جامعة دمنهور

كلية الزراعة

عُاوٍَ انًىظىعاخ انثحصُح وساتػ انشفع نًقشس إَراض وسعاَح أيهاخ انثُط وانهحى
– انًغرىي انصانس
انًادج
إَراض
وسعاَح
أيهاخ
انثُط
وانهحى

انًغرىي
انصانس

انثشَايط
إَراض
انذواظٍ

أعرار انًادج
أ.د.و  /صاتش شحاذه عثذانىَُظ
د /ونُذ شعثاٌ حثشٍ

عُاوٍَ األتحاز
 .1وظح أَهًا ذفعم ذشتُح انذواظٍ إلَراض انثُط
أو إلَراض انهحى ونًارا؟
 .2أكرة يا ذعشفه عٍ أظهضج انعغى انًخرهفح انرٍ
نها دوس فٍ إَراض انثُط
 .3يا هٍ يغرىَاخ يضاسع انذواظٍ إلَراض تُط
انرفشَخ؟ يىظحا ً انصفاخ انًُرخثح تىاعطح ششكاخ
انرشتُح إلَراض انهعٍ انرعاسَح؟
 .4يا هٍ يىاصفاخ عالالخ أيهاخ دظاض انهحى يع
ركش انغالالخ انحذَصح إلَراض انهحى
 .5يا هٍ يىاصفاخ عالالخ أيهاخ دظاض انثُط
يع ركش انغالالخ انحذَصح إلَراض انثُط
 .6يا هٍ انششوغ انىاظة يشاعاذها قثم وصىل
اعرالو انكراكُد؟ يع ركش يىاصفاخ انكركىخ انعُذ
انُىعُح
 .7أكرة يا ذعشفه عٍ عًهُح قص انًُقاس
 .8أكرة يا ذعشفه عٍ احرُاظاخ كراكُد أيهاخ
انثُط وانهحى خالل فرشج انحعاَح
 .9يارا ذعشف عٍ انغعالخ ،ويا هٍ أَىاع
ععالخ فرشج انحعاَح؟
 .11يارا ذعشف عٍ عًهُح انفشص ،ويا هٍ َغثره
وَغثح انُفىق خالل فرشج انحعاَح؟ وكُف َرى ذقهُم
َغثح انكراكُد انًفشوصج؟
 .11يا هٍ انششوغ انًرثعح عُذ َقم انطُىس يٍ
عُثش انحعاَح إنً عُثش انًُى؟
 .12أكرة يا ذعشف عٍ انرحذَذ انكًٍ نهغزاء خالل
فرشج انرشتُح أليهاخ انثُط وانهحى ؟
 .13أكرة يا ذعشف عٍ انرحذَذ انُىعٍ نهغزاء
خالل فرشج انرشتُح أليهاخ انثُط وانهحى ؟
 .14يا هٍ انعىايم انرٍ ذؤشش عهً اعرهالك انعهف
وانًاء أليهاخ انثُط وانهحى؟
 .15اركش يا ذعشفه عٍ عًهُح انرعاَظ يىظحاً
عىايم انًؤششج عهً َغثح انرعاَظ فٍ أيهاخ
انثُط وانهحى
 .16أكرة يا ذعشفه عٍ أهى انًهاساخ انفُُح إلداسج
قطعاٌ أيهاخ انثُط وانهحى خالل فرشج انرشتُح
 .17أكرة يا ذعشفه عٍ أهذاف يشحهح اإلَراض
 .18أكرة انفشق يا تٍُ انعهُقح انرحعُشَح وعهُقح
اإلَراض يثُُا ً أهًُح كم واحذج
 .19أكرة يا ذعشفه عٍ عًهُح فشص وغغُم انثُط
 .21أكرة يا ذعشفه عٍ غشق قُاط يعذالخ إَراض
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انشاتػ
https://forms.office.co
m/Pages/ResponsePag
e.aspx?id=137GcoB5kqctD11tSZEIB
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WkE0SlBGRkVKOF
NCUTJXNS4u

انثُط
 .21أكرة كُف َرى انرفشقح تٍُ انذظاض انعُذ اإلَراض
وانذظاض انععُف اإلَراض
 .22يا هٍ انعىايم انًؤششج فٍ حعى انثُعح؟
 .23اركش فىائذ عًهُح انرعُُظ يثُُا ً غشق انرعُُظ
انعًهُح
 .24أكرة يا ذعشفه عٍ اخرثاس انًُكىتالصيا
وانغانًىَُال؟
 .25أكرة يا ذعشفه عٍ انعىايم انرٍ ذؤشش عهً
َغثح انرفشَخ وظىدج انكراكُد انُاذعح
 .26أكرة األعثاب انرٍ ذؤدٌ إنً إَخفاض إَراض
انثُط
 .27أكرة يا ذعشفه عٍ ظاهشج انثُط األسظٍ
 .28أكرة األظشاس انُاذعح عٍ إسذفاع دسظح
انحشاسج
 .29أكرة يا ذعشفه عٍ انىعائم انًحرًهح نُقم
انًغثثاخ انًشظُح
 .31يارا ذعشف عٍ يصطهح األيٍ انحُىٌ
Biosecurity

منسق القسم
د /أحمد عالم عيسى
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