
 

 كلية الزراعة  -جامعة املنصورة 

 شئون الدراسة والامتحانات

  ألاول  دراس يالفصل لا 1025/1026:  جامعيعام 
 

 

 املستوى الرابعالتحريرية لطالب جدول الامتحانات 
 

 التاريـــــــخ ومــالي
 برنامج الميعاد

 الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

 هندسة النظم الحيوية" تخصص فرعى "

 برنامج

 الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

 ف الحقلي"الري والصر تخصص فرعى "

 برنامج

 الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

 إلى من وقوى زراعية"اآلت  تخصص فرعى"

 أجهزة القياس والتحكم أجهزة القياس والتحكم أجهزة القياس والتحكم 3 1 9/1/6112 السبت

 زراعي خاصإرشاد  3 1 16/1/6112 الثالثاء
 زراعي خاصإرشاد 

 
 زراعي خاصإرشاد 

 الناميهندسة اآلت زراعة وخدمة المحصول  والصرف الريتخطيط وتصميم شبكات  الحرارية هندسة حفظ األغذية بالمعامالت 3 1 12/1/6112 السبت

 3 1 19/1/6112 الثالثاء
التحكم البيئي في االسطبالت ومساكن 

 الدواجن
 سوالدرا اآلت الحصادهندسة  الهيدرولوجية الهندسةأساسيات 

 الحصاد دما بعهندسة  3 1 63/1/6112 السبت
 الري فيالمياه  استخدامدارة وصالحية إ

 
 رش وتعفير آالتهندسة 

 ــــــ ــــــ الجديدة والمتجددة الطاقةأساسيات  3 1 62/1/6112 الثالثاء

 

 

 



 

 كلية الزراعة  -جامعة املنصورة 

 شئون الدراسة والامتحانات

  ألاول  دراس يالفصل لا 1025/1026:  جامعيعام 
 

 

 التاريـــــــخ ومــالي
 برنامج الميعاد

 النباتياج ـــــــــــــنتاال

 برنامج

 علوم وتكنولوجيا األغذية

 برنامج

 والسمكيوالداجنى  الحيواني اإلنتاج

 برنامج

 وقاية النبات
 إلى من

 3 1 9/1/6112 السبت
 إنتاج دوره زراعية ومشاكل

 دراسات عليا فقط ( 1+  ) 

 +إنتاج محاصيل علف ومراعى

 تغذيـــة إنســــان

 دراسات عليا فقط ( 1+  ) 

 فسيولوجيا األسماك

 اسماك الزينة+

 االحتياجات الغذائية وتصنيع اعالف االسماك+

إمراض الحاصالت الحقلية 

 والبستانية

 3 1 16/1/6112 الثالثاء

 تربية المحاصيل الحقلية

 دراسات عليا فقط ( 1+  ) 

 + فسيولوجيا نباتات الخضر

 دراسات عليا فقط ( 1) 

 

 يا التجميد والتجفيفتكنولوج

+ 

 اللحوم ومنتجاتهاتكنولوجيا 

 التقنيات الحيوية وإنتاج الدواجن

 + الطيور والحيوانات الداجنة

 دراسات عليا فقط ( 4) 

 

 خاص )و( ميكروبيولوجي

 

 3 1 12/1/6112 السبت
 إنتاج النباتات الطبية والعطرية

 + تخزين ثمار الخضر

 دراسات عليا فقط ( 1+  ) 

  محاصيل الحبوب والزيوت إنتاج

 كروالس
 الحشرية لآلفاتالمكافحة البيولوجية  تربية الحيوان

 3 1 19/1/6112 الثالثاء
 الحصاد دما بعتكنولوجيا معاملة الثمار 

 تربية محاصيل الخضر

 دراسات عليا فقط ( 6) 

 

 والمطبوخ الطريتكنولوجيا الجبن 

 

 إنتاج دجاج اللحم والبيض

 ل الحقليةحشرات المحاصي

+ 

 حشرات طبية وبيطرية

 3 1 63/1/6112 السبت
 إنتاج محاصيل )ب(

 دراسات عليا فقط ( 1+  ) 
 تكنولوجيا الزيوت والدهون

 تصنيع عالئق الدواجن

 +انتاج السمان والحمام و النعام
 أمراض النبات الفيروسية

 3 1 62/1/6112 الثالثاء
 فاكهة المناطق الحارة

+ 
 اشجار الفاكهة تكنولوجيا تقليم

 تكنولوجيا المنتجات اللبنية الخاصة

 واألقلمةفسيولوجيا الغدد الصماء 

 +سلوكيات وحقوق الحيوان

 +التغذية العالجية لحيوانات المزرعة

 اكاروسات نباتية

 دراسات عليا فقط ( 1+  ) 

 -------- ---------- المنتجات الثانوية لأللبانتكنولوجيا  ------- 3 1 62/1/6112 الخميس

 

 



 

 كلية الزراعة  -جامعة املنصورة 

 شئون الدراسة والامتحانات

  ألاول  دراس يالفصل لا 1025/1026:  جامعيعام 
 

 

 

 التاريـــــــخ ومــالي
 برنامج الميعاد

 التقنية الحيوية الزراعية

 برنامج

 العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية

 برنامج

 إلى من والمياه األراضي

 وتغذية النبات التربةخصوبة  تحليل أسعار زراعية كيمياء تحليلية كميـــة 3 1 9/1/6112 السبت

 )خاص( فاكههإنتاج  البرامج اإلرشادية وراثـــة عشائر 3 1 16/1/6112 الثالثاء

 السكان الريفيون وسيرولوجى مناعة 3 1 12/1/6112 السبت
 العادمةمياه ال استخدامإعادة 

 +االرصاد الجوية للشئون الزراعية

 جزئياقتصاد  فسيولوجيا اإلجهاد للخلية النباتية 3 1 19/1/6112 الثالثاء
 ألراضي والمياهاقتصاديات ا

 +إنتاج النباتات الطبية والعطرية

 3 1 63/1/6112 السبت

 أساسيات وراثة الكائنات الحية الدقيقة

 دراسات عليا فقط ( 1+  ) 

 +كيمياء التحليل الكروماتوجرافى

 +كيمياء الليبيدات

 خطيط وتقييم برامج التنمية الريفيةت

 + تنمية اقتصادية زراعية 
 (فقط عاون الزراعيطالب معهد الت 4)

 الزراعيوالصرف  الريتكنولوجيا 

 تخمرات صناعية ولبنية 3 1 62/1/6112 الثالثاء

 

 اإلرشاديطرق ومعينات العمل 

 

 األراضياستصالح 

 

 

 


