
 

 

 
 كلية الزراعة            

 مركز التعليم المفتوح بالكلية  
  --------------- 

 السيد األستاذ الدكتور/مدير مركز التعليم املفتوح جبامعة املنصورة

 حتية طيبة وبعد

على جدول االمتحانات النظرية فى مقررات  7/4/5102بتاريخ  وافق مجلس التعليم المفتوح بكلية الزراعة       
 على النحو التالي: 5104/5102المستوى األول النظم الحيوية الزراعية خالل الفصل الدراسي الثاني 

 الميعاد اليوم والتاريخ اسم المقرر

 مساءا 5-2 32/5/3105السبت      أسس الهندسة الزراعية

 مساءا 5-2 35/5/3105     األثنين أسس علم األراضي

 مساءا 5-2 32/5/3105األربعاء    أساسيات علم الوراثة

 مساءا 5-2 21/5/3105السبت       أساسيات إنتاج محاصيل

 مساءا 5-2 0/6/3105األثنين       حشرات اقتصادية

المعااااااااايير اللياسااااااااية للمنت ااااااااات 
 الزراعية الحيوية

 مساءا 5-2 2/6/3105األربعاء    

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام.......

 عميد الكلية                              مركز التعليم المفتوح بالكلية مدير
  

 ياسر مختار صالح الحديديأ. د.                  أ.د. على السعيد شريف
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 كلية الزراعة            

 مركز التعليم المفتوح بالكلية  
  --------------- 

 السيد األستاذ الدكتور/مدير مركز التعليم املفتوح جبامعة املنصورة

 حتية طيبة وبعد

علقققى جقققدول االمتحانقققات النظريقققة فقققى  7/4/5102وافقققق مجلقققس التعلقققيم المفتقققوح بكليقققة الزراعقققة بتقققاريخ         
 على النحو التالي: 5104/5102النظم الحيوية الزراعية خالل الفصل الدراسي الثاني  الثانيمقررات المستوى 

 الميعاد اليوم والتاريخ اسم الملرر

 مساءا 5-2 32/5/3105األحد       أساسيات علوم األلبان ومنت اتها

 مساءا 5-2 36/5/3105الثالثاء     الزراعة الحيوية

 مساءا 5-2 32/5/3105الخميس    أساسيات األحصاء

 مساءا 5-2 20/5/3105األحد       تلنيات إنشاء مزارع الفاكهة

 مساءا 5-2 3/6/3105الثالثاء     الري والصرف في أراضي الزراعة الحيوية

 مساءا 5-2 2/6/3105الخميس     حشرات محاصيل الفاكهة والخضر والزينة

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام.......

 عميد الكلية                              مركز التعليم المفتوح بالكلية مدير
  

 ياسر مختار صالح الحديديأ. د.                  أ.د. على السعيد شريف
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 كلية الزراعة            

 مركز التعليم المفتوح بالكلية  
  --------------- 

 األستاذ الدكتور/مدير مركز التعليم املفتوح جبامعة املنصورة السيد

 حتية طيبة وبعد

على جدول االمتحانات النظرية فى مقررات  7/4/5102وافق مجلس التعليم المفتوح بكلية الزراعة بتاريخ        
 حو التالي:على الن 5104/5102المستوى الثالث النظم الحيوية الزراعية خالل الفصل الدراسي الثاني 

 الميعاد اليوم والتاريخ اسم الملرر

 مساءا 5-2 32/5/3105األحد        اإلنتاج الحيوي لنباتات الزينة والطبية والعطرية
 مساءا 5-2 36/5/3105الثالثاء      المكافحة الحيوية لآلفات الحيوانية

 مساءا 5-2 32/5/3105الخميس     تطبيلات ميكروبات التربة في الزراعة الحيوية

 مساءا 5-2 20/5/3105األحد        مشاكل المبيدات والبيئة

 مساءا 5-2 3/6/3105الثالثاء      التشريعات والمعايير المرتبطة بإنتاج لمحاصيل

 مساءا 5-2 2/6/3105الخميس     أمراض فاكهة

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام.......

 عميد الكلية                              مركز التعليم المفتوح بالكلية مدير
  

 ياسر مختار صالح الحديديأ. د.                  أ.د. على السعيد شريف
 

 

 

 

 

 



 

 
 كلية الزراعة            

 مركز التعليم المفتوح بالكلية  
  --------------- 

 التعليم املفتوح جبامعة املنصورةالسيد األستاذ الدكتور/مدير مركز 

 حتية طيبة وبعد

مققررات على جقدول االمتحانقات النظريقة فقى  7/4/5102وافق مجلس التعليم المفتوح بكلية الزراعة بتاريخ       
المسققتوى الرابققن برنققامل تكنولوجيققا الملققروعات الزراعيققة باللققراكة مققن جامعققة عققيا لققمس الفصققل الدراسققي الثققاني 

 على النحو التالي: 5104/5102

 الميعاد اليوم والتاريخ اسم الملرر

 مساءا 5-2 32/5/3105السبت      سياسة زراعية

 مساءا 5-2 35/5/3105األثنين      ت ارة دولية

 مساءا 5-2 32/5/3105األربعاء    ارشاد زراعي

 مساءا 5-2 21/5/3105السبت       إدارة ال ودة واألمان الغذائي

 مساءا 5-2 0/6/3105األثنين       زراعية وبيئيةتشريعات 

 مساءا 5-2 2/6/3105األربعاء     تلييم مشروع فنى

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام.......

 عميد الكلية                              مركز التعليم المفتوح بالكلية مدير
  

 مختار صالح الحديدي ياسرأ. د.                  أ.د. على السعيد شريف
 

 


