
 

جامعة املنصورة - �لية الزراعة  

 ئوو  الرراةة الامتحانات

                                                                                                                                2015/2016عام جام�� : 
 

 

 

  لطالب املستوى  الثالث نصف الفصل الررا��يجرالل امتحانات 

 التار�ـــــــخ المــا��

برنامج  امليعاد

الهنرةة الزراعية الالنظم ا�حيو�ة 

 تخصص آالت القوى زراعية

برنامج 

الهنرةة الزراعية الالنظم ا�حيو�ة 

 تخصص هنرةة النظم ا�حيو�ة

 برنامج انتاج النبا�ي

برنامج 

انتاج ا�حيوا�ي الالراج�ى 

 الالسم�ي
 إ�� من

 ا�جرارات الالقوى الزراعية 1 12 2/4/2016 السبت
 التقنيات ا�حريثة �� إنتاج

  الفاههة مسساقطة االراق
 فسيولوجيا حيوانات املزرعة

 رعاية الإنتاج حيوانات املزرعة إنتاج نباتات الز�نة تخطيط املنشآت الزراعية 1 12 3/4/2016 احر

 �غذية دالاجن تكنولوجيا إهثار أ�جار الفاههة هنرةة الري الالصرف الزرا�� 1 12 4/4/2016 اثن� 

 آالت مزار  انتاج ا�حيوا�ى الالراج�ى إنتاج تقاالى الفحص بذالر  تصميم التحليل تجارب 1 12 5/4/2016 الثالثاء

 إنتاج محاصيل (أ) هنرةة الت��ير الالس�خ�  آالت مزار  انتاج ا�حيوا�ي الالراج�ى 1 12 6/4/2016 ار�عاء
إنتاج اننام الاملاعز الابل 

 + فسيولوجيا ا�خصو�ة الالفقس

 1 12 7/4/2016 ا�خميس
 ز�وت الالقود 

 + هنرةة آالت المعرات البسات� 
 ههر�اء الر�ف

 تر�ية نحل العسل الديرا  ا�حر�ر

 + أمراض ا�حاصالت البستانية

 تقييم املشرالعات الزراعية 

 + تحليل ارا��ي الاملياه الالنبات



 رئيس القسم ئوو  الرراةة الامتحانات

 

 (د/ محمر منصور محمود مو��ي)

الهيل 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�� : 
 

 



  لطالب املستوى  الثالث  نصف الفصل الررا��يجرالل امتحانات 

 التار�ـــــــخ المــا��

 امليعاد
برنامج 

 القاية النبات
0B برنامج

 علوم التكنولوجيا انذية

1B برنامج

2Bالتقنية ا�حيو�ة الزراعية 

3B برنامج

4B  العلوم اقتصادية

5Bالاجتماعية الزراعية 

برنامج 

6Bإ�� من ارا��ي الاملياه 

 طبيعة أرا��ى إحصاء إقتصادي أةس تر�ية النبات مراقبة جودة الةالمة انذية الالبا  فسيولوجيا ا�حشرات 1 12 2/4/2016 السبت

 موفولوجيا الحصر ارا��ى �سو�ق زرا�� ميكرال�يولوجيا ارا��ى التعبوة الالتغليف لغنذية الالبا  هيمياء تحليل مبيرات 1 12 3/4/2016 احر

 هيمياء املادة العضو�ة اةرة الر�فية هيمياء عضو�ة خاص هنرةة مصا�أل انذية الالبا  بيوة ا�حشرات 1 12 4/4/2016 اثن� 

 �غذية نبات تصميم التحليل تجارب طرق دراةة أمراض النبات 1 12 5/4/2016 الثالثاء
�شر التب�ى املستحرثات 

 الزراعية
 املياه ا�جوفيه

 زراعات البيوت املحمية 1 12 6/4/2016 ار�عاء
املواد املضافة لغنذية 

 + تكنولوجيا املنتجات ا�خاصة

البصمة الوراثية 

+هيمياء املنتجات الطبيعية 

 +التنو  امليكرال�ى التطبيقاته

 اة�ررا   ارا��ى ا�جريرة إنتاج حيوا�ي (خاص)

 1 12 7/4/2016 ا�خميس
تقييم املشرالعات الزراعية  

 + إرئاد زرا��

 الشوو  الححية ملصا�أل البا  

 + ا�خصائص الوييفية ملكونات البا 

تقييم املشرالعات الزراعية 

 + املعلوماتية ا�حيو�ة

صناعات نذائية الألبا  

 (خاص)

ميكرال�يولوجيا ارا��ى 

+ م�افحة حيو�ة + تقييم 

 املشرالعات الزراعية








 رئيس القسم ئوو  الرراةة الامتحانات

 

 (د/ محمر منصور محمود مو��ي)

الهيل 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/(
 


	برنامج
	الأراضي والمياه
	والاجتماعية الزراعية
	العلوم الاقتصادية 
	برنامج
	التقنية الحيوية الزراعية
	برنامج
	جدول امتحانات نصف الفصل الدراسي لطلاب المستوى  الثالث

