
 

املنصورة الزراعة-جامعة   لية

متحانات و الدراسة   شئون

ي: (  درافصل                                                                                                                          ٢٠١٥/٢٠١٦:  جامعام    ) ثا
 

متحانات و الدراسة القسم شئون س   رئ

  

مو/د( محمود منصور             )محمد

لية ال   وكيل

والطالب التعليم   لشئون

  

حسن/د.أ( السالم عادل             ) عبد

ليةعميد   ال

متحانات عام س   ورئ

  

صا /د.أ( مختار ديديياسر             ) ا
 

املقيدين للطالب ة ر التحر متحانات عجدول الرا الثالثمقرراتومتخلفونباملستوى الساعات املستوى بنظام لية بال

الثالثة املعتمدة الفرقة مقررات ومتخلفون عة الرا بالفرقة املقيدين قديمة( والطالب   )خطة

ـــــــخ ومــالي  التار
  برنامج امليعاد

الزرا ندسة ةال يو ا والنظم  عية

  برنامج

ينتاج  النبا

  برنامج

يوانتاج يوالداجيا  والسم

  برنامج

النبات  إ من وقاية

ت  ١٢ ١٠ ٢٨/٥/٢٠١٦ الس
الزراعية والقوى رارات   ا

 طالب)  ٨(
  ــــــــــــــــ

دواجن   غذية

 طالب)  ١(
 ــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ ١٢ ١٠ ٢٩/٥/٢٠١٦ حد

إنتاج ديثة ا   التقنيات

وراق ساقطة م ة   الفاك

 طالب)  ١(

  ــــــــــــــــ
زرا   إرشاد

  طالب)  ٣(

ن  ١٢ ١٠ ٣٠/٥/٢٠١٦ ثن
الزراعية شآت امل   تخطيط

 طالب)  ٢(
  ــــــــــــــــ

املزرعة حيوانات وإنتاج   رعاية

 طالب)  ٤(
  ــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ ١٢ ١٠ ٣١/٥/٢٠١٦ الثاءالث
مبيدات تحليل   كيمياء

 طالب)  ١(

عاء   ــــــــــــــــ ١٢ ١٠ ١/٦/٢٠١٦ ر
الزراعية املشروعات   تقييم

 طالب)  ١(
  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

س م   ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ ١٢ ١٠ ٢/٦/٢٠١٦ ا
النبات أمراض دراسة   طرق

 طالب)  ١(



 

املنصورة الزراعة-جامعة   لية

متحانات و الدراسة   شئون

ي: (  درافصل                                                                                                                          ٢٠١٥/٢٠١٦:  جامعام    ) ثا
 

متحانات و الدراسة القسم شئون س   رئ

  

مو/د( محمود منصور             )محمد

لية ال   وكيل

والطالب التعليم   لشئون

  

حسن/د.أ( السالم عادل             ) عبد

ليةعميد   ال

متحانات عام س   ورئ

  

صا /د.أ( مختار ديديياسر             ) ا
 

املقيدين للطالب ة ر التحر متحانات عجدول الرا الثالثمقرراتومتخلفونباملستوى الساعات املستوى بنظام لية بال

الفرق املعتمدة مقررات ومتخلفون عة الرا بالفرقة املقيدين الثالثةوالطالب قديمة( ة   )خطة

ـــــــخ ومــالي  التار

 امليعاد
  برنامج

غذية وتكنولوجيا  علوم

  برنامج

الزراعية ة يو ا  التقنية

  برنامج

قتصادية العلوم

الزراعية جتماعية  و

  برنامج

واملياه  را

  شــــــــــــــــعبة

الزراعية ندسة  إ من ال

ت   ــــــــــــــــ ١٢ ١٠ ٢٨/٥/٢٠١٦ الس
را يولوجيا   ميكرو

  طالب)  ٣(
  ــــــــــــــــ

أرا   طبيعة

 طالب)  ١(
 ــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ ١٢ ١٠ ٢٩/٥/٢٠١٦ حد
النبات ية تر   أسس

 طالب)  ٣(

زرا ق   سو

 طالب)  ٢(
 ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

ن   ــــــــــــــــ ١٢ ١٠ ٣٠/٥/٢٠١٦ ثن
نبات   غذية

 طالب)  ٢(
  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

ن وال يد الت   ندسة

فقط١ ارج ا  من

 ١٢ ١٠ ٣١/٥/٢٠١٦ الثالثاء
لبان و غذية ع مصا   ندسة

 طالب)  ١(
  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

ة العضو املادة   كيمياء

 طالب) ١(
 ــــــــــــــــــ

عاء   ــــــــــــــــ ١٢ ١٠ ١/٦/٢٠١٦ ر
الزراعية املشروعات   تقييم

  طالب)  ١(

الزراعية املستحدثات وتب   شر

 طالب)  ٣(
 ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

س م  ١٢ ١٠ ٢/٦/٢٠١٦ ا
لبان و لألغذية والتغليف   التعبئة

 طالب)  ١(
 ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 


