
 

 لزراعة كلية ا -جامعة املنصورة 

 شئون الدراسة والامتحانات

 ( أول فصل دراس ى : )  5102/5106عام جامعى : 
 

 

 

 

 واملمتحنون من الخارج بالكلية باملستوى الثالثجدول الامتحانات التحريرية للطالب املقيدون 
 

 التاريـــــــخ ومــالي
 برنامج الميعاد

 والنظم الحيوية الهندسة الزراعية

 برنامج

 النباتي اإلنتاج

 برنامج

 والسمكيوالداجنى  الحيواني اإلنتاج
 برنامج

 إلى من وقاية النبات

 3 0 01/0/6102 األحد
 انتقال الحرارة

 من الخارج( 0)+ 

 المزارع المائية في إنتاج الخضر والزينة

 ( دراسات عليا0+ )
 تغذية حيوان

 مبيدات اآلفات

 ( دراسات عليا0+ )

 3 0 03/0/6102 األربعاء
 أساسيات هندسة تصنيع المنتجات الزراعية 

 من الخارج (0)+ 

اج الفاكهة مستديمة التقنيات الحديثة في إنت

 الخضرة

 فسيولوجيا الدواجن

 ( دراسات عليا0+ )

 تقسيم الحشرات

( دراسات عليا0+ )  

 ميكانيكا التربة 3 0 01/0/6102 الجمعة
 نبات اقتصادي

 إرشاد زراعي ومجتمع ريفي
 أمراض نبات عام إرشاد زراعي

 3 0 01/0/6102 األحد
 تصميم آالت

 من الخارج( 0)+ 

 محاصيلأسس تربية ال

 تكنولوجيا المحاصيل واأللياف   +

 تنشئة صغار المجترات

 + إنتاج األرانب
 الترشيد المتكامل لمبيدات اآلفات

 3 0 66/0/6102 الجمعة
 أساسيات إنتاج المحاصيل

 من الخارج (0)+ 

 إنتاج نباتات الخضر

 ( دراسات عليا6+ )
 أسس إنتاج األسماك

 مورفولوجيا الحشرات

 ليا( دراسات ع0+ )

 (0آالت زراعية ) 3 0 62/0/6102 األحد
 االتجاهات الحديثة في إنتاج المحاصيل

 ( دراسات عليا0+ )
 اقتصاديات مكافحة اآلفات إدارة األعمال المزرعية

 

 

 



 

 لزراعة كلية ا -جامعة املنصورة 

 شئون الدراسة والامتحانات

 ( أول فصل دراس ى : )  5102/5106عام جامعى : 
 

 

 

 

 واملمتحنون من الخارج بالكلية باملستوى الثالثجدول الامتحانات التحريرية للطالب املقيدون 
 

 التاريـــــــخ ومــالي
 الميعاد

 برنامج

 علوم وتكنولوجيا األغذية

 برنامج

 التقنية الحيوية الزراعية

 برنامج

العلوم االقتصادية واالجتماعية 

 الزراعية

 برنامج

 إلى من األراضى والمياه

 أساسيات الهندسة الوراثية تحليل األغذية واأللبان 3 0 01/0/6102 األحد
 الزراعى اإلنتاجاقتصاديات 

 ( دراسات عليا0+ )
 كيمياء ومعادن األراضى

 تحليل األراضى والمياه الزراعى اإلرشاديمبادئ التعليم  فسيولوجيا الميكروبات ميكروبيوليوجيا األغذية واأللبان 3 0 03/0/6102 األربعاء

 فاكهه خاص إنتاج نبات اقتصادى اللبن السائل ومعامالته 3 0 01/0/6102 الجمعة
 وإنتاجمدة العضوية األس

 الكمبوست

 دواجن خاص إنتاج كيمياء أغذية تكنولوجيا السكر ومنتجاته 3 0 01/0/6102 األحد
 أساسيات أمراض النبات

 الزراعى اإلرشاد+ أساسيات 

 3 0 66/0/6102 الجمعة
 كيمياء التمثيل الغذائى

 ( من الخارج0+ )

 بيوتكنولوجيا األنزيمات الميكروبية

 ثي + كيمياء األحماض النووية+ إحصاء ورا
 جيولوجيا تنمية المجتمع المحلى الريفى

 تكنولوجيا معاملة الثمار ما بعد الحصاد 3 0 62/0/6102 األحد

 األعمال المزرعية إدارة

 + لغة انجليزية خاص

 + مكافحة حيوية

 تكوين أراضى األعمال المزرعية إدارة

 

 


