
 

جامعة املنصورة - �لية الزراعة  

 ئوو  الرراةة الامتحانات

                                                                                                                                2015/2016عام جام�� : 
 

 

 الثا�ي لطالب املستوى  نصف الفصل الررا��يجرالل امتحانات 

 التار�ـــــــخ اليــوم
برنامج  امليعاد

 الهنرةة الزراعية الالنظم ا�حيو�ة
 برنامج انتاج النبا�ي

برنامج 

 انتاج ا�حيوا�ي الالراج�ى الالسم�ي

برنامج 
 إ�� من القاية النبات

 مهـارات ا�حياة الثقافة العمل ا�حر التت اح��اق الراخ�� 11.30 10.30 2/4/2016 السبت

 أةاةيات علم الوراثة مهارات اتصال الالعرض الفعال 11.30 10.30 3/4/2016 احر

 مقرمــــــه �� الهنرةة الزراعية تحليل اجهادات 11.30 10.30 4/4/2016 اثن� 

 أةـــاةــيات ارا��ي أةاةيات ارا��ي 11.30 10.30 5/4/2016 الثالثاء

 6/4/2016 ار�عاء
 حشرات اقتصادية إنتاج دالاجن عام علم املحاصيل أةاةيات علوم اغذية 11.30 10.30

 م�افحة افات الزراعية الال�حة العامة إنتاج حيوا  عام علم الفاكهة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 3

 7/4/2016 ا�خميس
 أةاةيات أمراض النبات أةس �غذية ا�حيوا  الالرالاجن السم�ي علم ا�خضر الالز�نة نظر�ة التت 11.30 10.30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مبادئ ال��الة السمكية تصميم التحليل تجارب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 3



 رئيس القسم ئوو  الرراةة الامتحانات

 

 (د/ محمر منصور محمود مو��ي)

الكيل ال�لية  

 لشوو  التعليم الالطالب

 

              )عبر السالم  أ.د/عادل حسن(

 ال�لية  عمير

 الرئيس عام امتحانات

 

             ا�حريري )ياةر مختار صا�ح   أ.د/(






 

جامعة املنصورة - �لية الزراعة  

 ئوو  الرراةة الامتحانات

                                                                                                                                2015/2016عام جام�� : 
 

 

  الثا�ي لطالب املستوى  نصف الفصل الررا��يجرالل امتحانات 

 التار�ـــــــخ المــا��

 امليعاد
0B برنامج

 علوم التكنولوجيا اغذية

1B برنامج

2Bالتقنية ا�حيو�ة الزراعية 

3B برنامج

4B  العلوم اقتصادية

5Bالاجتماعية الزراعية 

برنامج 

6Bإ�� من ارا��ي الاملياه 

 مهـارات ا�حياة الثقافة العمل ا�حر 11.30 10.30 2/4/2016 السبت

 أةاةيات علم الوراثة 11.30 10.30 3/4/2016 احر

 مقرمــــــه �� الهنرةة الزراعية 11.30 10.30 4/4/2016 اثن� 

 أةـــاةــيات ارا��ي 11.30 10.30 5/4/2016 الثالثاء

 6/4/2016 ار�عاء
 جودة ارا��ي الاملياه اقتصاد زرا�� مقرمة �� علم ا�خلية أةاةيات الغذاء الالتغذية 11.30 10.30

 الزراعة العضو�ة أةاةيات ارئاد الزرا�� ميكرال�يولوجيا تطبيقية مبادئ تصيي  منتجات البا  4 3

 7/4/2016 ا�خميس
 اةتخرامات  اةتشعار عن �عر �� الزراعة اعالم الر�في أةس كيمياء حيو�ة تكنولوجيا حف  اغذية 11.30 10.30

 املوارد ارضية الاملائية منا�ج الأةاليب تنمية املوارد البشر�ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللن  الأغذية ا�سا  4 3










 
 

 رئيس القسم ئوو  الرراةة الامتحانات

 

 (د/ محمر منصور محمود مو��ي)

الكيل ال�لية  

 لشوو  التعليم الالطالب

 

              )عبر السالم  أ.د/عادل حسن(

 ال�لية  عمير

 الرئيس عام امتحانات

 

             ا�حريري )ياةر مختار صا�ح   أ.د/(
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