

 ( التحليل االحصائى للتجارب الزراعية

 ( عالقة األرض بالماء والنبات)   27 01 835

 طرق بحث وكتابة رسالة

 الوراثة فى الكائنات الدقيقة       27 04 858

 طرق بحث وكتابة رسالة

 اسل  المتقدمفسيولوجي التن     27 05 821

 تربية حيوان  متقدم     27 05 805

 تربية دواجن متقدم     2705839

 البروتينات    27 03 893

 االحد

 13/1/2019 
9,30– 11,30 

  بيدولوجى ) متقدم (      27 01 803

--------- 

تقنيات إنتاج الغذاء الطبيعى        27 05 895

 لألسماك

الحيوانات تمثيل الطاقة فى     27 05 816

 المزرعية

 انتخاب متقدم     2705842

 فسيولوجيا الدواجن متقدم      27 05 874

 

 الثالثاء

 15/1/2019 
9,30– 11,30 

 عملي –األنزيمات      27 03 898 --------- --------- الزراعة العضوية لمحاصيل الخضر 2707821

 الخميس

 17/1/2019 
9,30– 11,30 

 

--------- 

 أمراض محاصيل الحقل       27 04 806

 وراثة سيتولوجية متقدمة     27 04 855

 

 فسيولوجيا الغدد الصماء    27 05 811 فسيولوجيا المناعة    27 05 837

 متقدم  

 االحد

 20/1/2019 
9,30– 11,30 

 

--------- 

 

--------- 

الطاقة وتغذية األسماك      27 05 891

 والقشريات

 

--------- 

 اءالثالث

 22/1/2019 
9,30– 11,30 

 

--------- 

 

--------- 

 تصميم التجارب      2705844 ---------

 الخميس

 24/1/2019 
9,30– 11,30 

معادن االراضى تركيبها  )   27 01 804

 ( وخواصها

 ميكروبيولوجيا منطقة الجذور      27 04 840

 الطفرات واستخدامها       27 04 862

 تغذية دواجن متقدم      2705848 ---------
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 جامعة دمنهور 

 كلية الزراعة 

 ( 2018دكتوراه  )) خريف  –) ماجستير   2018/2019ول إمتحانات الدراسات العليا  الفصل الدراسي اآلول   جدتابع                      الدراسات العليا والبحوث

                                                                                                                     عميد الكلية                                             وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                         رئيس قسم الدراسات العليا              المختص                                      

      عبد الحميد السيد عبد الحميد أ. د/                                      عفاف عبد المنعم محمد .د/أ                                                       أ / محمود عياد ضيف هللا             أ/ نادية صبرى زايد           

 الزمن ياماأل
 إرشاد زراعى قتصاد زراعىإ خضر زينة فاكهة

 و مجتمع ريفى

 االحد

30/12/2018 
9,30– 11,30 

 - حاسب ألى

-------- 

 حاسب ألى حاسب ألى

 

 حاسب ألى

911 05 27 

 اقتصاديات تسويق األسماك والقشريات

 

 الثالثاء

 1/1/2019 
9,30– 11,30 

إعداد وتخزين   27 07 838

 انيةالحاصالت البست

 

--------- 

 إنتاج الخضر فى المحميات     27 07 820

 إنتاج الخضر بدون تربة      27 07 819

 إنتاج الخضر فى المحميات     27 07 820

 إعداد وتخزين الحاصالت البستانية   27 07 838

 التحليل االقتصادي الجزئي      27 02 872

820 07 27  

 إنتاج الخضر فى المحميات    

 ميسالخ

 3/1/2019 
9,30– 11,30 

- 

-------- 

تصميم وتنسيق       27 07 857

 الحدائق متقدمة 

النباتات الطبية       27 07 853

 والعطرية

تصميم وتنسيق        2707848

 الحدائق 

818 07 27 

 إنتاج محاصيل الخضر الثانوية

863 05 27 

 مزارع الدواجن ودراسات الجدوى

890 02 27 

 جتماعية واإلرشاد الزراعيالنظريات اال

910 05 27 

 اقتصاديات إنتاج األسماك والقشريات

 

 الخميس

10/1/2019 
9,30– 11,30 

 طرق بحث وكتابة رسالة

 

823 07 27 

 الموالـح

شجيرات الزينة   27 07 849

 والمتسلقات

الزهور الحولية       27 07 844

 والعشبية المستديمة

 

 تربية خضر   27 07 805

تحليل االراضى  27 01 810

 والمياه

 طرق بحث وكتابة رسالة

814 02 27 

 إقتصاديات األسعار الزراعية

 طرق بحث وكتابة رسالة

 النظم اإلرشادية المقارنة     27 02 898

887 02 27 

 )اإلرشاد الزراعي والتغيير االجتماعي الموجه (

 طرائق البحوث االجتماعية    27 02 935

 11,30 –9,30 13/1/2019االحد
 تجميع البيانات االجتماعية  27 02 913 ------------ --------- -------------- ----------

 الثالثاء

 15/1/2019 
9,30– 11,30 

--------- 821 07 27 

 الزراعة العضوية لمحاصيل الخضر

 

821 07 27 

 الزراعة العضوية لمحاصيل الخضر

 

------------- 821 07 27 

 ة لمحاصيل الخضرالزراعة العضوي

 الخميس

 17/1/2019 
9,30– 11,30 

837 07 27 

 منظمات نمو الفاكهة

861 07 27 

 فسيولوجيا الزهور ونباتات الزينة

إنتاج الخضر  27 07 817

 الورقية والزهرية  

 االقتصاد القياسي     27 02 870

 طرق البحث فى االقتصاد الزراعى    27 02 849

حاصيل األلياف إنتاج وجودة م 27 08 812

 )متقدم(

888 02 27 

 اإلرشاد الزراعى و العلوم الزراعية األخرى

915 02 27 

 المنظمات االجتماعية الريفية

 االحد

 20/1/2019 
9,30– 11,30 

----------- 847 07 27 

 إنتاج الزهور ونباتات الزينة

 إنتاج بذور الخضر        27 07 806

 ضرتقسيم محاصيل الخ      27 07 801

--------- --------- 

 الثالثاء

 22/1/2019 
9,30– 11,30 

كيمياء النواتج الطبيعية  27 06 824 ---------

 ( بالنباتية  ) 

----------- --------- --------- 

 الخميس

 24/1/2019 
9,30– 11,30 

829 08 27 

 )التربية لتحمل اإلجهادات البيئية (

830 07 27 

 والباردة فاكهة المناطق المعتدلة

854 07 27 

 دراسات خاصة

872 04 27 

 فسيولوجيا النبات  )خاص (

 27 02 926 اإلحصاء اإلقتصادى والتطبيقي    27 02 869

 المشاكل االجتماعية الريفية والسياسات العامة

 المشاكل االجتماعية الريفية      27 02 916
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 جامعة دمنهور       

 كلية الزراعة      

    الدراسات العليا والبحوث                  
************* 

  " 2018 خريف"  2018/2019   االولراسات العليا  الفصل الدراسي جدول امتحانات الد

 دبلوم انتاج وفحص التقاوي
 اسم المقرر  الزمن األيام

 االحد

30/12/2018 
9,30– 11,30 

707 08 27 
 حيوية التقاوى وطرق الحفاظ عليها 

 الثالثاء

 1/1/2019 
9,30– 11,30 

708 08 27 
 ى الهندسة الوراثية وانتاج التقاو 

 الخميس

 3/1/2019 
9,30– 11,30 

2708709 
 وتجهيز التقاوى إنتاج 

 الخميس

10/1/2019 
9,30– 11,30 

2708723 
 محاصيل الحبوب الفطرية 

 االحد

 13/1/2019 
9,30– 11,30 

2708724 
 حشرات الحبوب المخزونة 

 

   
  عميد الكلية                     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                           العليا                        رئيس قسم الدراسات         المختص                                   

   

           

         عبد الحميد السيد عبد الحميد أ. د/                             عفاف عبد المنعم محمد .د/أ                                                     أ / محمود عياد ضيف هللا                 أ/ نادية صبرى زايد           

 

   

 


