
 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 

 )فصل دراسي أول( 2021/2202للعام الجامعي   الثالث والرابعجدول محاضرات المستوى  

 

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية 

 واونالين في األسابيع الفردية الزوجيةفي األسابيع  الدراسة في الكلية – المستوى الثالث

 

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 االحد 

11-9 نظري   -مبادئ اإلحصاء االقتصادي واالجتماعي  401قاعة    
1-11 نظري  - دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات الزراعية  401قاعة    

3-1 تطبيقات -مبادئ اإلحصاء االقتصادي واالجتماعي  401قاعة    
5-3 تطبيقات  - دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات الزراعية 401قاعة    

 االثنين 

11-9 نظري  -أساسيات علم المجتمع الريفي 401قاعة    
نظري - 1االختيارية   11-1 401قاعة    

تطبيقات  -أساسيات علم المجتمع الريفي   1-3 401قاعة    
تطبيقات - 1االختيارية   3-5 401قاعة    

 الثالثاء 

11-9 نظري فقط  –مبادئ اإلرشاد الزراعي  401قاعة    
نظري   – 2االختيارية   11-1 401قاعة    
تطبيقات   – 2االختيارية   1-3  401قاعة  

تطبيقات   -مبادئ اإلرشاد الزراعي  3-5 401قاعة    
 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 المستوى الرابع 

  برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية

 العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعيةتخصص فرعى  

 واونالين في األسابيع الزوجية الفرديةفي األسابيع  الدراسة في الكلية

 

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 االحد 

 401قاعة  11-9 نظري   - ةيمزرع ادارة االعمال ال
 401قاعة  1-11 نظري  –  الزراعياقتصاديات االنتاج 

 401قاعة  3-1 تطبيقات  -ادارة االعمال المزرعية
 401قاعة  5-3 تطبيقات   - الزراعياقتصاديات االنتاج 

 االثنين 

 401قاعة  11-9 نظري  –النظريات االجتماعية وتطبيقاتها الريفية 
 401قاعة  1-11 نظري   –االختيارية 

 401قاعة  3-1 تطبيقات  -النظريات االجتماعية وتطبيقاتها الريفية 
 401قاعة  5-3 تطبيقات   -االختيارية 

 401قاعة  11-9 نظري   – االقتصادي  الزراعياالرشاد  الثالثاء 
 401قاعة  1-11 تطبيقات  - االقتصادي  الزراعياالرشاد 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية وااللبان

 الدراسة في الكلية في األسابيع الزوجية واونالين في األسابيع الفردية   – المستوى الثالث

 

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 الثالثاء 

 4مدرج  11-9 نظري   -اساسيات تغذية االنسان
 4مدرج  1-11 نظري  -بيئة المحاصيل الحقلية
 4مدرج  3-1 تطبيقات   -اساسيات تغذية االنسان

 4مدرج  5-3 تطبيقات  -الحقليةبيئة المحاصيل 

 االربعاء

 4مدرج  11-9 نظري   -متخمرةاللبان واال بادئات ال
 4مدرج  11-9 نظري  - اللبن السائل ومعامالته

 4مدرج  3-1 تطبيقات   -متخمرةاللبان واال بادئات ال
 4مدرج  5-3 تطبيقات  -اللبن السائل ومعامالته

 الخميس

 4مدرج  1-11 نظري   -األغذية مياء وتحليل يك
 4مدرج  1-11 تطبيقات   -القواعد الصحية لمصانع االغذية وااللبان

 4مدرج  5-3 تطبيقات   -األغذية مياء وتحليل يك
 4مدرج  5-3 تطبيقات   -القواعد الصحية لمصانع االغذية وااللبان

 

علوم وتكنولوجيا االغذية  لبرنامج  الفردية األسابيع في يوم الخميس 1,2متاح معمل 
 المستوى الثالث والرابع توزع بالتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس بالقسم  وااللبان

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 المستوى الرابع 

 علوم وتكنولوجيا االغذية وااللبانبرنامج 

 النظري  المقرر اليوم 
 (302)قاعة  

 التطبيقات  
 (101قاعة ) 

 الوقت 

 انتاج اللحم واللبن  السبت
 C 9-11مجموعة  Aمجموعة 
 A 11-1مجموعة  Bمجموعة 
 B 1-3مجموعة  Cمجموعة 

تكنولوجيا التبريد والتجميد  االحد 
 والتجفيف 

 C 9-11مجموعة  Aمجموعة 

 A 11-1مجموعة  Bمجموعة 

 B 1-3مجموعة  Cمجموعة 

ميكروبيولوجي االلبان  االثنين 
 ومنتجاتها

 C 9-11مجموعة  Aمجموعة 

 A 11-1مجموعة  Bمجموعة 

 B 1-3مجموعة  Cمجموعة 

 كيمياء وتحليل االلبان الثالثاء 
 C 9-11مجموعة  Aمجموعة 

 A 11-1مجموعة  Bمجموعة 

 B 1-3مجموعة  Cمجموعة 

 االربعاء
تكنولوجيا الحبوب 

 ومنتجاتها

 C 9-11مجموعة  Aمجموعة 

 A 11-1مجموعة  Bمجموعة 

 B 1-3مجموعة  Cمجموعة 

 

علوم وتكنولوجيا االغذية  لبرنامج  الفردية األسابيع في يوم الخميس 1,2متاح معمل 
 توزع بالتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس بالقسم  المستوى الثالث والرابع وااللبان

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 برنامج األراضي والمياه 

 األسابيع الزوجية واونالين في األسابيع الفرديةالدراسة في الكلية في  – المستوى الثالث

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 االثنين 

 6مدرج  11-9 نظري   –صخور ومعادن القشرة األرضية 
 6مدرج  1-11 نظري   –طبيعة األراضي 
 6مدرج  3-1 تطبيقات   –طبيعة األراضي 

 6مدرج  5-3 تطبيقات   -صخور ومعادن القشرة األرضية 

 الثالثاء 

 6مدرج  11-9 نظري   -كيمياء األراضي
 6مدرج  1-11 نظري   -حصر وتقسيم األراضي 

 6مدرج  3-1 تطبيقات   -كيمياء األراضي
 6مدرج  5-3 تطبيقات   -حصر وتقسيم األراضي 

 االربعاء

 6مدرج  11-9 نظري  –تغذية نبات 
 6مدرج  1-11 نظري   -تدهور الموارد االرضية 

 6مدرج  3-1 تطبيقات  –نبات تغذية  
 6مدرج  5-3 تطبيقات   -تدهور الموارد االرضية 

 

 المستوى الثالث والرابع األراضي والمياهلبرنامج في األسابيع الفردية يوم الخميس  4و  3متاح معمل 
 بالتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس بالقسم توزع 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 برنامج األراضي والمياه 

 المستوى الرابع

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 402قاعة  11-9 نظري  -الصرف الزراعي االثنين 
 402قاعة  1-11 تطبيقات   –الصرف الزراعي 

 الثالثاء 
 402قاعة  11-9 تحاليل األراضي والمياه والنبات 

 402قاعة  1-11 نظري  –ميكروبيولوجيا األراضي 
 402قاعة  3-1 تطبيقات  - ميكروبيولوجيا األراضي 

 االربعاء

 402قاعة  11-9 نظري  –استصالح وصيانة الموارد االرضية 
 402قاعة  1-11 نظري -التحكم البيئي في المنشئات الزراعية 

 402قاعة  3-1 تطبيقات  –استصالح وصيانة الموارد االرضية 
 402قاعة  5-3 تطبيقات -التحكم البيئي في المنشئات الزراعية 

 

 المستوى الثالث والرابع األراضي والمياهلبرنامج في األسابيع الفردية يوم الخميس  4و  3متاح معمل 
 بالتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس بالقسم توزع 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 برنامج االنتاج الحيواني والداجنى 

 الدراسة في الكلية في األسابيع الزوجية واونالين في األسابيع الفردية –المستوى الثالث 

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 الثالثاء 

نظري   –فسيولوجيا حيوان   9-11 3مدرج    
نظري   -رعاية وانتاج الجاموس   11-1 3مدرج    

تطبيقات   -فسيولوجيا حيوان   1-3 3مدرج    
تطبيقات   -رعاية وانتاج الجاموس   3-5 3مدرج    

 االربعاء

نظري   -تغذية حيوان  9-11 3مدرج    
نظري  -مواد العلف  11-1 3مدرج    
تطبيقات   -تغذية حيوان  1-3 3مدرج    
تطبيقات  -مواد العلف  3-5 3مدرج    

 الخميس

نظري  -رعاية وانتاج االرانب   9-11 3مدرج    
نظري  –فسيولوجيا دواجن   11-1 3مدرج    
تطبيقات  -رعاية وانتاج االرانب   1-3 3مدرج    
تطبيقات  –فسيولوجيا دواجن   3-5 3مدرج    

 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 )شركة( برنامج انتاج الدواجن

 المستوى الثالث 

 

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 301قاعة  1-11 نظري  -التفريخ وانتاج الكتاكيت  االحد 
 301قاعة  3-1 تطبيقات  -التفريخ وانتاج الكتاكيت 

 االثنين 

 3مدرج  11-9 نظري  –تكنولوجيا انتاج دجاج اللحم 
 3مدرج  1-11 نظري  -مجال االنتاج الحيواني والداجنى والسمكي  االحصاء فى

 3مدرج  3-1 تطبيقات -االحصاء فى مجال االنتاج الحيواني والداجنى والسمكي
 3مدرج  5-3 تطبيقات  –تكنولوجيا انتاج دجاج اللحم 

 الثالثاء 

 522قاعة  11-9 نظري  –تغذيه الدواجن 
 522قاعة  1-11 نظري  –فسيولوجيا دواجن 

 522قاعة  3-1 تطبيقات  –تغذيه الدواجن 
 522قاعة  5-3 تطبيقات  –فسيولوجيا دواجن 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 برنامج االنتاج الحيواني والداجنى 

   انتاج دواجنتخصص فرعى  –المستوى الرابع 

 

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 االحد 

 301قاعة  11-9 نظري  –التطورات الحديثة في علوم الدواجن 
 301قاعة  1-11 نظري  -التفريخ وانتاج الكتاكيت 
 301قاعة  3-1 تطبيقات  -التفريخ وانتاج الكتاكيت 

 301قاعة  5-3 تطبيقات  -التطورات الحديثة في علوم الدواجن

 االثنين 

 3مدرج  11-9 نظري  –تكنولوجيا انتاج دجاج اللحم 
 3مدرج  1-11 نظري  -مجال االنتاج الحيواني والداجنى والسمكي  االحصاء فى

 3مدرج  3-1 تطبيقات -االحصاء فى مجال االنتاج الحيواني والداجنى والسمكي
 3مدرج  5-3 تطبيقات  –تكنولوجيا انتاج دجاج اللحم 

 301قاعة  11-9 نظري  –صحة وامراض الدواجن الخميس
 301قاعة  1-11 تطبيقات  -صحة وامراض الدواجن

 

 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 برنامج االنتاج الحيواني والداجنى 

   نتاج الحيواني والداجنىتخصص فرعى اال  –المستوى الرابع 

 

 المكان الوقت  المقرر رقم الكشف   اليوم 

 كل الطالب  االثنين 

 3مدرج  11-9 نظري  –تكنولوجيا انتاج دجاج اللحم 
 3مدرج  1-11 نظري  -مجال االنتاج الحيواني والداجنى والسمكي  فياالحصاء 
 3مدرج  3-1 تطبيقات -مجال االنتاج الحيواني والداجنى والسمكي فياالحصاء 

 3مدرج  5-3 تطبيقات  –تكنولوجيا انتاج دجاج اللحم 

 الثالثاء 

1-80 

 301قاعة  11-9 نظري  -رعاية وانتاج ماشية اللبن واللحم
 102قاعة  1-11 نظري  -تربية وتحسين الحيوان 

 301قاعة  3-1 تطبيقات  -رعاية وانتاج ماشية اللبن واللحم 
 102قاعة  5-3 تطبيقات  -تربية وتحسين الحيوان 

 االخر - 81

 102قاعة  11-9 نظري  -تربية وتحسين الحيوان 
 301قاعة  1-11 نظري  -رعاية وانتاج ماشية اللبن واللحم

 301قاعة  3-1 تطبيقات  -تربية وتحسين الحيوان 
 102قاعة  5-3 تطبيقات  -رعاية وانتاج ماشية اللبن واللحم 

 االربعاء
1-80 

 301قاعة  11-9 نظري  -رعاية وتربية األسماك 
 301قاعة  3-1 تطبيقات  -رعاية وتربية األسماك 

 االخر - 81
 301قاعة  1-11 نظري  -رعاية وتربية األسماك 
 301قاعة  5-3 تطبيقات  -رعاية وتربية األسماك 
 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 برنامج االنتاج الحيواني والداجنى 

   انتاج حيواني وسمكيتخصص فرعى  –المستوى الرابع 

 

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 102قاعة  1-11 نظري  -  تغذية اسماك االثنين 
 102قاعة  3-1 طبيقات ت-  تغذية اسماك

 الثالثاء 

 102قاعة  11-9 نظري  -تربية وتحسين الحيوان 
 301قاعة  1-11 نظري  -رعاية وانتاج ماشية اللبن واللحم

 301قاعة  3-1 تطبيقات  -تربية وتحسين الحيوان 
 102قاعة  5-3 تطبيقات  -رعاية وانتاج ماشية اللبن واللحم 

 االربعاء

 102قاعة  11-9 نظري  – صحة وامراض الحيوان 
 301قاعة  1-11 نظري  -رعاية وتربية األسماك 
 102قاعة  3-1 تطبيقات   –صحة وامراض الحيوان
 301قاعة  5-3 تطبيقات  -رعاية وتربية األسماك 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 قسم االنتاج الحيواني والداجنى

   )شركة(  انتاج دواجنبرنامج  –المستوى الرابع 

 

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 102قاعة  11-9 المفرخات  االحد 
 102قاعة  1-11 التدريب في المجازر 

 االثنين 
 301قاعة  11-9 مصطلحات اللغة االنجليزية للدواجن

 301قاعة  1-11 الجودة واالمان الحيوي 
 301قاعة  3-1 التنمية البشرية والموارد البشرية 

 102قاعة  1-11 التفريغ التدريب في مزارع انتاج بيض   االربعاء
 102قاعة  5-3 تدريب ميداني داجني )التدريب في مصانع االعالف( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 

 برنامج االنتاج النباتي 

 الدراسة في الكلية في األسابيع الزوجية واونالين في األسابيع الفردية - المستوى الثالث

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 الثالثاء 

 5مدرج  11-9 نظري  -النبات أساسيات تربية 
 5مدرج  1-11 نظري  –إنتاج الفاكهة متساقطة األوراق 

 5مدرج  3-1 تطبيقات  -أساسيات تربية النبات 
 5مدرج  5-3 تطبيقات  -إنتاج الفاكهة متساقطة األوراق 

 االربعاء

 5مدرج  11-9 نظري  –انتاج المحاصيل
 5مدرج  1-11 نظري  –إنتاج الزهور ونباتات الزينة 

 5مدرج  3-1 تطبيقات  –انتاج المحاصيل 
 5مدرج  5-3 تطبيقات  -انتاج الزهور ونباتات الزينة 

 الخميس

 5مدرج  11-9 نظري   – 1االختيارية 
 5مدرج  1-11 نظري   – 2االختيارية 
 5مدرج  3-1 تطبيقات   – 1االختيارية 
 5مدرج  5-3 تطبيقات   – 2االختيارية 

 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

   تخصص فرعى بساتين -برنامج اإلنتاج النباتي  المستوى الرابع

 المكان  الوقت  المقرر  رقم الكشف  اليوم 

 السبت

 5مدرج  11-9 نظري  –فسيولوجيا المحاصيل البستانية  1-125
 5مدرج  1-11 نظري  –انتاج وجودة التقاوي  االخر-126
 5مدرج  3-1 نظري  –فسيولوجيا المحاصيل البستانية  1-125

 5مدرج  5-3 نظري  –انتاج وجودة التقاوي  االخر-126
 6مدرج  11-9 تطبيقات  –فسيولوجيا المحاصيل البستانية  االخر-126
 6مدرج  1-11 تطبيقات  –انتاج وجودة التقاوي  1-125

 6مدرج  3-1 تطبيقات  –فسيولوجيا المحاصيل البستانية  االخر-126
 6مدرج  5-3 تطبيقات  –وجودة التقاوي انتاج  1-125

 االحد 

 5مدرج  11-9 نظري  -انتاج خضر عضوية  1-125
 5مدرج  1-11 نظري  -انتاج خضر عضوية  االخر-126
 5مدرج  3-1 تطبيقات  -انتاج خضر عضوية  1-125

 5مدرج  5-3 تطبيقات  -انتاج خضر عضوية  االخر-126

 االثنين 

 5مدرج  11-9 نظري   –الطبية والعطرية النباتات  1-125
 5مدرج  1-11 نظري   - انتاج فاكهة مستديمة الخضرة 1-125

 5مدرج  3-1 نظري   –النباتات الطبية والعطرية  االخر-126
 5مدرج  5-3 نظري   - انتاج فاكهة مستديمة الخضرة االخر-126
 501قاعة  11-9 تطبيقات   –النباتات الطبية والعطرية  126-185
 501قاعة  1-11 تطبيقات   –النباتات الطبية والعطرية  االخر-185
 501قاعة  3-1 تطبيقات   –النباتات الطبية والعطرية  1-65
 501قاعة  5-3 تطبيقات   –النباتات الطبية والعطرية  66-125

 الثالثاء 

 501قاعة  11-9 تطبيقات   - انتاج فاكهة مستديمة الخضرة 1-65
 501قاعة  1-11 تطبيقات   - انتاج فاكهة مستديمة الخضرة 66-125
 501قاعة  3-1 تطبيقات   - انتاج فاكهة مستديمة الخضرة 126-185
 501قاعة  5-3 تطبيقات   - انتاج فاكهة مستديمة الخضرة االخر-185



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 

  المستوى الرابع

 محاصيل  تخصص فرعى  -برنامج اإلنتاج النباتي 

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 5مدرج  1-11 نظري  –انتاج وجودة التقاوي  السبت
 6مدرج  5-3 تطبيقات  –انتاج وجودة التقاوي 

 االحد 

 502قاعة  11-9 نظري   - فسيولوجيا المحاصيل
 5مدرج  1-11 نظري  -انتاج خضر عضوية 
 5مدرج  3-1 تطبيقات  -انتاج خضر عضوية 

 502قاعة  5-3 تطبيقات   - المحاصيلفسيولوجيا 

 االثنين 

 502قاعة  11-9 نظري   - تربية محاصيل
 502قاعة  1-11 نظري   - انتاج وتكنولوجيا الحبوب 

 502قاعة  3-1 تطبيقات   - تربية محاصيل
 502قاعة  5-3 تطبيقات   - حبوب ال اانتاج وتكنولوجي 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 برنامج وقاية النبات 

 الدراسة في الكلية في األسابيع الزوجية واونالين في األسابيع الفردية  -المستوى الثالث

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 الثالثاء 

 1مدرج  11-9 نظري  – حشرات اقتصادية
 1مدرج  1-11 نظري  –حيوان زراعي 
 1مدرج  3-1 تطبيقات  - حشرات اقتصادية
 1مدرج  5-3 تطبيقات  –حيوان زراعي 

 االربعاء

 1مدرج  11-9 نظري  -اساسيات مكافحة اآلفات 
 1مدرج  1-11 نظري  –وراثة العشائر

 1مدرج  3-1 تطبيقات  -اساسيات مكافحة اآلفات 
 1مدرج  5-3 تطبيقات   –وراثة العشائر 

 الخميس

 1مدرج  11-9 نظري   -النيماتودا المسببة لألمراض النباتية 
 1مدرج  1-11 نظري  –اساسيات امراض النبات 

 1مدرج  3-1 تطبيقات   –النيماتودا المسببة لألمراض النباتية 
 1مدرج  5-3 تطبيقات  –اساسيات امراض النبات 

 

  والتكنولوجيا الحيوية امراض النبات مقرراتلجميع  الفردية األسابيع في يوم األربعاء  1,2متاح معامل 
 أعضاء هيئة التدريستوزع بالتنسيق بين  المستوى الثالث والرابع

من كل أسبوع لجميع مقررات وقاية النبات  الفردية األسابيع في  يوم األربعاء 3,4متاح معامل 
 المستوى الثالث والرابع بالتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 برنامج وقاية النبات 

 كيمياء وسمية المبيدات المستوى الرابع تخصص فرعى 

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 االحد 

 202قاعة  11-9 نظري -المبيدات تحليل 
 202قاعة  1-11 نظري   -سمية المبيدات الحشرية

 202قاعة  3-1 تطبيقات  -تحليل المبيدات 
 202قاعة  5-3 تطبيقات   -سمية المبيدات الحشرية

 االثنين 

 202قاعة  11-9 نظري - مبيدات الحشائش
 202قاعة  1-11 نظري   -مبيدات نيماتودية 

 202قاعة  3-1 تطبيقات   -الحشائشمبيدات 
 202قاعة  5-3 تطبيقات   -مبيدات نيماتودية 

 الثالثاء 
 أسابيع زوجية 

استخدام التكنولوجيا الحيوية في مكافحة الحشرات واالمراض  
 نظري -النباتية 

 2مدرج  9-11

استخدام التكنولوجيا الحيوية في مكافحة الحشرات واالمراض  
 تطبيقات  -النباتية 

 2مدرج  11-1

 

 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 برنامج وقاية النبات 

  أمراض النباتالمستوى الرابع تخصص فرعى 

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 االحد 

 201قاعة  11-9 نظري   -امراض اشجار الفاكهة
 201قاعة  1-11 نظري  -تقسيم فطريات 

 201قاعة  3-1 تطبيقات  -امراض اشجار الفاكهة
 201قاعة  5-3 تطبيقات  -الفطريات تقسيم 

 االثنين 

 201قاعة  11-9 نظري   –وراثة ميكروبية 
 201قاعة  1-11 نظري  - امراض نبات الزينة 

 201قاعة  3-1 تطبيقات   –وراثة ميكروبية 
 201قاعة  5-3 تطبيقات  - امراض نبات الزينة 

 الثالثاء 
 أسابيع زوجية 

الحيوية في مكافحة الحشرات واالمراض  استخدام التكنولوجيا 
 نظري -النباتية 

 2مدرج  9-11

استخدام التكنولوجيا الحيوية في مكافحة الحشرات واالمراض  
 تطبيقات  -النباتية 

 2مدرج  11-1

 

 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 برنامج وقاية النبات 

 حشرات االقتصادية المستوى الرابع تخصص فرعى ال

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 االحد 

 522قاعة  11-9 نظري  -مورفولوجى وتقسيم الحشرات 
 522قاعة  1-11 نظري   - الحشرات الناقلة ألمراض النبات 

 522قاعة  3-1 تطبيقات  -مورفولوجى وتقسيم الحشرات 
 522قاعة  5-3 تطبيقات   –الحشرات الناقلة ألمراض النبات 

 االثنين 

 522قاعة  11-9 نظري   –المكافحة الحيوية لآلفات 
 522قاعة  1-11 نظري  -بيئة الحشرات 

 522قاعة  3-1 تطبيقات   –المكافحة الحيوية لآلفات 
 522قاعة  5-3 تطبيقات  –بيئة الحشرات 

 الثالثاء 
 أسابيع زوجية 

استخدام التكنولوجيا الحيوية في مكافحة الحشرات واالمراض  
 نظري -النباتية 

 2مدرج  9-11

التكنولوجيا الحيوية في مكافحة الحشرات واالمراض  استخدام 
 تطبيقات  -النباتية 

 2مدرج  11-1

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 المستوى الثالث 

 برنامج التكنولوجيا الحيوية

 

 المكان الوقت  المقرر اليوم 
 معمل امراض نبات  11-9 تطبيقات  - علم الخلية االثنين 

 الثالثاء 
 201قاعة  11-9 نظري  - المعلوماتية الحيوية 

 201قاعة  1-11 تطبيقات  - علم الخلية
 201قاعة  3-1 تطبيقات  - المعلوماتية الحيوية 

 االربعاء
 201قاعة  11-9 نظري   - زراعة االنسجة النباتية

 201قاعة  1-11 نظري  - االصحاح البيئي
 معمل زراعة االنسجة  3-1 تطبيقات   - زراعة االنسجة النباتية

 الخميس
 201قاعة  11-9 نظري  - الهندسة الوراثية في تحسين السالالت النباتيةدور 

 معمل البيوتكنولوجى  1-11 تطبيقات -دور الهندسة الوراثية في تحسين السالالت النباتية
 201قاعة  3-1 تطبيقات  - االصحاح البيئي

 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                             كلية الزراعة             

 
 والقائم بعمل عميد الكلية  منسق الجدول                        وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د.م/ عماد فاروق أبوكيلة                                    أ.د/ هدى متولى نصر 
 

 الرابع المستوى 

 برنامج التكنولوجيا الحيوية

 

 المكان الوقت  المقرر اليوم 

 الثالثاء 

 202قاعة  11-9 نظري   - يةئربية النبات الجزي ت
 202قاعة  1-11 نظري  -فسيولوجيا الحيوان

 202قاعة  3-1 تطبيقات   - يةئربية النبات الجزي ت
 202قاعة  5-3 تطبيقات  -فسيولوجيا الحيوان

 االربعاء

 202قاعة  11-9 نظري   -التربية لتحمل االجهاد الحيوي وغير الحيوي 
 202قاعة  1-11 نظري   -طرق دخول الجين

 202قاعة  3-1 تطبيقات   -التربية لتحمل االجهاد الحيوي وغير الحيوي 
 معمل البيوتكنولوجى  5-3 تطبيقات   -طرق دخول الجين

 الخميس

 202قاعة  11-9 نظري  -التكنولوجيا الحيوية الزرقاء
 202قاعة  1-11 نظري  -التكنولوجيا الحيويةالذكاء االصطناعي وتطبيقات في 

 202قاعة  3-1 تطبيقات  -التكنولوجيا الحيوية الزرقاء
 202قاعة  5-3 تطبيقات  -الذكاء االصطناعي وتطبيقات في التكنولوجيا الحيوية

 

 

 


