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 جامعة دمنهور 

 كلية الزراعة 

 ( 2019 خريف )) دكتوراه  –ماجستير  )  2019/2020    االولالدراسات العليا  الفصل الدراسي  متحاناتإجدول                        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

 الخميس

2/1/2020 
 طرق التحليل باألجهزة 27 06 821 11,30 –9,30

 طرق بحث وكتابة رسالة

 األغذية متقدم موضوعات مختارة في كيمياء 27 03 843

 كيمياء بروتينات اللبن 27 03 861 

 البروتينات 27 03 893

813 08 27             

إنتاج وتكنولوجيا المحاصيل غير 

 التقليدية

 االحد

5/1/2020 
9,30– 11,30 

 تحليل المبيدات ) متقدم (         27 06 806

 بيئة حشرات متقدم          27 06 839

األسس الفسيولوجية والوراثية لظاهره المقاومة فى         27 06 836

 الحشرات

 الزراعة العضوية لمحاصيل الخضر   27 07 821

 

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

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

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

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

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

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

 الخميس

9/1/2020 
9,30– 11,30 

 

 عملي –األنزيمات  27 03 898

 استعمال األجهزة في تحليل االغذية 27 03 844

 تكنولوجيا الجبن .. متقدم 27 03 880

 الطرق التحليلية المتقدمة في ميكروبيولوجيا األلبان       27 03 870

 تربية المحاصيل ذاتية اإلخصاب )متقدم( 27 08 832

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

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

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

 االحد

12/1/2020 
9,30– 11,30 

 أمراض النبات البكتيرية 27 04 812

 مورفولوجيا الحشرات متقدم   27 06 841

 مورفولوجيا الحشرات 27 06 826

 النباتات الطبية والعطرية   27 07 853

 الليبيدات 27 03 900

 موضوعات مختارة في اللبن وتغذية اإلنسان 27 03 886

 

801 08 27 

 دراسات عليا خاصة

 الثالثاء

14/1/2020 
9,30– 11,30 

 التقويم الحيوي للمبيدات  27 06 814

 االتجاهات الحديثة في مكافحة اآلفات 27 06 819

 

 تحليل األغذية 27 03 807

 موضوعات مختارة في الكيمياء الحيوية 27 03 905

 تصنيف وتصنيع الجبن 27 03 876

 اللبنية الصناعيةالتخمرات  27 03 874

860 07 27 

 النباتات الطبية والعطرية متقدمه

 الخميس

16/1/2020 
9,30– 11,30 

 حاسب ألى حاسب ألى

 موضوعات مختارة في بيوتكنولوجيا األلبان 27 03 871

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

=================== 
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 جامعة دمنهور 

 كلية الزراعة 

 ( 2019خريف  )) دكتوراه  –ماجستير  )  2019/2020   االول  الدراسات العليا  الفصل الدراسيمتحانات إجدول  تابع                     الدراسات العليا والبحوث

 

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

 

    

           

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

 
 

 

  ى ومياهراضأ الزمن األيام
 أمراض نبات 

 ووراثة 

 إنتــــــاج حيـــوانــــــى   

 واسماك  

 دواجن

 الخميس

2/1/2020 
 المواد الملونة والفينولية 27 03 903 ميكروبيولوجى االراضى      27 01 833 11,30 –9,30

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

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

==== 

 البروتينات 27 03 893

 تغذية دواجن متقدمة        2705848

 (    منتجات الدواجن 05432)  

 االحد

5/1/2020 
9,30– 11,30 

 

 إقتصاديات األراضى والمياة     2702813

 

 فسيولوجيا التطفل 27 04 825

 ) هندسة وراثية (

 
 ميكروبيولوجى الكرش         27 05 813

 تربية أسماك وقشريات متقدم      27 05 896

 

 مواد علف الدواجن      2705846

 (    التلقيح الصناعى وإختيار الديوك 05433) 

 الخميس

9/1/2020 
 فسيولوجيا الخضر  27 07 802 11,30 –9,30

 

 أمراض أشجار الفاكهة 27 04 805

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

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

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

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

 
 عملي –نزيمات اإل 27 03 898

 إنتاج بيض متقدم 27 05 865

 تصميم التجارب                 2705844

 االحد

12/1/2020 
9,30– 11,30 

 تغذية نبات ) متقدم (   27 01 834

804 01 27           

 ى تركيبها وخواصهامعادن االراض 

 

860 07 27 

 النباتات الطبية والعطرية متقدمه

 
 فسيولوجي التناسل  المتقدم     27 05 821

 البيئة المائية      27 05 901

 

 تربية دواجن متقدم        2705839

 (    التغذية التطبيقية للدواجن 05428) 

 الثالثاء

14/1/2020 
9,30– 11,30 

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

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

 

 أمراض الزراعات المحمية         27 04 831

 ) وراثة خلوية (       20305

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

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

 

 فسيولوجيا الغدد الصماء  متقدم    27 05 811

 الهرمونات فى الدواجن     27 05 882

 الخميس

16/1/2020 
9,30– 11,30 

=========================== حاسب ألى

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

 ألى حاسب

828 05 27   

 التقنية الحيوية في تربية الحيوان

 حاسب ألى

 إنتاج لحم متقدم 27 05 864

 دراسات خاصة متقدمة                 2705838
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 جامعة دمنهور 

 كلية الزراعة 

 ( 2019خريف  )) دكتوراه  –ماجستير  )  2019/2020   االول 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 / محمود عياد ضيف هللا                   أ/ نادية صبرى زايد        

 

 الزمن األيام
 إرشاد زراعى قتصاد زراعىإ زينة ///   خضر فاكهة

 و مجتمع ريفى

 الخميس

2/1/2020 
9,30– 11,30 

 طرق بحث وكتابة رسالة

831 06 27     

 آفات أشجار الفاكهة وطرق مكافحتها 

 

 طرق التحليل باألجهزة         27 06 821

 المواد الملونة والفينولية       27 03 903

 تصميم وتنسيق الحدائق متقدمة       27 07 857

 طرق بحث وكتابة رسالة

 فى االقتصاد الزراعىطرق البحث     27 02 849

 

 

 طرق بحث وكتابة رسالة

 

 ) تجميع وتحليل البيانات اإلجتماعية (       02433

 االحد

5/1/2020 
9,30– 11,30 

821 08 27   

 تصميم وتحليل التجارب الزراعية 

 دراسات خاصة فى الفاكهة   27 07 834

 

 تصميم وتحليل التجارب الزراعية     27 08 821

 
 المعايير اإلحصائية الزراعية     27 02 842

 الزراعة العضوية لمحاصيل الخضر   27 07 821

 
 السكان الريفيون       27 02 929

 الزراعة العضوية لمحاصيل الخضر   27 07 821

 الخميس

9/1/2020 
9,30– 11,30 

  

 فسيولوجيا الخضر     27 07 802

 شجيرات الزينة والمتسلقات والمدادات    27 07 849

 والمسطحات الخضراء ونباتات الظل

 تربية الزهور ونباتات الزينة      27 07 851

 

 إعداد وتخزين الحاصالت البستانية  2 07 838

 التحليل االقتصادي الكلي       27 02 873

 

 

 
إدارة وتنظيم ومراقبة المرفق اإلرشادى     2702891

 الزراعى

 ريفىدراسات خاصة فى علم مجتمع ال   27 02 938

 ) لغة البحث اإلجتماعى (      02435

 االحد

12/1/2020 
9,30– 11,30 

  

 العنب   27 07 824 

 

 الليبيدات     27 03 900

 النباتات الطبية والعطرية    27 07 853

850 07 27   

 تنسيق الحدائق والزهور والتنسيق الداخلي لنباتات الزينة 

 

المنتجات  إقتصاديات إستهالك وتصنيع  27 02 808

 الزراعية

 التجارة الخارجية     27 02 871ؤ

 

918 02 27       

 الخدمة الصحية الريفية العامة 

 الثالثاء

14/1/2020 
9,30– 11,30 

 

 فسيولوجيا أشجار الفاكهة       27 07 826

836 07 27 

 فسيولوجيا أشجار الفاكهة متقدمة

 

 إنتاج محاصيل السكر )متقدم(     27 08 810

 أساسيات أمراض النبات ) متقدم (     27 04 821

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

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

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

 

 ) تنمية الموارد البشرية (        02432

 الخميس

16/1/2020 
9,30– 11,30 

 حاسب ألى

 دراسات عليا خاصة   27 07 835

 حاسب ألى

 إنتاج الزهور ونباتات الزينة متقدم     27 07 856

تصميم         27 07                                           848

 وتنسيق الحدائق

 

 حاسب ألى

 إنتاج لحم متقدم      27 05 864

التحليل اإلقتصادى للمشروعات     27 02 819

 الزراعية

 حاسب ألى

840 07 27       

 تقدمةتغذية أشجار الفاكهة م
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 جامعة دمنهور 

 كلية الزراعة 

                      وثالدراسات العليا والبح 
 (  2019)خريف  2019/2020الفصل الدراسي االول االول الدراسات العليا  الفصل الدراسي متحانات إجدول تابع                                                

 برنامج ماجستير اإلدارة المستدامة لألراضى
               

 

 

                                                                                                                     عميد الكلية         ث                                       وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو                                      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 األيام
 د زراعىقتصاإ خضر حشرات

 الخميس

2/1/2020 
9,30– 11,30 

SLM 27871 

 نمذجة النظام النباتى فى ادارة االرض

   SLM 27871   نمذجة النظام النباتى فى ادارة االرض   SLM 27851      تخطيط استخدام االرض للتنمية المستدامة 

 الخميس

9/1/2020 
9,30– 11,30 

SLM 27875 

 لالفات االدارة )المكافحة( المتكاملة

   SLM 27875    االدارة )المكافحة( المتكاملة لالفات SLM 27877               االقتصاد الزراعى التطبيقى 

 االحد

12/1/2020 
9,30– 11,30 

SLM 27879 

 ادارة المخلفات الزراعية متقدم

    SLM 27879    ادارة المخلفات الزراعية متقدم SLM 27865 

 االقتصادية في إدارة الموارد المائيةالجوانب االجتماعية و

 الخميس

16/1/2020 
9,30– 11,30 

 

 حاسب ألى
 

 حاسب ألى
 

 حاسب ألى


