جامعة دمنهور

كلية الزراعة

جدول رفع محاضرات المستوى االول للعام الجامعي ( 2020/2019فصل دراسي صيفي)
المقرر

اليوم

مورفولوجيا وتشريح نبات
االحد من كل أسبوع
2020/9/6

مبادئ علم االجتماع والمجتمع الريفي
كيمياء فيزيائية وغير عضوية

2020/9/13

رياضة عامة

2020/9/20

مبادئ االقتصاد العام

2020/9/27

إنجليزي
حقوق انسان

جدول رفع محاضرات المستوى الثاني للعام الجامعي ( 2020/2019فصل دراسي صيفي)
المقرر

اليوم

أساسيات علم األراضي
أساسيات انتاج المحاصيل
االثنين من كل أسبوع
2020/9/7

أساسيات اإلنتاج الحيواني والسمكي
فسيولوجيا النبات العام

2020/9/14

مبادئ الكيمياء الحيوية

2020/9/21

أساسيات علم الحشرات

2020/9/28

اإلحصاء وتصميم التجارب
اساسيات علم الوراثة
مكروبيولوجيا زراعية

ملحوظة
•
•

الفصل الدراسي الصيفي مكثف مدته  4أسابيع ،يرجى عند اعداد المحاضرات مراعاة ان يشمل ملف المحاضرة الواحدة
ما يعادل  3محاضرات.
يبدأ امتحانات الفصل الدراسي الصيفي في الكلية في الفترة من  1الى  14أكتوبر.

المشرف على الفصل الصيفى
د /عماد فاروق أبوكيلة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هدى متولي نصر

عميد الكلية

أ.د /عبد الحميد السيد عبد الحميد

مقررات الفصل الدراسي الصيفي لطالب المستوى الثالث والرابع
يتم رفع المحاضرات الثالثاء من كل اسبوع
مواد برنامج األراضي
استصالح أراضي
حصر وتقسيم أراضي
طبيعة أراضي
تحاليل أراضي ومياه ونبات
تغذيه نبات
صرف زراعي

مواد قسم اإلنتاج الحيواني والداجنى والسمكي
تربيه وتحسين الدواجن
فسيولوجيا الدواجن
رعاية وانتاج جاموس
تربيه وتحسين حيوان
مواد العلف
صحة وامراض دواجن
فسيولوجيا تناسل وادار لبن
تغذيه حيوان
رعاية وانتاج ارانب
رعاية وتربيه اسماك
التطورات الحديثة فى انتاج الدواجن

الصناعات الغذائية
كيمياء وتحليل االلبان
ميكروبيولوجي األغذية

برنامج وقاية النبات (قسم وقاية النبات وقسم امراض النبات)

تحليل المبيدات
تقسيم فطريات
وراثه ميكروبيه
تقسيم حشرات
مكافحه حيوية
حشرات ناقله لألمراض
مورفولوجيا وتقسيم الحشرات
وراثه عشائر
امراض نباتات زينه

برنامج االقتصاد واإلرشاد والتنمية الريفية
اقتصاديات انتاج زراعي
اداره اعمال مزرعيه
تخطيط وتقسيم البرامج اإلرشادية
اقتصاديات التنمية الزراعية
دراسة الجدوى االقتصادية
اقتصاديات الصناعات الغذائية

اإلنتاج النباتي (البساتين والمحاصيل)
فسيولوجيا المحاصيل البستانية
فسيولوجيا المحاصيل حقليه
انتاج خضر عضويه
انتاج المحاصيل العام
اساسيات تربيه نبات
انتاج الزهور ونباتات الزينة
تربيه المحاصيل البستانية

المشرف على الفصل الصيفى
د /عماد فاروق أبوكيلة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /هدى متولي نصر

عميد الكلية

أ.د /عبد الحميد السيد عبد الحميد

