
 
 جامعة دمنهور

  كلية الزراعة

 2102 -2موضوعات شهر 

 ٚلبَ  "ُي" ثغُ اهلل اٌشدّٓ اٌشد اٌجٍغخ ػّيذ اٌىٍيخ – ػجذ اٌذّيذ اٌغيذ ػجذ اٌذّيذ/  أ.د حافززخ اٌغيذ

عيبدرٗ ثزمذيُ اٌزٕٙئخ ٌٍذوزٛسح / ِٕٝ ػجذ اٌشعٛي ٌزشليخ عيبدرٙب ٌٛظيفخ أعزبر ثمغُ ٚلبيخ إٌجبد ثبٌىٍيخ 

ٚرٕٙئخ اٌذوزٛسح / ٔيفيٓ ِذّذ ٔجيٗ ٌزشليخ عيبدرٙب إٌٝ دسجخ أعزبر ثمغُ اٌجغبريٓ ٚاٌذوزٛس/ عؼيذ ػطيخ 

لبَ عيبدرٗ ثزمذيُ ٚاجت اٌؼضاء ٌٍغيذح اٌذوزٛسح/ ٌزشليخ عيبدرٗ إٌٝ دسجخ أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌجغبريٓ ٚ

 إيّبْ اٌؼشجبٜٚ ٌٛفبح ٚاٌذرٙب صُ أزمً عيبدرٗ إٌٝ جذٚي األػّبي .

  ٝ93/3/9132ٚاٌجٍغخ اٌطبسئخ فٝ  31/3/9132اٌزظذيك ػٍٝ ِذضش ِجٍظ اٌىٍيخ إٌّؼمذ ف. 

 خ فٝ سػبيخ ٚرّٛيً اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ ششوخ وبيشٚويُ ٌٍخذِبد اٌضساػيخ ثشأْ ِغبّ٘خ اٌششو

 اٌّؤرّش األٚي ٌمغُ اإللزظبد ٚاإلسشبد اٌضساػٝ ثىٍيخ اٌضساػخ جبِؼخ دِٕٙٛس .

  ٝٔاألعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اإللزظبد ٚاإلسشبد  –إخزيبس اٌغيذ االعزبر اٌذوزٛس/ ِظطفٝ ِذّذ اٌغؼذ

خ ِٓ اٌطبٌجخ / إيّبْ اٌضساػٝ ٚاٌزّٕيخ اٌشيفيخ ثبٌىٍيخ ضّٓ رشىيً ٌجٕخ فذض ِٕٚبلشخ اٌشعبٌخ اٌّمذِ

 .جبِؼخ إٌّظٛسح  –ػبيذ إعّبػيً ِظطفٝ اٌّغجٍخ ٌذسجخ اٌّبجغزيش وٍيخ اٌضساػخ 

  األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ ٚلبيخ إٌجبد ثبٌىٍيخ  –إخزيبس اٌغيذ االعزبر اٌذوزٛس/ ِذّذ ػجذ اٌمبدس ِٕظٛس

اٌضساػيخ اٌّمذِخ ِٓ اٌطبٌجخ / ِٕٝ ِّزذًٕب خبسجيًب فٝ ٌجٕخ اٌذىُ ػٍٝ سعبٌخ اٌّبجغزيش فٝ اٌؼٍَٛ 

 يٛعف ِذّذ يٛعف ٌٍذظٛي ػٍٝ اٌّبجغزيش وٍيخ اٌضساػخ جبِؼخ اإلعىٕذسيخ .

  األعزبر ثمغُ أِشاع إٌجبد ثبٌىٍيخ ِّزذًٕب  –إخزيبس اٌغيذح االعزبر اٌذوزٛس/ ِٕبي ِظطفٝ ػجذ اٌذّيذ

ػيخ اٌّمذِخ ِٓ اٌطبٌجخ / ِٕبي أدّذ صوشيب خبسجيًب فٝ ٌجٕخ اٌذىُ ػٍٝ سعبٌخ اٌذوزٛساٖ فٝ اٌؼٍَٛ اٌضسا

 يذيٝ ِٕظٛس ٌٍذظٛي ػٍٝ دسجخ اٌذوزٛساح وٍيخ اٌضساػخ جبِؼخ اإلعىٕذسيخ .

  أعزبر اإلسشبد اٌضساػٝ ثمغُ اإللزظبد ٚاإلسشبد  –إخزيبس اٌغيذح األعزبر اٌذوزٛس/ أًِ ػجذ اٌشعٛي فبيذ

فذض ِٕٚبلشخ اٌشعبٌخ اٌّمذِخ ِٓ اٌغيذح / ِٝ اٌضساػٝ ٚاٌزّٕيخ اٌشيفيخ ثبٌىٍيخ ضّٓ رشىيً ٌجٕخ 

إثشا٘يُ ثغيٛٔٝ ص٘شح ٌٍذظٛي ػٍٝ دسجخ اٌّبجغزيش فٝ اٌؼٍَٛ اٌضساػيخ وٍيخ اٌضساػخ جبِؼخ وفش 

 اٌشيخ .

  ػشع رمشيش اٌٍجٕخ اٌؼٍّيخ اٌذائّخ ٌزشليخ األعبرزح ٚاألعبرزح اٌّغبػذيٓ ٌإلٔزبط إٌجبرٝ اٌخبص ثزشليخ

األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ اٌجغبريٓ ثبٌىٍيخ فٝ ٚظيفخ أعزبر  –ِذّذ ٔجيٗ عؼذ اٌذيٓ ٔبجٝ ثبٌغيذح أ.د/ ٔيفيٓ 

ثزاد اٌمغُ ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِب جبء ثزمشيش اٌٍجٕخ اٌؼٍّيخ اٌذائّخ ٌزشليخ األعزبرح ٚاألعبرزح اٌّغبػذيٓ 

 ٚاٌزٝ رٛطٝ ثزشليخ عيبدرٙب إٌٝ دسجخ أعزبر .
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  ٌزشليخ األعبرزح ٚاألعبرزح اٌّغبػذيٓ ٌإلٔزبط إٌجبرٝ اٌخبص ثزشليخ ػشع رمشيش اٌٍجٕخ اٌؼٍّيخ اٌذائّخ

اٌّذسط ثمغُ اٌجغبريٓ ثبٌىٍيخ فٝ ٚظيفخ أعزبر ِغبػذ  –اٌذوزٛس/ عؼيذ ِذّذ ػجذ اٌذّيذ ِذّذ ػطيٗ 

 ثزاد اٌمغُ ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِب جبء ثزمشيش اٌٍجٕخ اٌؼٍّيخ اٌذائّخ ٌزشليخ األعزبرح ٚاألعبرزح اٌّغبػذيٓ

 ٚاٌزٝ رٛطٝ ثزشليخ عيبدرٗ إٌٝ دسجخ أعزبر ِغبػذ .

  ػشع رمشيش ٌجٕخ اٌزظٍّبد ثشأْ رمشيش اٌٍجٕخ اٌٍؼٍيب ٌٍزظٍّبد ٌألساضٝ ٚإٌٙذعخ اٌضساػيخ اٌخبص

اٌّذسط ثمغُ اٌّٛاسد اٌطجيؼيخ ٚإٌٙذعخ اٌضساػيخ ثبٌىٍيخ  –ثزشليخ اٌذوزٛسح/ إيٕبط ٘ضاع دبِذ دبفظ 

ثزاد اٌمغُ ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِب جبء ثزمشيش اٌٍجٕخ اٌؼٍّيخ اٌذائّخ ٌزشليخ األعزبرح فٝ ٚظيفخ أعزبر ِغبػذ 

ٚاألعبرزح اٌّغبػذيٓ ٚاٌزٝ رشٜ ثأْ ِجًّ اإلٔزبط اٌؼٍّٝ ٌغيبدرٙب ال يشلٝ ثٙب ٌشغً ٚظيفخ أعزبر 

 ِغبػذ فٝ ٕ٘ذعخ إٌظُ اٌذيٛيخ ٚاٌطبلخ ثبٌىٍيخ.

 اٌّذسط ثمغُ اٌّذبطيً  –ثشا٘يُ طالح إثشا٘يُ اٌجغيٛٔٝ طٍت ِذ اٌّّٙخ اٌؼٍّيخ ٌٍغيذ اٌذوزٛس/ إ

ديش أٔٗ ثّّٙخ ػٍّيخ ثجبِؼخ  9191ِبيٛ  13ٚدزٝ  9132يٛٔيٛ  3ثبٌىٍيخ ٌٍؼبَ اٌضبٔٝ اثزذاءًا ِٓ 

 92/3/9132ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِجٍظ لغُ اٌّذبطيً فٝ  ٔجشاعىب ثبٌٛاليبد اٌّزذذح اإلِشيىيخ 

 .1/9/9132اٌضمبفيخ فٝ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌؼاللبد 

 9132/9132اٌجذاٚي اٌذساعيخ ٌٍفظً اٌذساعٝ اٌضبٔٝ ٌٍؼبَ اٌجبِؼٝ  ػشع. 

  ٝإٌٝ اٌجبِؼخ 9132/9132إسعبي أزذاثبد األلغبَ ٌٍفظً اٌذساعٝ اٌضبٔٝ ٌٍؼبَ اٌجبِؼ . 

  سجخ اٌذوزٛساح اٌّغجٍخ ٌذ -رشىيً ٌجٕخ اٌذىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ اٌّمذِخ ِٓ اٌطبٌجخ  / إيّبْ ِذّذ اٌغيذ ثٍجغ

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِجٍظ  " ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح" 9131) رخظض أِشاع ٔجبد ( في خشيف 

 .  92/3/9132لغُ أِشاع إٌجبد فٝ 

 فٝ ِٛضٛع : 

 عزخذاَ طشق دذيضخ ٌّمبِٚخ ٔيّبرٛدا رؼمذ اٌجزٚس ) ِيٍٛيذٚجيٓ أىٛجٕيزب ( فٝ ٔجبربد اٌطّبطُ "إ" 

  اٌّغجٍخ ٌذسجخ  -اٌذىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ اٌّمذِخ ِٓ اٌطبٌجخ / عؼبد فٛصٜ ػيذ إعّبػيً رجذيذ رشىيً ٌجٕخ

" ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح" ثٕفظ اٌزشىيً  9139اٌّبجغزيش) رخظض ِجيذاد اآلفبد ( في خشيف  

 . 92/3/9132ٚرٌه ثٕبءاًً ػٍٝ ِٛافمخ ِجٍظ لغُ ٚلبيخ إٌجبد فٝ اٌغبثك دْٚ رغييش

 اٌّغجً ٌذسجخ اٌّبجغزيش  -ػجذ إٌّؼُ لبعُ ػّبسح  شاف اٌطبٌت / ِذّذِٛضٛع ثذش ٌٚجٕخ إش

ٚرٌه  9132اإلداسح اٌّغزذاِخ ٌألساضٝ  رخظض ) اٌض٘ٛس ٚاٌضيٕخ ٚرٕغيك اٌذذائك ( في خشيف 

 . 11/39/9132ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِجٍظ لغُ اٌجغبريٓ فٝ 

 ِٛضٛع اٌجذش :     

 ضيٕخ "" دساعبد فغيٌٛٛجيخ ػٍٝ أدذ ٔجبربد اٌ
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 اٌّغجً ٌذسجخ اٌّبجغزيش  -ػجذ اٌٛٔيظ فشط ِجبسن  ِٛضٛع ثذش ٌٚجٕخ إششاف اٌطبٌت / خبٌذ

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِجٍظ لغُ  9132اإلداسح اٌّغزذاِخ ٌألساضٝ رخظض ) خضش( في خشيف 

 .  11/39/9132اٌجغبريٓ فٝ 

 ِٛضٛع اٌجذش :                

 ذبطيً اٌخضش "" دساعبد فغيٌٛٛجيخ ػٍٝ أدذ ِ

  اٌّغجً ٌذسجخ اٌّبجغزيش اإلداسح  -ِٛضٛع ثذش ٌٚجٕخ إششاف اٌطبٌت / أدّذ ِذّٛد روٝ جٛدح

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِجٍظ لغُ اٌجغبريٓ   9132اٌّغزذاِخ ٌألساضٝ رخظض) فبوٙخ ( في خشيف 

 . 11/39/9132فٝ 

 ِٛضٛع اٌجذش :                 

 " أدذ ِذبطيً اٌفبوٙخ" دساعبد فغيٌٛٛجيخ ػٍٝ 

  اٌّغجٍخ ٌذسجخ اٌّبجغزيش اإلداسح اٌّغزذاِخ  -ِٛضٛع ثذش ٌٚجٕخ إششاف اٌطبٌجخ / رغٕيُ جّبي ِذّذ

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِجٍظ لغُ اإللزظبد   9132ٌألساضٝ رخظض ) إلزظبد صساػٝ ( في خشيف 

 . 92/3/9132ٚاإلسشبد اٌضساػٝ ٚاٌزّٕيخ اٌشيفيخ فٝ 

 ذش : ِٛضٛع اٌج

دساعبد إلزظبديخ ألصش رششيذ اعزخذاَ اٌّٛاسد اٌّبئيخ ػٍٝ رذميك اٌزّٕيخ اٌضساػيخ اٌّغزذاِخ فٝ "

 " ِظش

 اٌّغجً ٌذسجخ اٌّبجغزيش  -ِٛضٛع ثذش ٌٚجٕخ إششاف اٌطبٌت / إعالَ طالح فزخ اهلل ِذجٛة

ءًا ػٍٝ ِٛافمخ ٚرٌه ثٕب 9132اإلداسح اٌّغزذاِخ ٌألساضٝ رخظض ) دششاد إلزظبديخ ( في خشيف 

 .  11/39/9132ِجٍظ لغُ ٚلبيخ إٌجبد 

 ِٛضٛع اٌجذش :                 

 رأصيش أٔٛاع اٌزشثخ ػٍٝ وضبفخ األفبد اٌذششيخ اٌشئيغيخ فٝ دمٛي اٌطّبطُ

 ٍٝاٌّغجً ٌذسجخ اٌذوزٛساٖ -ِٛضٛع ثذش ٌٚجٕخ إششاف اٌطبٌت / سِضبْ جّؼخ إثشا٘يُ ػ                    

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِجٍظ لغُ " " ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح 9132ضش( في سثيغ ) رخظض خ

 . 92/3/9132اٌجغبريٓ فٝ 

 ِٛضٛع اٌجذش :                 

 "" دساعبد فغيٌٛٛجيخ ػٍٝ ِذظٛي اٌخششٛف

 رخظض )  اٌّغجٍخ ٌذسجخ اٌذوزٛساح -رؼذيً ٌجٕخ إششاف اٌطبٌجخ / ِٙب طالح إثشا٘يُ دبِذ أثٛ اٌخيش

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِجٍظ لغُ   " "ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح 9132ِجزّغ سيفٝ ( فٝ  خشيف 

 .   92/3/9132اإللزظبد ٚاإلسشبد اٌضساػٝ ٚاٌزّٕيخ اٌشيفيخ فٝ 



 
 جامعة دمنهور

  كلية الزراعة

  اٌّغجٍخ ٌذسجخ اٌذوزٛساح رخظض) اساضي ِٚيبٖ ( ٔظبَ  –إػبدح ليذ اٌطبٌجخ / ِي ِذغٓ اٌمّبح

ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِجٍظ لغُ اٌّٛاسد اٌطجيؼيخ  9132ػزجبسًا ِٓ سثيغ إ -اٌغبػبد اٌّؼزّذح 

 .  92/3/9132ٚإٌٙذعخ اٌضساػيخ فٝ 

  اٌّغجً ٌذسجخ اٌذوزٛساح )رخظض  -إجزيبص اإلِزذبْ اٌزأ٘يٍٝ ٌٍطبٌت/ طجذٝ عيذ ػٍٝ دس٘بة

فمخ ِجٍظ لغُ اٌجغبريٓ فٝ ٚرٌه ثٕبءًا ػٍٝ ِٛا " ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح "  9132اٌفبوٙخ( فٝ  سثيغ 

92/3/9132. 

 . ِشبسوخ وٍيخ اٌضساػخ فٝ دٍّخ اٌزجشع ثبٌذَ ٌظبٌخ اٌٙالي االدّش 

  ثخظٛص اإلٌزّبط اٌّمذَ ِٓ اٌطالة األٚائً ػٍٝ لغُ اإلٔزبط اٌذيٛأٝ ٚاٌذاجٕٝ ٚلغُ اٌّٛاسد

ٓ اٌّؼيذيٓ ٌٍخطخ اٌخّغيخ اٌطجيؼيخ ٚإٌٙذعخ اٌضساػيخ ثبٌّٛافمخ ػٍٝ رغيش ِغّٝ اإلػالْ اٌخبص ثزؼيي

 ٚرٌه ثؼذ ػذَ ِٛافمخ ِجٍظ اٌجبِؼخ ػٍٝ رغييشِغّٝ اإلػالْ فٝ جٍغزٗ األخيشح . 9131-9132

رّغه ِجٍظ اٌىٍيخ ثمشاساٖ اٌغبثك ثبٌّٛافمخ ػٍٝ رغييش ِغّٝ اإلػالْ اٌخبص ثزؼييٓ اٌّؼيذيٓ اٌمشاس : 

ظ لغُ اإلٔزبط اٌذيٛأٝ ٚاٌذاجٕٝ ِٚجٍظ لغُ ثٕبءًا ػٍٝ ِٛافمخ ِجٍ 9132-9131طجمًب ٌٍخطخ اٌخّغيخ 

ػٍٝ ٌجٕخ اٌٛظبئف 2/39/9132اٌّٛاسد اٌطجيؼيخ ٚإٌٙذعخ ٚوزٌه ثؼذ ػشع لشاس ِجٍظ اٌىٍيخ  فٝ 

ٚوزٌه ثؼذ ػشع اٌّٛضٛع ػٍٝ اٌّغزشبس اٌمبٔٛٔٝ ثبٌجبِؼخ ٚ ِٛافمخ ِجٍظ اٌجبِؼخ ثشأْ رغيش ِغّٝ 

 اإلػالْ .

 سئيظ ِجٍظ لغُ اإللزظبد ٚاإلسشبد  –زبر اٌذوزٛس/ أٌفذ ػٍٝ ٍِٛن اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌغيذح األع

اٌضساػٝ ٚاٌزّٕيخ اٌشيفيخ ثبٌىٍيخ ثخظٛص طجغ ػذد خبص ِٓ ِجٍخ اٌىٍيخ ٌٕشش أثذبس اٌّؤرّش األٚي 

 . 92/9/9132ٌإللزظبد ٚاإلسشبد اٌضساػٝ ٚاٌزّٕيخ اٌشيفيخ اٌّضِغ أؼمبدٖ فٝ 

 


