
 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 

 ( ثانى)فصل دراسي  2021/2022للعام الجامعي  الثالث والرابعجدول محاضرات المستوى 

 

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية 

 الزوجيةالحضور في األسابيع  – المستوى الثالث

 

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 االحد

11-9 نظري  -البرامج والمشروعات االرشادية   401قاعة    
1-11 نظري  -المعينات السمعية والبصرية  401قاعة    
3-1 تطبيقات  -البرامج والمشروعات االرشادية   401قاعة    
5-3 تطبيقات -المعينات السمعية والبصرية  401قاعة    

 االثنين 

11-9 نظري  -اقتصاديات االنتاج الحيوانى والداجنى 401قاعة    
نظري  -الزراعيالتعاون   11-1 401قاعة    

تطبيقات  -اقتصاديات االنتاج الحيوانى والداجنى  1-3 401قاعة    
تطبيقات  -الزراعيالتعاون   3-5 401قاعة    

 الثالثاء
11-9 نظري فقط  –الريفي المحلى تنظيم وتنمية المجتمع  401قاعة    

نظري   - اإللكترونيلتسويق الزراعي ا  11-1 401قاعة    
تطبيقات   - لتسويق الزراعي اإللكترونيا  1-3  401قاعة  

 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 المستوى الرابع 

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية 

 الفردية الحضور في األسابيع  -تخصص فرعى العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية

 

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 االحد

 401قاعة  11-9 نظري  -والتنمية االقتصادية والبشرية الريفيالمجتمع 
 401قاعة  1-11 نظري  - المناهج االرشادية الزراعية

 401قاعة  3-1 تطبيقات -والتنمية االقتصادية والبشرية الريفيالمجتمع 
 401قاعة  5-3 تطبيقات -المناهج االرشادية الزراعية 

 االثنين 
 401قاعة  11-9 نظري  - اقتصاديات التنمية الزراعية 
 401قاعة  1-11 تطبيقات - اقتصاديات التنمية الزراعية 

 401قاعة  5-1 تطبيقات فقط  –تخرج المشروع 

 الثالثاء

 401قاعة  11-9 نظري   -المعارض االرشادية الزراعية 
 401قاعة  1-11 نظري  -االجتماعيديناميكيات التغير 

 401قاعة  3-1 تطبيقات   -المعارض االرشادية الزراعية 
 401قاعة  5-3 تطبيقات -االجتماعيديناميكيات التغير 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 

 برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية وااللبان 

 الحضور في األسابيع الزوجية – المستوى الثالث

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 الثالثاء

 4مدرج  11-9 )نظري(تكنولوجيا حفظ االغذية 
 4مدرج  1-11 )نظري( الخواص الحسية والطبيعية

 4مدرج  3-1 تطبيقات -تكنولوجيا حفظ االغذية 
 4مدرج  5-3 تطبيقات  -الخواص الحسية والطبيعية

 االربعاء

 4مدرج  11-9 نظري  - تكنولوجيا االلبان ومنتجاتها
 4مدرج  1-11 نظري  -مكروبيولوجيا االغذية

 4مدرج  3-1 تطبيقات - تكنولوجيا االلبان ومنتجاتها
 4مدرج  5-3 تطبيقات  -مكروبيولوجيا االغذية

 الخميس

 4مدرج  11-9 )نظري(  اقتصاديات الصناعات الغذائية
 4مدرج  1-11 )نظري( مراقبة جودة األغذية واأللبان
 4مدرج  3-1 تطبيقات  - اقتصاديات الصناعات الغذائية
 4مدرج  5-3 تطبيقات -مراقبة جودة األغذية واأللبان

 

 من كل أسبوع لقسم الصناعات طوال اليوم  السبتالزراعية يوم  معامل متاح 

 

 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 المستوى الرابع 

 علوم وتكنولوجيا االغذية وااللبان برنامج 

 الفردية الحضور في األسابيع 

 النظرى   المقرر اليوم
 302قاعة 

 التطبيقات
 الوقت  101قاعة 

 مشروع التخرج السبت
 B 9-11مجموعة  Aمجموعة 
 C 11-1مجموعة  Bمجموعة 
 A 1-3مجموعة  Cمجموعة 

تكنولوجيا المنتجات الحيوانية   االحد
 والداجنية 

 المحاضرة  
 11-9من 

 6مدرج 

 B 9-11مجموعة 
 C 11-1مجموعة 
 A 1-3مجموعة 

 تكنولوجيا الجبن  االثنين 
 B 9-11مجموعة  Aمجموعة 
 C 11-1مجموعة  Bمجموعة 
 A 1-3مجموعة  Cمجموعة 

هندسة تصنيع منتجات االغذية   الثالثاء
 وااللبان 

 B 9-11مجموعة  Aمجموعة 
 C 11-1مجموعة  Bمجموعة 
 A 1-3مجموعة  Cمجموعة 

 تكنولوجيا الزيوت والدهون ومنتجاتها  االربعاء
 B 9-11مجموعة  Aمجموعة 
 C 11-1مجموعة  Bمجموعة 
 A 1-3مجموعة  Cمجموعة 

 تكنولوجيا األلبان المجففة والمكثفة الخميس
 B 9-11مجموعة  Aمجموعة 
 C 11-1مجموعة  Bمجموعة 
 A 1-3مجموعة  Cمجموعة 

 من كل أسبوع لقسم الصناعات طوال اليوم  السبتالزراعية يوم  معامل متاح 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 برنامج األراضي والمياه 

 الحضور في األسابيع الزوجية – المستوى الثالث

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 االثنين 
 6مدرج  11-9 نظري  - نظم الري الحديث
 6مدرج  1-11 نظري  –عالقات مائية 
 6مدرج  3-1 تطبيقات  –نظم الري الحديث 

 الثالثاء

 6مدرج  11-9 نظري  – األراضي مينرالوجيا
 6مدرج  1-11 نظري  –  األراضيخصوبة وتسميد 
 6مدرج  3-1 تطبيقات  –  األراضيخصوبة وتسميد 

 6مدرج  5-3 تطبيقات  – األراضي مينرالوجيا

 االربعاء

 6مدرج  11-9 نظري  – 1 اختياري 
 6مدرج  1-11 نظري  – جرارات وقوى زراعية 

 6مدرج  3-1 تطبيقات  – 1 اختياري 
 6مدرج  5-3 تطبيقات  – جرارات وقوى زراعية 

 

 طوال اليوم  األراضيفي الزراعية يوم الخميس من كل أسبوع لقسم   1متاح معمل 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 برنامج األراضي والمياه 

 المستوى الرابع

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 االحد

 402قاعة  11-9 نظري  –مجال الزراعة  األلى فيتطبيقات الحاسب 
 402قاعة  1-11 نظري  –النظم الجغرافية واالستشعار عن بعد 
 402قاعة  3-1 تطبيقات  –النظم الجغرافية واالستشعار عن بعد
 402قاعة  5-3 تطبيقات  –تطبيقات الحاسب األلى في الزراعة 

 
 االثنين 
 

 402قاعة  11-9 نظري  - 1اختيارية 
 402قاعة  1-11 نظري  - 2اختيارية 
 402قاعة  3-1 تطبيقات  - 1اختيارية 
 402قاعة  5-3 تطبيقات  - 2اختيارية 

 الثالثاء
 402قاعة  11-9 نظري  –اقتصاديات الموارد االرضية والمائية 
 402قاعة  1-11 تطبيقات  –اقتصاديات الموارد االرضية والمائية 

 402قاعة  5-1 تطبيقات فقط  – مشروع التخرج
 

 طوال اليوم  األراضيفي الزراعية يوم الخميس من كل أسبوع لقسم   1متاح معمل 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 برنامج االنتاج الحيواني والداجنى

 فقط  الزوجيةالحضور في األسابيع  –المستوى الثالث 

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 الثالثاء

نظري  -انتاج اسماك  9-11 3مدرج    
نظري  -تغذية دواجن  11-1 3مدرج    
تطبيقات  - انتاج اسماك  1-3 3مدرج    
تطبيقات  - تغذية دواجن  3-5 3مدرج    

 االربعاء

11-9  نظري  -فسيولوجيا الغدد الصماء والجهاز العصبي 3مدرج    
نظري - انتاج ورعاية أمهات البيض واللحم  11-1 3مدرج    

تطبيقات -فسيولوجيا الغدد الصماء والجهاز العصبي  1-3 3مدرج    
تطبيقات  - انتاج ورعاية أمهات البيض واللحم  3-5 3مدرج    

 الخميس
فقط  نظري  -رعاية وانتاج المجترات الصغيرة  9-11 3مدرج    

نظري  - والداجنىالحيواني اقتصاديات االنتاج   11-1 3مدرج    
تطبيقات  -والداجنىالحيواني اقتصاديات االنتاج   1-3 3مدرج    

 

 في الزراعية يوم الخميس من كل أسبوع لقسم اإلنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى طوال اليوم  4متاح معمل  

 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 )شركة(  برنامج انتاج الدواجن

 المستوى الثالث 

 ( زوجيةالسابيع )الحضور في األ

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 االحد

نظري  –التطورات الحديثة فى انتاج الدواجن   9-11 502قاعة    
تطبيقات  –التطورات الحديثة فى انتاج الدواجن   11-1 502قاعة    

نظري  -والسمكية  تكنولوجيا المنتجات الحيوانية والداجنية  1-3 2مدرج    
تطبيقات  -تكنولوجيا المنتجات الحيوانية والداجنية والسمكية   3-5 2مدرج    

 الثالثاء

11-9 نظري  –تكنولوجيا انتاج بيض المائدة  025قاعة    
1-11 تطبيقات  –تكنولوجيا انتاج بيض المائدة 025قاعة    

3-1 نظري  –انتاج ورعاية امهات البيض واللحم  3مدرج    
5-3 تطبيقات  –انتاج ورعاية امهات البيض واللحم  3قاعة    

11-9 نظري  –ميكنة االنتاج الداجنى  االربعاء 502قاعة    
1-11 تطبيقات –ميكنة االنتاج الداجنى  502قاعة    

 
 أسبوع لقسم اإلنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى طوال اليوم في الزراعية يوم الخميس من كل  4متاح معمل  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 برنامج االنتاج الحيواني والداجنى

  انتاج دواجنتخصص فرعى  –المستوى الرابع 

 الحضور في األسابيع الزوجية 

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 االحد

11-9 نظري  –تربية وتحسين الدواجن  2مدرج    
1-11 تطبيقات –الدواجن تربية وتحسين  2مدرج    

3-1 نظري  -والسمكية  تكنولوجيا المنتجات الحيوانية والداجنية 2مدرج    
5-3 تطبيقات  -تكنولوجيا المنتجات الحيوانية والداجنية والسمكية  2مدرج    

 الثالثاء

نظري  – تكنولوجيا انتاج دجاج البيض   9-11 301قاعة    
نظري  -للدواجنالتغذية التطبيقية   11-1 301قاعة    

3-1 تطبيقات  - تكنولوجيا انتاج دجاج البيض  301قاعة    
5-3 تطبيقات  -التغذية التطبيقية للدواجن 301قاعة    

 االربعاء
11-9 ( نظري رعاية وانتاج الطيور الثانوية) 1االختيارية  2مدرج    
3-1 تطبيقات ( رعاية وانتاج الطيور الثانوية) 1االختيارية  2مدرج    

7-3 مشروع التخرج 301قاعة    
 

 في الزراعية يوم الخميس من كل أسبوع لقسم اإلنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى طوال اليوم  4متاح معمل  

 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 برنامج االنتاج الحيواني والداجنى

  نتاج الحيواني والداجنىتخصص فرعى اال  –المستوى الرابع 

 األسابيع الزوجية الحضور في 

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 السبت
 301قاعة  11-9 تطبيقات  –فسيولوجيا التناسل وادرار اللبن  

 301قاعة  1-11 نظري  –فسيولوجيا التناسل وادرار اللبن  
 102قاعة  5-1 مشروع التخرج

 االحد
 2مدرج  11-9 نظري  –تربية وتحسين الدواجن 

 2مدرج  3-1 تطبيقات –الدواجن تربية وتحسين 

 الثالثاء 

 102قاعة  11-9 )الذبائح والقطعيات( نظري  2االختيارية 
 102قاعة  1-11 نظري  – تكنولوجيا انتاج دجاج البيض 
 102قاعة  3-1 تطبيقات  - تكنولوجيا انتاج دجاج البيض 

 102قاعة  5-3 )الذبائح والقطعيات( تطبيقات  2االختيارية 

 االربعاء 
 2مدرج  11-9 ( نظري رعاية وانتاج الطيور الثانوية) 1االختيارية 
 2مدرج  3-1 ( تطبيقات رعاية وانتاج الطيور الثانوية) 1االختيارية 

 

 في الزراعية يوم الخميس من كل أسبوع لقسم اإلنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى طوال اليوم  4متاح معمل  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 االنتاج الحيواني والداجنىبرنامج 

  انتاج حيواني وسمكي تخصص فرعى  –المستوى الرابع 

 الحضور في األسابيع الزوجية 

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 السبت
تطبيقات  –فسيولوجيا التناسل وادرار اللبن    9-11 301قاعة    

نظري  –فسيولوجيا التناسل وادرار اللبن    11-1 301قاعة    
التخرجمشروع   1-5 301قاعة    

3-1 نظري  -والسمكية  تكنولوجيا المنتجات الحيوانية والداجنية االحد 2مدرج    
5-3 تطبيقات  -تكنولوجيا المنتجات الحيوانية والداجنية والسمكية  2مدرج    

 الثالثاء

11-9 نظري  – اتالقطعي و الذبائح  102قاعة    
501قاعة  1-11 نظري  - االستزراع المائى  – 1االختيارية   
3-1 تطبيقات  - االستزراع المائى - 1االختيارية  501قاعة    

5-3 تطبيقات  – اتالقطعي و الذبائح  102قاعة    

11-9 نظري  - اإلحصاء في مجال اإلنتاج الحيواني والداجنى والسمكي االربعاء 101قاعة    
1-11 تطبيقات - الحيواني والداجنى والسمكياإلحصاء في مجال اإلنتاج  101قاعة    

 

 في الزراعية يوم الخميس من كل أسبوع لقسم اإلنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى طوال اليوم  4متاح معمل  

 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 قسم االنتاج الحيواني والداجنى

   )شركة( انتاج دواجنبرنامج  –المستوى الرابع 

 الزوجية الحضور في األسابيع 

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

11-9 نظري  –تربية وتحسين الدواجن  االحد 2مدرج    
1-11 تطبيقات –تربية وتحسين الدواجن  2مدرج    

 االثنين 
11-9 نظري  –ادارة واقتصاديات االنتاج الداجنى 401قاعة    
3-1 تطبيقات  –ادارة واقتصاديات االنتاج الداجنى 401قاعة    

7-3 مشروع التخرج 301قاعة    

 االربعاء

11-9 رعاية وانتاج الطيور الثانوية  2مدرج    
1-11 نظري  -المناعة وصحة وامراض الدواجن  522قاعة    

3-1 رعاية وانتاج الطيور الثانوية  2مدرج    
تطبيقات  -المناعة وصحة وامراض الدواجن   3-5 302قاعة    

 

 في الزراعية يوم الخميس من كل أسبوع لقسم اإلنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى طوال اليوم  4متاح معمل  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 برنامج االنتاج النباتي 

 الزوجيةالحضور في األسابيع  - المستوى الثالث

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 الثالثاء
 5مدرج  11-9 نظري  –انتاج محاصيل البقول 

 5مدرج  1-11 نظري  –الجديدة  األراضيانتاج محاصيل 
 5مدرج  3-1 تطبيقات  –الجديدة  األراضيانتاج محاصيل 

 االربعاء

 5مدرج  11-9 نظري  –انتاج محاصيل الخضر
 5مدرج  1-11 نظري  – فسيولوجيا اشجار وثمار الفاكهة

 5مدرج  3-1 تطبيقات –انتاج محاصيل الخضر
 5مدرج  5-3 تطبيقات  –فسيولوجيا اشجار وثمار الفاكهة

 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             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 المستوى الرابع  

 الفردية الحضور في األسابيع  – تخصص فرعى بساتين  -برنامج اإلنتاج النباتي 

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 السبت
 5مدرج  11-9 نظري  – تربية المحاصيل البستانية
 5مدرج  1-11 تطبيقات  – تربية المحاصيل البستانية
 501قاعة  5-1 مشروع التخرج

 االحد

 5مدرج  11-9 نظري  – المحميةالزراعات 
 5مدرج  1-11 نظري  – غير التقليدية انتاج محاصيل الخضر

 5مدرج  3-1 تطبيقات – المحميةالزراعات 
 5مدرج  5-3 تطبيقات  – غير التقليدية انتاج محاصيل الخضر

 االثنين 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 المستوى الرابع  

 تخصص فرعى محاصيل  -برنامج اإلنتاج النباتي 

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 االحد
 5مدرج  11-9 نظري    –المحمية الزراعات 

 522قاعة  1-11 تطبيقات   –مشروع التخرج 
 5مدرج  3-1 تطبيقات –المحمية الزراعات 

 االثنين 

 522قاعة  11-9 نظري  – 1االختيارية 
 522قاعة  1-11 نظري  – 2االختيارية 
 522قاعة  3-1 تطبيقات  –1االختيارية 
 522قاعة  5-3 تطبيقات  – 2االختيارية 

 الثالثاء
 

 522قاعة  11-9 نظري  -األلياف  محاصيل وتكنولوجياإنتاج 
 522قاعة  1-11 نظري  -والزيت السكر  محاصيل وتكنولوجياإنتاج 

 522قاعة  3-1 تطبيقات  –األلياف  محاصيل وتكنولوجياإنتاج 
 522قاعة  5-3 طبيقات ت–إنتاج وتكنولوجيا محاصيل السكر والزيت
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 برنامج وقاية النبات 

 األسابيع الزوجيةالحضور في  -المستوى الثالث

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 االحد
 5مدرج  11-9 نظري  )كيمياء المركبات العطرية( 1االختيارية 

 5مدرج  1-11 فقط  نظري -السموم البيئية
 5مدرج  3-1 تطبيقات  -)كيمياء المركبات العطرية(  1االختيارية 

 الثالثاء

 1مدرج  11-9 نظري  -امراض النباتات الفيروسية 
 1مدرج  1-11 نظري  –فسيولوجيا حشرات 
 1مدرج  3-1 تطبيقات  –فسيولوجيا حشرات 

 1مدرج  5-3 تطبيقات  –امراض النباتات الفيروسية 

 االربعاء

 1مدرج  11-9 نظري )االكاروسات االقتصادية(  2 االختيارية
 1مدرج  1-11 نظري  -المبيدات الحشرية

 1مدرج  3-1 تطبيقات  -)االكاروسات االقتصادية(  2 االختيارية
 1مدرج  5-3 تطبيقات  -المبيدات الحشرية

 

 طوال اليوم وقاية  لبرنامج في األسابيع الزوجية  االثنين في الزراعية يوم   2متاح معمل 

 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

 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

نظري  –المبيدات الفطرية   9-11 201قاعة    
نظري  -التقييم الحيوي للمبيدات  11-1 201قاعة    
تطبيقات -التقييم الحيوي للمبيدات  1-3 201قاعة    

تطبيقات  –المبيدات الفطرية   3-5 201قاعة    

 االثنين 
11-9 )المكافحة االمنة في الزراعات المحمية( نظري  2االختيارية  201قاعة    
1-11 )المكافحة االمنة في الزراعات المحمية( تطبيقات  2االختيارية  201قاعة    

5-1 مشروع التخرج 201قاعة    

 االربعاء

نظري  –تجهيز المبيدات   9-11 201قاعة    
)مبيدات االكاروس والقراد( نظري  1االختيارية   11-1 201قاعة    

تطبيقات  –تجهيز المبيدات   1-3 201قاعة    
تطبيقات  )مبيدات االكاروس والقراد( 1االختيارية   3-5 201قاعة    

 

 طوال اليوم  لشعبة المبيدات والحشرات  من كل اسبوع   الخميس في الزراعية يوم   2متاح معمل 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 النبات برنامج وقاية 

  أمراض النباتالمستوى الرابع تخصص فرعى 

 

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 االثنين 

202قاعة  11-9 ( نظري أمراض محاصيل الحقل)2اختيارية   
1-11 )المكافحة االمنة في الزراعات المحمية( نظري  1اختيارية  202قاعة    
3-1 ت تطبيقا)المكافحة االمنة في الزراعات المحمية( 1اختيارية  202قاعة    

5-3 )أمراض محاصيل الحقل( تطبيقات 2اختيارية  202قاعة    

 الثالثاء
نظري  -امراض نبات غير طفيلية  9-11 202قاعة    
 202قاعة  1-11 تطبيقات  -امراض نبات غير طفيلية
5-1 مشروع التخرج 202قاعة    

 االربعاء

نظري  -امراض محاصيل الخضر  9-11 202قاعة    
1-11 نظري  -افات اشجار الفاكهة وطرق مكافحتها 202قاعة    

3-1 تطبيقات -امراض محاصيل الخضر 202قاعة    
5-3 تطبيقات  -افات اشجار الفاكهة وطرق مكافحتها 202قاعة    
 

 البيوتكنولوجى طوال اليومولبرنامج أمراض النبات من كل اسبوع في الزراعية يوم الخميس  3متاح معمل  

 

 

  



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

 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

11-9 نظري  -تربية نحل العسل ودودة الحرير  202قاعة    
1-11 نظري  -افات الحبوب المخزونة وطرق مكافحتها 202قاعة    

3-1 تطبيقات  -تربية نحل العسل ودودة الحرير  202قاعة    
5-3 تطبيقات  –افات الحبوب المخزونة وطرق مكافحتها  202قاعة    

 االثنين 
202قاعة  1-11 )المكافحة االمنة في الزراعات المحمية( نظري  1اختيارية   
3-1 ت تطبيقا)المكافحة االمنة في الزراعات المحمية( 1اختيارية  202قاعة    

5-3 مشروع التخرج 501قاعة    

 الثالثاء

نظري  -حشرات طبية وبيطرية   9-11 201قاعة    
1-11 ( نظري افات اشجار الفاكهة وطرق مكافحتها)2اختيارية  201قاعة    

3-1 تطبيقات -حشرات طبية وبيطرية  201قاعة    
( تطبيقات افات اشجار الفاكهة وطرق مكافحتها)2اختيارية   3-5 201قاعة    

 

 طوال اليوم  لشعبة المبيدات والحشرات  من كل اسبوع   الخميس في الزراعية يوم   2متاح معمل 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 

 الزوجيةالحضور في األسابيع  - المستوى الثالث

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 السبت

استخدام الهندسة الوراثية لتحسين الصفات اإلنتاجية لحيوانات المزرعة  
 نظري  -والدواجن 

9-11 
 201قاعة 

 201قاعة  1-11 نظري  -اإلحصاء البيولوجية 
 201قاعة  3-1 نظري  -االجهاد الفسيولوجي والبيئي 

 االحد

استخدام الهندسة الوراثية لتحسين الصفات اإلنتاجية لحيوانات المزرعة  
 تطبيقات  -والدواجن 

9-11 
 معمل  

التكنولوجيا  
 1-11 تطبيقات  -اإلحصاء البيولوجية  الحيوية 

 3-1 تطبيقات -االجهاد الفسيولوجي والبيئي 

 االربعاء
 معمل  11-9 تطبيقات  -البيوتكنولوجىاستخدام الكائنات الدقيقة في 

التكنولوجيا   
 الحيوية 

 1-11 تطبيقات  -التكنولوجيا الحيوية الحمراء
 3-1 تطبيقات  - مقدمة في النانو بيوتكنولوجى 

 الخميس
 201قاعة  11-9 نظري  -استخدام الكائنات الدقيقة في البيوتكنولوجى

 201قاعة  1-11 نظري  -التكنولوجيا الحيوية الحمراء
 201قاعة  3-1 نظري  - مقدمة في النانو بيوتكنولوجى 

 

 البيوتكنولوجى طوال اليومولبرنامج أمراض النبات من كل اسبوع في الزراعية يوم الخميس  3متاح معمل  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        
 جامعة دمنهور                                          كلية الزراعة             

 
 عميد الكلية                                   منسق الجدول                   

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

 برنامج التكنولوجيا الحيوية 

 الفردية الحضور في األسابيع  -الرابع المستوى 

 المكان  الوقت  المقرر اليوم

 السبت
 201قاعة  11-9 نظري  -التكنولوجيا الخلوية المتقدمة 

 201قاعة  1-11 نظري  -المعلوماتية الحيوية )ب(
 201قاعة  3-1 نظري  - الهندسة الوراثية متقدم

 االحد
 معمل   11-9 تطبيقات  - التكنولوجيا الخلوية المتقدمة

التكنولوجيا  
 الحيوية 

 1-11 تطبيقات  -المعلوماتية الحيوية )ب( 
 3-1 تطبيقات  -إدارة مشاريع التكنولوجيا الحيوية 

 االربعاء
 معمل  11-9 تطبيقات  - المناعة الحيوية

التكنولوجيا   
 الحيوية 

 1-11 تطبيقات - الهندسة الوراثية متقدم
 5-1 مشروع التخرج

 201قاعة  11-9 نظري  -المناعة الحيوية الخميس
 201قاعة  1-11 نظري  -إدارة مشاريع التكنولوجيا الحيوية

 

 البيوتكنولوجى طوال اليومولبرنامج أمراض النبات من كل اسبوع في الزراعية يوم الخميس  3متاح معمل  

 

 


