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 جامعة دمنهور 

 كلية الزراعة 

 ( 2019ربيع  )) دكتوراه  –ماجستير  )  2018/2019   الثانى الدراسات 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

19/5/2019 
9,30– 11,30 

 لغة فرنسية

 كيمياء النواتج الطبيعية   2706824

 النباتية )أ(

 لغة فرنسية لغة فرنسية

 الخواص العضوية والحسية لألغذية  27 03 848

 لجودة  متقدممراقبة ا   27 03 847

 اإلنزيمات   27 03 892

 كيمياء ليبيدات اللبن   27 03 860

 لغة فرنسية

 الثالثاء

 21/5/2019 
 لغة انجليزية لغة انجليزية 11,30 –9,30

 لغة انجليزية

 الصفات الريولوجية لللبن ومنتجاته  27 03 887

 

 لغة انجليزية

 الخميس

 23/5/2019 
9,30– 11,30 

 فسيولوجي حشرات متقدم     27 06 837 للمبيدات االفات مقاومة   2706818

المكافحة المتكاملة   27 06 846

 للحشرات  

 موضوعات مختارة فى تكنولوجيا األغذية  27 03 829

 الكربوهيدرات   27 03 899

 متقدم -ومنتجاتها    تكنولوجيا الزيوت والدهون  27 03 851

 اللبن ومنتجاته طرق التحاليل المناعية في   27 03 875

 موضوعات مختارة في ميكروبيولوجيا األلبان   27 03 864

 دراسات عليا خاصة    27 08 801

 

تحليل االنحدار    27 08 824

 واالرتباط فى التجارب الزراعية

 االحد

26/5/2019 
9,30– 11,30 

 طرق بحث وكتابة رسالة طرق بحث وكتابة رسالة

 اتتقسيم وتصنيف الحشر  27 06 827

الحشرات الطبية والبيطرية   27 06 844

 متقدم  

 دراسات خاصة   27 07 854

 طرق بحث وكتابة رسالة

 المواد المضافة لألغذية   27 03 841

 ستخدام الهجرة الكهربائية في تحليل االغذيةإ   27 03 845

 الترشيح الفوقي لللبن    27 03 877

--------- 

 الثالثاء

 28/5/2019 
9,30– 11,30 

 كيمياء مبيدات الحشائش ) متقدم (  27 06 804

 كيمياء مبيدات اآلفات الحشرية   27 06 802

 ) متقدم ( 

مورفولوجيا الحشرات    27 06 841

 متقدم  

دراسات خاصة فى مجال علوم وتكنولوجيا     27 03 826

 األغذية

 إعداد وتخزين الحاصالت البستانية  27 07 838

 مخلفات مصانع األغذيةمعالجة    27 01 768

التربية لصفات جودة    27 08 827

 المحاصيل

 الخميس

 30/5/2019 
9,30– 11,30 

 تحليل األغذية   27 03 807 تربيه نحل العسل متقدم   27 06 858 تلوث البيئة بالمبيدات  27 06 816

 المواد الملونة والفينولية    27 03 903

 فسيولوجيا المناعة    27 05 837

--------- 
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 جامعة دمنهور 

 كلية الزراعة 

 ( 2019ربيع  )) دكتوراه  –ماجستير  )  2018/2019   الثانى الدراسات العليا  الفصل الدراسي متحانات إجدول  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                                              أ/ نادية صبرى زايد              أ / محمود عياد ضيف هللا 

 

 
 

 وهندسة زراعية  ىراضأ الزمن األيام
 أمراض نبات 

 ووراثة 

 إنتــــــاج حيـــوانــــــى   

 واسماك  

 دواجن

 االحد

19/5/2019 
9,30– 11,30 

 مصادر المياه والمحافظة عليها  27 01 816

 خواص مياه الري وعالقتها    27 01 814

 باإلنتاج الزراعي

 طرق متقدمة لدراسة أمراض النبات  27 04 828

 النباتات الطبية والعطرية    27 07 853  

 أمراض الجذور    27 04 808

 (   إحصاء بيولوجى 35307) 

ونظم  المزارع السمكية   27 05 902

 االستزراع السمكى

 عملي –األنزيمات   27 03 898

 لغة فرنسية
 عملي –األنزيمات     27 03 898

 اإلنزيمات    27 03 892

 إعداد البيانات وتحليل التجارب   2705845

 

 الثالثاء

 21/5/2019 
9,30– 11,30 

 

 لغة انجليزية

 

 لغة انجليزية

 اإلحصاء البيولوجي       27 04 843

 

 

 انجليزية لغة

التمثيل الغذائى فى األسماك    27 05 890

 والقشريات

فسيولوجي اسماك والقشريات    27 05 886

 متقدم –

 

 

 لغة انجليزية

 (  اإلضافات الغذائية وغير الغذائية 05444) 

 الخميس

 23/5/2019 
9,30– 11,30 

 تحليل االراضى والمياه   27 01 810

 

 أمراض الخضر    27 04 804

 فسيولوجيا الخلية    27 04 874

 تكنيك وراثي متقدم    27 04 854

 

في كيمياء  موضوعات مختارة   27 03 859

 األلبان

تغذية أسماك وقشريات المياه     27 05 889 

 متقدم  -الدافئة 

 

  الكربوهيدرات        27 03 899

   طرق التحاليل المناعية في اللبن   27 03 875

 ومنتجاته

 انتخاب متقدم         2705842

 منتجات الدواجن     (   05432)   

 االحد

26/5/2019 
9,30– 11,30 

 طرق بحث وكتابة رسالة

 

 

 (   زراعة أنسجة نباتية 20302) 
 

 طرق بحث وكتابة رسالة

 

 تفريخ األسماك والقشريات  27 05 899

 طرق بحث وكتابة رسالة

 الهرمونات فى الدواجن  27 05 882

 ءالثالثا

 28/5/2019 
9,30– 11,30 

تصميم وتحليل التجارب    27 08 821

 الزراعية

 ميكرو مورفولوجيا االراضى    27 01 807

 

 وراثة الصفات الكمية      27 04 861

األمراض التى تصيب المحاصيل    27 04 809

 أثناء التخزين والتسويق

 بيئة وانتشار أمراض النبات     27 04 824

قنيات إنتاج األعالف الصناعية ت   27 05 905

 لألسماك

 

 

 فسيولوجيا الدواجن متقدم  27 05 874    

 الخميس

 30/5/2019 
9,30– 11,30 

 التربية لتحمل اإلجهادات البيئية   27 08 829

 فسيولوجيا الخضر   27 07 802

إستخدام الصور الجوية في    27 01 806

 حصر االراضى

 

======================== 

     فسيولوجيا الغدد الصماء  متقدم  27 05 811 فسيولوجيا الغدد الصماء  متقدم  27 05 811

 فسيولوجيا المناعة   27 05 837

 تحسين وراثي  متقدم   2705843

 ( التلقيح الصناعى وإختيار الديوك 05433) 
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 جامعة دمنهور 

 كلية الزراعة 

 ( 2019ربيع  )) دكتوراه  –ماجستير  )  2018/2019   الثانى الدراسات العليا  الفصل الدراسي ت متحاناإجدول تابع                      الدراسات العليا والبحوث 

               

           

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

      

 

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

 الزمن األيام
 إرشاد زراعى قتصاد زراعىإ خضر زينة فاكهة

 و مجتمع ريفى

 االحد

19/5/2019 
9,30– 11,30 

آفات أشجار    27 06 831

 الفاكهة وطرق مكافحتها

كيمياء النواتج الطبيعية    27 06 824

 النباتية   ) أ (

النباتات الطبية     27 07 860

 والعطرية متقدمه

شجيرات الزينة     27 07 849

 والمتسلقات والمدادات والمسطحات

 لغة فرنسية

 
إنتاج محاصيل الخضر   27 07 818

 الثانوية

 

 تغذية دجاج اللحم  27 05 857

 جزئيالتحليل االقتصادي ال  27 02 872

 

 لغة فرنسية

( المجتمع الريفى والتنمية اإلقتصادية  02428)  

 والبشرية

 المجتمع الريفي و التنمية االقتصادية27 02 936

 تنمية المجتمع الريفي المحلي 27 02 921

 

 الثالثاء

21/5/2019 
 لغة انجليزية 11,30 –9,30

 

 تصميم وتنسيق الحدائق   27 07 848

 حاسب ألى

 لغة إنجليزية

إنتاج الخضر الورقية    27 07 817

 والزهرية

 لغة إنجليزية

        إقتصاديات اإلنتاج الزراعي    27 02 802

 ) خاص (

 لغة إنجليزية

 الخميس

23/5/2019 
9,30– 11,30 

زراعة الفاكهة في     27 07 832

 الوطن العربي

تخطيط وتنسيق مدن    27 07 859

 متقدمة

ور فسيولوجيا الزه  27 07 861

 ونباتات الزينة

 

============= 

 طرق البحث في اإلرشاد الزراعي   27 02 901 التحليل اإلقتصادى للنشاط الزراعى 27 02 837

 التدريب اإلرشادي  27 02 893

 المجتمع الريفي  27 02 909

 االحد

26/5/2019 
9,30– 11,30 

فاكهة المناطق   27 07 830

 المعتدلة والباردة

 بة رسالةطرق  بحث وكتا

 

 دراسات خاصة  27 07 854

 مورفولوجيا الخضر  27 07 804

 إنتاج الخضر الثمرية   27 07 815

إنتاج الخضر الجذرية   27 07 816

 والبصلية والدرنية

 االقتصاد القياسي    27 02 870

 تاريخ الفكر التعاونى  27 02 850

(     إقتصاديات الصناعات الغذائية  02305) 

 واأللبان

 قتصاد قياسي )دراسات تكميلية (ا

 

 

 صحافة زراعية   27 02 886

 دراسات خاصة   27 02 920

 إنتاج لحم متقدم   27 05 864

 الثالثاء

28/5/2019 
9,30– 11,30 

تصميم وتحليل   27 08 821

 التجارب الزراعية

إعداد وتخزين    27 07 838

 الحاصالت البستانية

ت تربية الزهور ونباتا  27 07 858

 الزينة متقدمة

تربية الزهور ونباتات    27 07 851

 الزينة

 

============== 

 

 اإلحصاء اإلقتصادى والتطبيقي  27 02 869

 

 
============== 

 الخميس

30/5/2019 
9,30– 11,30 

التربية لتحمل   27 08 829

 اإلجهادات البيئية

 تحليل األغذية   27 03 807

 لفينوليةالمواد الملونة وا  27 03 903
 فسيولوجيا الخضر  27 07 802

دراسات متقدمة فى    27 07 842

 الهرمونات

تطبيقات الحاسب االلى فى   27 08 825

 التحليل االحصائى للتجارب الزراعية

 التربية لتحمل اإلجهادات البيئية  27 08 829

الكفاءة اإلقتصادية للموارد    27 02 855

 واألجهزة الزراعية

 لتحليل االقتصادي الكليا  27 02 873

 

 تنمية اقتصادية )دراسات تكميلية (

 الطرق اإلرشادية المقارنة   27 02 899

 تحليل المشاكل االرشادية القائمة   27 02 897

األسلوب التجريبي و إنشاء النظريات     27 02 937

 االجتماعية

 الميداني تنظيم المجتمع الريفي   27 02 910

 البيانات االجتماعيةتحليل    27 02 914
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 جامعة دمنهور       

 كلية الزراعة      

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

 ( 2019ربيع  )) دكتوراه  –ماجستير  )  8201/2019   الثانى الدراسات العليا  الفصل الدراسي متحانات إجدول  تابع  

 دبلوم انتاج وفحص التقاوي

 
 اسم المقرر  الزمن األيام

 االحد

19/5/2019 
9,30– 11,30 

710 08 27 
 تخزين التقاوى 

 الثالثاء

 21/5/2019 
9,30– 11,30 

711 08 27 
 تشريعات تداول التقاوى واعتمادها

 الخميس

 23/5/2019 
9,30– 11,30 

712 08 27 
 مشروع التخرج

 االحد

26/5/2019 
9,30– 11,30 

716 08 27 
 إنتاج وتكنولوجيا المحاصيل غير التقليدية

 الثالثاء

 28/5/2019 
9,30– 11,30 

722 08 27 
 تكنولوجيا البذور

 

  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                  


