
        

 جامعة املنصــــــورة

 لكية الزراعــــــــــة

 لتعلمي املفتوحمركز ا

   

                    
 

 

 الحاريرىتمحان  االجدول 
 املفحوح الحعليم - طالب املسحوى األول ـ برننتمج النظم احليوية الزراعيةل

 5102/5102عنم جنتمعى  -الفصل الدراسى األول 
 

 التاريخ اليوم
 الميعاد

 الدراسى المقرر
 إلى من

 الزراعي الحيوان أساسيات CFS 101 1,11 3,11 9/1/6112 السبت

 أسس تنمية المجتمع الريفى CFS 102 1,11 3,11 11/1/6112 االثنين

 CFS 103 1,11 3,11 13/1/6112 األربعاء
 أساسيات علم النبات

 )مورفولوجي وتشريح(

 عام زراعية كيمياء CFS 104 1,11 3,11 12/1/6112 السبت

 للبيئة المنظفة النباتات EFS 106 1,11 3,11 11/1/6112 االثنين

 والمياه األراضي تلوث EFS 112 1,11 3,11 63/1/6112 السبت

 

 

وكيل الكلية لشئون التعليم  مدير مركز التعليم المفتوح

 والطالب

عميد الكلية ورئيس مجلس 

 اإلدارة

 

 

  

 د/ ياسر مختار الحديــــــدى  0أ د/ عادل حسن عبد السالم        0أ د/ صالح السيد سعده    0أ
 



        

 جامعة املنصــــــورة

 لكية الزراعــــــــــة

 لتعلمي املفتوحمركز ا

   

                    
 

 

 

 جدول االتمحان  الحاريرى
 الحعليم املفحوح -ـ برننتمج النظم احليوية الزراعية  الثننىلطالب املسحوى 

 5102/5102عنم جنتمعى  -الفصل الدراسى األول 
 

 التاريخ اليوم
 الميعاد

 المقرر الدراسى
 الى من

 CFS 201 1,11 3,11 11/1/6112 األحد
أسس هندسة تداول ومعالجة 

 المخلفات الزراعية

 CFS 202 1,11 3,11 16/1/6112 الثالثاء
 اإلنتاج فى األسس الوراثية

 الحيوي للمحاصيل

 أساسيات دقيقة حية كائنات CFS 203 1,11 3,11 11/1/6112 الخميس

 الحشرات علم أساسيات CFS 204 1,11 3,11 11/1/6112 األحد

 الفاكهة إنتاج مشاكل EFS 207 1,11 3,11 19/1/6112 الثالثاء

 EFS 209 1,11 3,11 61/1/6112 الخميس
 الزراعة منتجات اقتصاديات

 الحيوية

 

 

وكيل الكلية لشئون التعليم  مدير مركز التعليم المفتوح

 والطالب

عميد الكلية ورئيس مجلس 

 اإلدارة

 

 

  

 د/ ياسر مختار الحديــــــدى  0أ د/ عادل حسن عبد السالم        0أ د/ صالح السيد سعده    0أ
 



        

 جامعة املنصــــــورة

 لكية الزراعــــــــــة

 لتعلمي املفتوحمركز ا

   

                    
 

 

 

   الحاريرىجدول االتمحان
 الحعليم املفحوح -ـ برننتمج النظم احليوية الزراعية  الثنلثلطالب املسحوى 

 5102/5102عنم جنتمعى  -الفصل الدراسى األول 
 

 التاريخ اليوم
 الميعاد

 المقرر الدراسى
 الى من

 للفاكهة الحيوي اإلنتاج أساسيات CFS 301 1,11 3,11 9/1/6112 السبت

 للخضر الحيوى اإلنتاج أساسيات CFS 302 1,11 3,11 11/1/6112 االثنين

 CFS 303 1,11 3,11 13/1/6112 األربعاء
 الزراعة فى النبات أمراض

 الحيوية

 CFS 304 1,11 3,11 12/1/6112 السبت
 فى الوراثية الهندسة تطبيقات

 الزراعة

 EFS 307 1,11 3,11 11/1/6112 االثنين
 إنتاج ومشاكل الجافة الزراعة

 حيويا المحاصيل

 EFS 311 1,11 3,11 63/1/6112 السبت
 المنشآت فى البيئي التحكم نظم

 الزراعية

 

 

وكيل الكلية لشئون التعليم  مدير مركز التعليم المفتوح

 والطالب

عميد الكلية ورئيس مجلس 

 اإلدارة

 

 

  

 مختار الحديــــــدى  د/ ياسر 0أ د/ عادل حسن عبد السالم        0أ د/ صالح السيد سعده    0أ
 



        

 جامعة املنصــــــورة

 لكية الزراعــــــــــة

 لتعلمي املفتوحمركز ا

   

                    
 

 

 

 جدول االتمحان  الحاريرى
 الحعليم املفحوح -ـ برننتمج النظم احليوية الزراعية  الرابعلطالب املسحوى 

 5102/5102عنم جنتمعى  -الفصل الدراسى األول 
 

 التاريخ اليوم
 الميعاد

 المقرر الدراسى
 الى من

 الدواجن تاجإن أساسيات CFS 401 1,11 3,11 11/1/6112 األحد

 الحيواني اإلنتاج أساسيات CFS 402 1,11 3,11 16/1/6112 الثالثاء

 الغذائية الصناعات أساسيات CFS 403 1,11 3,11 11/1/6112 الخميس

 الحيوية الزراعة فى اإلرشاد CFS 404 1,11 3,11 11/1/6112 األحد

 مناحلال وإدارة العسل نحل EFS 408 1,11 3,11 19/1/6112 الثالثاء

 EFS 412 1,11 3,11 61/1/6112 الخميس
 العالمية والقوانين اإلجراءات

 حيويا والنباتات المنتجة

 

 

وكيل الكلية لشئون التعليم  مدير مركز التعليم المفتوح

 والطالب

عميد الكلية ورئيس مجلس 

 اإلدارة

 

 

  

 / ياسر مختار الحديــــــدى  د0أ د/ عادل حسن عبد السالم        0أ د/ صالح السيد سعده    0أ
 



        

 جامعة املنصــــــورة

 لكية الزراعــــــــــة

 لتعلمي املفتوحمركز ا

   

                    
 

 

 

 جدول االتمحان  الحاريرى
 - تكنولوجين وإدارة املشروعنت الزراعيةـ برننتمج  الرابعلطالب املسحوى 

 الحعليم املفحوح

 5102/5102عنم جنتمعى  -الفصل الدراسى األول 
 

 التاريخ اليوم
 الميعاد

 الدراسى المقرر
 الى من

 تنمية اقتصادية 411 1,11 3,11 11/1/6112 األحد

 االستثمار الزراعى إدارة 412 1,11 3,11 16/1/6112 الثالثاء

 ةمنظمات اجتماعية ريفي 413 1,11 3,11 11/1/6112 الخميس

  ألبانتكنولوجيا   414 1,11 3,11 11/1/6112 األحد 

 الوراثة وتطبيقاتها فى الزراعة  417 1,11 3,11 19/1/6112 الثالثاء 

 

 

وكيل الكلية لشئون التعليم  مركز التعليم المفتوح مدير

 والطالب

عميد الكلية ورئيس مجلس 

 اإلدارة

 

 

  

 د/ ياسر مختار الحديــــــدى  0أ د/ عادل حسن عبد السالم        0أ د/ صالح السيد سعده    0أ
 


