
 

جامعة املنصورة - �لية الزراعة  

 ئوو  الرراةة الامتحانات

                                                                                                                                2015/2016عام جام�� : 
 

 

 

  الرا�ع لطالب املستوى  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 

الهنرةة الزراعية الالنظم ا�حيو�ة 

  الري الالصرف ا�حق��تخصص هنرةة
 إ�� من

تقييم املشرالعات الزراعية  2.30 1.30 2/4/2016 السبت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هنرةة تجفيف التخز�ن املواد الغذائية  أةاةيات املي�اترالنك  2.30 1.30 3/4/2016 احر

 هنرةة حفظ ال��بة الاملياه الالبيوة  هنرةة الكتل ا�حيو�ة الإنتاج السماد املكمور  ) تحليل قوي 2ات زراعية ( 2.30 1.30 4/4/2016 اثن� 

 تقييم الاختيار تصميمات أنظمة الري المشرالعاته  نظم المعرات تراالل مخلفات مصاعع اغذية   اختبار ال�شغيل الإدارة املعرات  2.30 1.30 5/4/2016 الثالثاء

 ييانة أنظمة الري الالصرف ا�حريث  تصميم ال�شغيل أنظمة الزراعة املحمية ييانة االت الا�جرارات الزراعية   2.30 1.30 6/4/2016 ار�عاء

 هيرراللي�ا آبار الري التصميمها الطرق حفرها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنرةة ات اةتصال  ارا��ي   2.30 1.30 7/4/2016 ا�خميس



 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 يا�ح   أ.د/(
 



 

جامعة املنصورة - �لية الزراعة  

 ئوو  الرراةة الامتحانات

                                                                                                                                2015/2016عام جام�� : 
 

 

  الرا�ع لطالب املستوى  نصف الفصل الررا��يجرالل امتحانات 

 التار�ـــــــخ المــا��
 امليعاد

 برنامج انتاج النبا�ي
0B برنامج

 علوم التكنولوجيا اغذية
برنامج 

 انتاج ا�حيواعي الالراج�ى الالسم�ي

 
برنامج 

 إ�� من القاية النبات

 2.30 1.30 2/4/2016 السبت

الزراعة العضو�ة للمحاييل   

+ اة�ررا  ارا��ي ا�جريرة   

+ إنتاج محاييل ز�وت الألياف  

أمراض الزراعات املحمية الالعضو�ة احتياجات غذائية التكو�ن عالئق حيوانية  تقييم املشرالعات الزراعية  

ةمية مبيرات  رعاية التر�ية الرالاجن  تكنولوجيا ا�حبوب المنتجا��ا  إدارة الخرمة مزار  الفاكهة   2.30 1.30 3/4/2016 احر

 2.30 1.30 4/4/2016 اثن� 
إنتاج أ�جار ال�ج��ات المتسلقات  

+ الزراعة العضو�ة ملحاييل ا�خضر  

+ اتجاهات ا�حريثة �� إنتاج العنب  

   انيمادتود�غذية أةماك  تكنولوجيا مث�جات لبنية  

إنتاج بذالر ا�خضر الالز�نة   2.30 1.30 5/4/2016 الثالثاء
تكنولوجيا اةماك المنتجا��ا  

+ �غذية الفوات ا�خاية  

املفرخات السمكية   

+ فسيولوجيا التناةل الالتلقيح  
تر�ية نحل العسل الديرا  ا�حر�ر  

 2.30 1.30 6/4/2016 ار�عاء

 

إنتاج محاييل ا�حقل  

 

 

منتجات البا  البريلة  

 

  تفر�خ الحضانة الطيور 

+ إعشاء الإدارة مزار  الرالاجن  

+ �حة الأمراض ةوء �غذية الرالاجن  

 أمراض النبات الفسيولوجية 

ترال�ر مخلفات مصاعع البا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2.30 1.30 7/4/2016 ا�خميس
تصميم الإعشاء املزار  السمكية   

+ إنتاج حيوانات ال�حم  
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ



 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 يا�ح   أ.د/(



 

جامعة املنصورة - �لية الزراعة  

 ئوو  الرراةة الامتحانات

                                                                                                                                2015/2016عام جام�� : 
 

 

 الرا�ع لطالب املستوى  نصف الفصل الررا��يجرالل امتحانات 

 التار�ـــــــخ المــا��

 امليعاد
1B برنامج

2Bالتقنية ا�حيو�ة الزراعية 

3B برنامج

4B  العلوم اقتصادية

5Bالاجتماعية الزراعية 

برنامج 

6Bإ�� من ارا��ي الاملياه 

كيمياء اةمرة  اقتصاد ك�� تكنولوجيا التخمرات امليكرال�ية   2.30 1.30 2/4/2016 السبت

            عالقة ارض باملاء الالنبات تقييم الا�امج الاعشطة ارئادية   بيوة نباتية   2.30 1.30 3/4/2016 احر

ادارة ا�حريثة لألرا��ي   املشاركة السياةية  تر�ية ا�حايالت البستانية   2.30 1.30 4/4/2016 اثن� 

 2.30 1.30 5/4/2016 الثالثاء

تكنيك الرا�ي   

+ كيمياء التمثيل الغذائي   

+ كيمياء انز�مات  

تحليل املشا�ل اجتماعية الالبيئية  

اةتخرام النظائر املشعة �� الزراعة   

+ العناير الرقيقة �� ال��بة الالنبات  

+ نظم املعلومات ا�جغرافية التطبيقا��ا  

 2.30 1.30 6/4/2016 ار�عاء

مخصبات المبيرات حيو�ة  

+ تنظيم ايض امليكرال�ي  

+ إنتاج الججن �� النباتات اقتصادية  

تجارة خارجية  

 + املعا�جة امليكرال�ية للمخلفات  

+ تلوث بالبيوة باملبيرات 

+ تصميم التنسيق ا�حرائق الاملواقع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2.30 1.30 7/4/2016 ا�خميس


 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 يا�ح   أ.د/(
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