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كلية الزراعة 
 الدراسات العليا

 

 

 الدكتوراه)  –جدول إمتحانات طالب الدراسات العليا (املاجستري 

  زمن اإلمتحان ساعتان2014/2015الفصل الدراسى األول 
 

 

     

 )12-10 الفترة األولى من (27/12السـبــت 

 8 إرشاد المنظمات اإلجتماعية الريفية 1 
 3 إرشاد الطبقات اإلجتماعية 2 
 8 إرشاد زراعية ةرشاديإتجميع وتحليل بيانات  3 
 3 إرشاد زراعية ومعرفه معلومات إدارةنظم  4 
 2هندسة زراعية الطاقة الشمسية  5 
 2إنتاج حيوان تغذية مجترات  6 
 2 الحيوان الزراعيبيولوجى أكاروس  7 
 1 زراعيإقتصاد تحليل اإلدارة المزرعية متقدم  8 
 10المحاصيل إستزراع األراضي الجديدة ومشاكلها  9 

 39اإلجمالي 

 )2.30-12.30 الفترة الثانية من (27/12السـبــت 

 9المحاصيل إنتاج وفسيولوجيا التقاوي  10 
 1المحاصيل إعداد وتخزين التقاوي  11 
 1ميكروبيولوجى تركيب خلية ميكروبية  12 
 2ميكروبيولوجى ميكروبيولوجى مبيدات آفات  13 
 11النبات الزراعي فسيولوجيا الخلية النباتية  14 
 2الفاكهة إنتاج فاكهة ذات نواة حجرية  15 
 8الخضر منظمات النمو وإنتاج الخضر  16 
 3 ألبان تخمرات لبنية (متقدم) 17 
 3 ألباندراسات خاصة ماجستير  18 
 13إنتاج دواجن دراسات خاصة ماجستير  19 

 53اإلجمالي 
 



  -  

     

 )12-10 الفترة األولى من (28/12األحـــــد 

 3 ألبان تكنولوجيا ألبان متقدم (ب) 1 
 2 ألبان  األلبان المركزة والمركزة المحالة 2 
 3 إرشاد الريفيتنظيم المجتمع المحلى  3 
 1 إرشاد مبادىء علم إجتماع عام 4 
 1 إقتصاد زراعي  إقتصاديات اإلنتاج الزراعى 5 
 1 محاصيلإعداد وتخزين محاصيل الحقل  6 
 1 ميكروبيولوجىميكروبيولوجيا فطر إقتصادى (خطة قديمة)  7 
 1ميكروبيولوجى فسيولوجيا بكتيريا (خطة قديمة)  8 
 7ميكروبيولوجى فسيولوجيا بكتيريا  9 
 6المبيدات التقييم الحيوي لمبيدات اآلفات  10 
 3المبيدات مشاكل إستعمال المبيدات  11 
 4المبيدات المكافحة الحيوية لآلفات بدون إستخدام المبيدات  12 

 33اإلجمالي 

 )2.30-12.30 الفترة الثانية من (28/12األحــــد 

 7إنتاج الحيوان تكنولوجيا حيوية في مجال التناسل  13 
 3إنتاج الحيوان مواد علف  14 
 6الحشرات التنبوء لإلصابة بالحشرات  15 
 2الخضر إنتاج خضر عائلة بقولية  16 
 2الخضر تربية وتحسين الخضر ذاتية التلقيح  17 
 3الكيمياء كيمياء كربوهيدرات  18 
 4الكيمياء كيمياء المنتجات الطبيعية  19 
 4الصناعات عبوات األغذية  20 
 5الهندسة الزراعية آالت زراعية (متقدم)  21 
 1النبات الزراعي ميكروتكنيك نباتي  22 
 1الفاكهة إنتاج فاكهة (متقدم)  23 
 1الفاكهة تربية وتحسين أشجار الفاكهة (متقدم)  24 

 39اإلجمالي 
 



  -  

     

 )12-10 الفترة األولى من (29/12اإلثنين 

 13 محاصيل بيئة محاصيل 1 
 2 ميكروبيولوجى زراعة حيوية 2 
 4 النبات فسيولوجيا البذور واإلنبات 3 
 1 الفاكهة تكنولوجيا متقدمة في ري أشجار الفاكهة 4 
 1 الفاكهة إنتاج العنب 5 
 2 الفاكهةتكنولوجيا تداول وتخزين ثمار الفاكهة  6 
 1أمراض نبات أمراض الثمار والبذور المخزونة  7 
 4الهندسة التخمر الالهوائى وتكنولوجيا الغاز الحيوي  8 
 10إنتاج دواجن تغذية دواجن (متقدم)  9 

 38اإلجمالي 

 )2.30-12.30 الفترة الثانية من (29/12اإلثنين 

 5إنتاج دواجن تصنيع وتحليل أعالف الدواجن  10 
 3الزينة تربية وتحسين نباتات زينة ونباتات طبية وعطرية  11 
 3الصناعات تكنولوجيا السكر ومنتجاته (متقدم)  12 
 7الوراثة وراثة (متقدم)  13 
 1هندسة زراعية تخطيط وتصميم شبكات ري سطحي  14 
 2هندسة آالت إحتراق داخلي  15 
 1هندسة تصميم آالت زراعية (متقدم)  16 
 15 أراضىخصوبة أراضى وتسميد  17 
 1إنتاج أسماك أقلمة األسماك  18 

 38اإلجمالي 
 

 

 



  -  

     

) 12-10 الفترة األولى فقط من (30/12الثـالثــاء 

 3 إرشاد إتصال إرشادى زراعي 1 

 2 إرشاد ةرشاديإتنميه وتطوير مهارات قيادة  2 

 2 إقتصاد تاريخ الفكر اإلقتصادى 3 

 12 محاصيل ري محاصيل الحقل 4 

 5 مبيدات تلوث البيئة بالمبيدات 5 

 2 أمراض نباتأمراض نباتات فطرية (متقدم)  6 

 1 إنتاج أسماكرعاية أسماك  7 

 1 إنتاج أسماكبيولوجى أسماك المياه العذبة  8 

 2الحشرات دراسات خاصة ماجستير  9 

 3الخضر مورفولوجيا الخضر (متقدم)  10 

 1الخضر تربية خضر مقاومة لآلفات  11 

 6الصناعات دراسات خاصة ماجستير  12 

 1الصناعات تصنيع مخلفات أسماك  13 

 2المحاصيل تربية محاصيل حقلية هامة  14 

 43 اإلجمالي
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) 12-10 الفترة األولى من (31/12األربعـــــاء 

 1 إرشاد علم إجتماع تربوي 1 
 1 إرشاد دراسات سكانية 2 
 2 إرشاد تحليل البيانات الريفية 3 
 2 إرشاد تقييم برامج التنمية الريفية 4 
 5 إرشاد سيكولوجية تعليم إرشادى زراعي 5 
 2 إرشادتجارب ومشروعات دولية في اإلرشاد الزراعى  6 
 4 ألبانكيمياء األلبان (متقدم)  7 
 4 ألبانتكنولوجيا الجبن الطري  8 
 2الحيوان الزراعى فسيولوجيا الالفقاريات المقارن  9 
 11الحيوان الزراعى نيماتودا إقتصادية  10 

 34اإلجمالي 

 )2.30-12.30 الفترة الثانية من (31/12األربعـــــاء 

 7المحاصيل دراسات خاصة ماجستير  11 

 2ميكروبيولوجى مناعة وسيرولوجى  12 

 3ميكروبيولوجى ميكروبيولوجيا تلوث نظم بيئية  13 

 3الوراثة تربية النبات (متقدم)  14 

 3إنتاج حيوان فسيولوجيا أقلمة  15 

 1الزينة طرق بحث ماجستير  16 

 1الزينة فسيولوجيا نباتات الزينة  17 

 12أراضى دراسات خاصة ماجستير  18 

 32اإلجمالي 
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) 12-10 الفترة األولى من (1/1الخمـيــس 

 2 ألبان دراسات خاصة دكتوراه 1 
 3 إقتصاد تعاون زراعي (متقدم) 2 
 13 ميكروبيولوجى تكنيك ميكروبي 3 
 4 النبات تحليل نبات 4 
 1 الفاكهة إنتاج نقليات وثمار مجففة 5 
 14 األراضيتحليل األراضي والمياه (متقدم)  6 
 6 إنتاج حيوانإنتاج ماشية لبن  7 
 4 إنتاج الحيوانفسيولوجيا الهرمونات وتطبيقاتها  8 
 2إنتاج حيوان تغذية أغنام وماعز  9 
 3إنتاج دواجن طيور مائية  10 

 53اإلجمالي 

 )2.30-12.30 الفترة الثانية من (1/1الخمـيــس 

 3إنتاج دواجن علم أجنة في الطيور  11 
 3الحشرات مورفولوجيا وتقسيم نحل العسل (متقدم)  12 
 5الخضر تكنولوجيا معاملة محاصيل الخضر بعد الحصاد  13 
 5المحاصيل تكنولوجيا محاصيل  14 
 4الخضر دراسات خاصة دكتوراه  15 
 1الزينة دراسات خاصة ماجستير  16 
 11الصناعات تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها  17 
 2هندسة صيانة وإصالح معدات  18 
 13هندسة رسم ميكانيكي  19 
 1عــــــام لغة إنجليزية مستوى رابع  20 

 48اإلجمالي 
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) 12-10 الفترة األولى من (4/1األحــــد 

 2 إرشاد مطبوعات إرشادية زراعية 1 
 3 إرشاد تخطيط وتنفيذ وتصميم البرامج اإلرشادية 2 
 4 ألبان إنزيمات لبنية (متقدم) 3 
 10 ألبان المراقبة والشئون الصحية اللبنية 4 
 2 الحيوان الزراعى مكافحة متكاملة لآلفات الحيوانية عدا الحشرات 5 
 5 إقتصادإقتصاد ميكرو (متقدم)  6 
 1 ميكروبيولوجىطرق بحث ماجستير (خطة قديمة)  7 
 1 ميكروبيولوجىفطريات صناعية  8 
 4النبات منظمات النمو واإلزهار  9 
 1الفاكهة فسيولوجيا تقليم أشجار الفاكهة  10 
 4مبيدات األجهزة المستخدمة في تقدير المبيدات  11 

 37 اإلجمالي

 )2.30-12.30 الفترة الثانية من (4/1األحــــد 

 4الحشرات حشرات محاصيل الخضر  12 
 2إنتاج أسماك فسيولوجي أسماك  13 
 2الوراثة طرق بحث ماجستير  14 
 1إنتاج أسماك إستزراع سمكي  15 
 4إنتاج حيوان فسيولوجيا تناسل (متقدم)  16 
 4الحشرات دراسات خاصة دكتوراه  17 
 3الخضر إنتاج الخضر في األماكن المحمية (متقدم)  18 
 3الزينة صوب وتكاثر نباتات الزينة  19 
 8األراضي كيمياء األراضي (متقدم)  20 
 2هندسة آالت حصاد (متقدم)  21 
 2هندسة نظرية آالت (متقدم)  22 
 5هندسة هندسة تجفيف مواد (متقدم)  23 

 40 اإلجمالي
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 )12-10 الفترة األولى من (5/1اإلثنين 

 19 إرشاد نظم إرشادية زراعية 1 
 3 إقتصاد طرق بحث ماجستير 2 
 5 محاصيل إنتاج محاصيل علف ومراعى 3 
 8 محاصيل تصميم القطاعات الكاملة 4 
 2 محاصيل تقسيم محاصيل 5 
 1 ميكروبيولوجىبيئة ميكروبية  6 
 4 ميكروبيولوجىالدورات الميكروبية للعناصر  7 
 1 النباتحبوب اللقاح  8 
 1الفاكهة نظم جمع وإعداد ثمار الفاكهة  9 
 2الفاكهة تقدير إحتياجات سمادية ألشجار الفاكهة  10 
 1أمراض نبات دراسات خاصة دكتوراه  11 

 47 اإلجمالي

 )2.30-12.30 الفترة الثانية من (5/1اإلثنين 

 1أمراض نبات فسيولوجيا الفطريات المسببة لألمراض النباتية  12 
 6الوراثة وراثة كائنات حية دقيقة  13 
 1إنتاج أسماك كيمياء وتحليل أعالف األسماك  14 
 3إنتاج حيوان طرق تربية الحيوان  15 
 8الحشرات تقسيم حشرات (متقدم)  16 
 5الخضر إعداد وتجهيز أماكن محمية لزراعة خضر  17 
 2الكيمياء كيمياء الهرمونات والفيتامينات  18 
 1الزينة دراسات خاصة دكتوراه  19 
 3الصناعات تحليل أغذية  20 
 9األراضي طرق بحث ماجستير  21 
 13الهندسة  الفيزياء وهندسة المواد 22 

 52 اإلجمالي
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) 12-10 الفترة األولى من (10/1السبت 

 4 ألبان األلبان المجففة ومنتجاتها 1 
 4 إرشاد إدارة إرشادية زراعية 2 
 4 إرشاد دراسات خاصة ماجستير 3 
 2 إقتصاد دراسات خاصة ماجستير 4 
 21 محاصيل إنتاج محاصيل حبوب 5 
 3 محاصيلإستخدام منظمات النمو في إنتاج المحاصيل  6 
 5 محاصيلتربية أرز  7 
 7 محاصيلطرق بحث ماجستير  8 
 4ميكروبيولوجى ميكروبيولوجيا المخلفات الزراعية (متقدم)  9 
 3ميكروبيولوجى فسيولوجي فطريات  10 

 57 اإلجمالي

 )2.30-12.30 الفترة الثانية من (10/1السبت 

 1الفاكهة الكومبوست أساسيات وتطبيق  11 
 3مبيدات تكنولوجيا الرش والتعفير  12 
 5إنتاج أسماك أسماك المياه العذبة وإستزراعها  13 
 3أمراض نبات دراسات خاصة ماجستير  14 
 4إنتاج حيوان دراسات خاصة ماجستير  15 
 5الحشرات مورفولوجى وتقسيم ديدان الحرير  16 
 7كيمياء كيمياء تحليلية (متقدم)  17 
 6الصناعات تكنولوجيا حيوية في التصنيع الغذائي  18 
 6الزينة تنسيق بيئة (متقدم)  19 
 11الصناعات تكنولوجيا الزيوت والدهون (متقدم)  20 
 5أراضى تغذية نبات في نظم بيئية أرضية وال أرضية  21 
 4هندسة إدارة وتشغيل معدات زراعية (متقدم)  22 

 60 اإلجمالي
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) 12-10 الفترة األولى فقط من (11/1األحـــد 

 4 وراثة وراثة جزيئية (متقدم) 1 

 6 حشرات األعداء الحيوية للحشرات 2 

 1 الخضر إستخدام اإلشعاعات الذرية في إنتاج الخضر 3 

 3 الخضر دراسات خاصة ماجستير 4 

 1 النبات علم أجنة نباتية (متقدم) 5 

 2 الخضرإنتاج خضر عائلة بصلية  6 

 1 كيمياءكيمياء تلوث نظم بيئية مختلفة  7 

 5 أراضىتلوث األراضي والمياه ومعالجتها  8 

 3هندسة تطبيقات اإلستشعار عن بعد في مجال الري  9 

 1محاصيل تربية محاصيل حبوب  10 

 27 اإلجمالي
 

 

 

     

) 12-10 الفترة األولى فقط من (12/1اإلثـنـيـــن 

 95 عـــــــــــــــام إحصاء وتصميم تجارب 1 

 95 اإلجمالي
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) 12-10 الفترة األولى فقط من (13/1الـثـــالثــــــاء 

 4 إرشاد طرق بحث ماجستير 1 
 2 إنتاج دواجن مكمالت أعالف الدواجن 2 
 3 حشرات حشرات نباتات الزينة 3 
 4 حشرات  مكافحة متكاملة متقدم 4 
 4 حشرات العالقات بين الحشرات وعوائلها النباتية 5 
 8 صناعاتميكروبيولوجى أغذية متقدم  6 
 3 أمراضجيومورفولوجيا  7 
 2هندسة آالت مزارع إنتاج حيواني وداجنى  8 
 3هندسة قوى زراعية (متقدم)  9 
 2هندسة تطبيقات الطاقة الشمسية في الزراعة  10 
 1هندسة آالت إستصالح وتسوية أراضى  11 

 36 اإلجمالي
 

 

     

) 12-10 الفترة األولى فقط من (14/1األربـعـــــــــــاء 

 3 أمراض نبات المقاومة البيولوجية لمسببات أمراض النبات 1 
 6 وراثة تكنيك وراثي (متقدم) 2 
 3 إنتاج حيوان أجنة 3 
 4 إنتاج حيوان تصنيع وتحليل أعالف (متقدم) 4 
 4 إنتاج دواجن صحة دواجن 5 
 2 إنتاج دواجنفسيولوجيا دواجن (متقدم)  6 
 7 خضرإنتاج محاصيل خضر (متقدم)   7 
 5 خضرزراعة محاصيل الخضر بدون تربة  8 
 4زينة إنتاج مركبات ثانوية بتكنيك زراعة أنسجة  9 
 7أراضى تغذية النبات (متقدم)  10 

 45 اإلجمالي
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) 12-10 الفترة األولى من (15/1الخميس 

 4 إرشاد طرق ومعينات إرشادية زراعية 1 
 8 إرشاد دراسات خاصة دكتوراه 2 
 4 محاصيل تربية محاصيل علف 3 
 4 ميكروبيولوجى إنزيمات ميكروبية 4 
 1 ميكروبيولوجى دراسات خاصة ماجستير (خطة قديمة) 5 
 1 ميكروبيولوجىدراسات خاصة ماجستير  6 
 9 النبات مضادات األكسدة وفسيولوجيا اإلجهاد  7 
 8 مبيداتتكنولوجيا التدخين والتبخير  8 
 2حيوان زراعي طرق بحث ماجستير  9 
 7الحشرات مكافحة بيولوجية  10 

 46 اإلجمالي

 )2.30-12.30 الفترة الثانية من (15/1الخميس 

 5خضر إنتاج خضر جذرية ودرنية  11 
 6صناعات إضافات غذائية  12 
 6صناعات إنزيمات وتصنيع غذائي  13 
 6صناعات تكنولوجيا اللحوم ومنتجاتها (متقدم)  14 
 3أراضى دراسات خاصة دكتوراه  15 
 7هندسة رياضة تطبيقية  16 
 2هندسة ورش وتكنولوجيا إنتاج (متقدم)  17 
 6هندسة نظم وتخطيط مساكن ماشية ودواجن  18 
 3عـــــــــــــام تطبيقات الحاسب اآللي  19 
 6 أراضىاألراضي المصرية  20 

 50 اإلجمالي
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) 12-10 الفترة األولى من (17/1السبت 

 3 حيوان زراعي تقسيم نيماتودا 1 

 3 إقتصاد إقتصاد الموارد الزراعية 2 

 18أراضى كيمياء المادة العضوية  3 

 1 أمراض نبات مقاومة أمراض النبات (خطة قديمة) 4 

 4 أمراض نبات مقاومة أمراض النبات 5 

 6كيمياء كيمياء األحماض النووية  6 

 6 إنتاج حيوانتقنيات حيوية في حيوانات المزرعة  7 

 41 اإلجمالي

 )2.30-12.30 الفترة الثانية من (17/1السبت 

 10 إنتاج دواجنإنتاج دجاج لحم  8 

 6 خضرإكثار محاصيل الخضر  9 

 17كيمياء ) 1كيمياء تحليل قياسي ( 10 

 3زينة إنتاج نباتات طبية (متقدم)  11 

 3 محاصيل دراسات خاصة دكتوراه 12 

 2هندسة إحصاء (متقدم)  13 

 2 إنتاج أسماك تغذية األسماك 14 

 43 اإلجمالي
 

 

 



  -  

     

) 12-10 الفترة األولى من (18/1األحد 

 12 إقتصاد تسويق زراعي (متقدم) 1 

 1 إقتصاد تقييم المشروعات الزراعية 2 

 6 وراثة نظريات تربية نبات 3 

 5 وراثة إحصاء وراثي 4 

 8 حشرات ميكروتكنيك تطبيقي 5 

 1 زينةنباتات التربية الخاصة  6 

 3 زينةتاريخ وتطور مساحات خضراء  7 

 36 اإلجمالي

 )2.30-12.30 الفترة الثانية من (18/1األحد 

 5أراضى األرصاد الجوية  8 

 5أراضى عالقة الماء بالتربة والنبات  9 

 4أراضى جيوكيمياء  10 

 12هندسة أجهزة قياس وتحكم  11 

 4هندسة الخصائص الهندسية لألغذية  12 

 1ميكروبيولوجى سموم ميكروبية  13 

 31 اإلجمالي
 

 

 



  -  

     

) 12-10 الفترة األولى فقط من (20/1الـثـالثـــــاء 
 42 عـــــــــــــــام أخالقيات البحث العلمي 1 
 3إنتاج حيوان طرق بحث ماجستير   
 3 خضرطرق بحث ماجستير   

 48 اإلجمالي
 

 

     

) 12-10 الفترة األولى فقط من (21/1األربعــــــــاء 
 4 ميكرو طرق بحث ماجستير 1 
 1 وراثة  دراسات خاصة ماجستير (خطة قديمة) 2 
 2 وراثة  دراسات خاصة ماجستير  
 9 حشرات طرق بحث ماجستير 3 
 7 صناعات تغذية إنسان (متقدم) 4 
 6 زينة إنتاج الزهور ونباتات الزينة (متقدم) 5 
 14 أراضىري وصرف زراعي  6 
 12 هندسةطرق بحث ماجستير  7 
 5 عـــــــــــــامإستخدام اللغة اإلنجليزية في الكتابة العلمية  8 

 60 اإلجمالي
 

 

     

) 12-10 الفترة األولى فقط من (22/1الـخـمـيـــس 
 8 حشرات بيئة حشرات (متقدم) 1 
 11 خضر تغذية نباتات الخضر (متقدم) 2 
 23 أراضى إستخدام المخلفات العضوية ومخلفات المياه في الزراعة 3 
 1 إنتاج حيوان ميكروبيولوجيا هضم في المجترات 4 
 1الزينة تنسيق أزهار   5 
 6حشرات فسيولوجيا نحل العسل  6 

 50 اإلجمالي
 

  عميد الكلية   وكيل الكلية
     

 أ.د/ ياسر مختار الحديدى   أ.د/ ياسر محمد نور الدين شبانه
 


