
 

 

املنصورة الزراعة-جامعة   لية

متحانات و الدراسة  شئون

جام  درا ) ٢(                                                  ٢٠١٥/٢٠١٦: عام ي: ( فصل  )ثا

باملستوى املقيدون للطالب ة ر التحر متحانات يجدول ليةالثا بال ارج ا من   واملمتحنون

ـــــــخ ماليــو   التار
  برنامج امليعاد

الزراعية ندسة ة ال يو ا  والنظم

العامة   الشعبة

قديمة(  )خطة
العـــــــــــــــــــــام نامج  ال

 إ من

ت  الوراثةعلمأساسيات ــــــــــــــــــــــــــــ اداتجتحليل ١١ ٩ ٤/٦/٢٠١٦ الس

ارا ١١ ٩ ٧/٦/٢٠١٦ الثالثاء الفعالم والعرض تصال ـارات ـــــــــــــــــــــــــــــــ ت ياةم روثقافة ا ا  العمل

ت ندسة مقدمــــــھ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ١١ ٩ ١١/٦/٢٠١٦ الس  الزراعية ال

اقآالت ١١ ٩ ١٤/٦/٢٠١٦ الثالثاء  راأســـاســيات ـــــــــــــــــــــــــــــ الداخح

ت  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ را أساسيات ١١ ٩ ١٨/٦/٢٠١٦ الس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ١١ ٩ ٢١/٦/٢٠١٦ الثالثاء

ت ـــــــــــــــــــــھ ١١ ٩ ٢٥/٦/٢٠١٦ الس  آالتنظر
  فسيولونبــــــــــــــــــات

التعاون ) ٣( د مع  طالب
 ــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ةغذيعلومأساسيات ١١ ٩ ٢٨/٦/٢٠١٦ الثالثاء

  
الدراسة متحاناتشئون القسم و 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



 

 

املنصورة الزراعة-جامعة   لية

متحاناتشئ و الدراسة  ون

جام  درا ) ٣(                                                  ٢٠١٥/٢٠١٦: عام ي: ( فصل  )ثا

باملستوى املقيدون للطالب ة ر التحر متحانات يجدول ليةالثا بال ارج ا من   واملمتحنون

ـــــــخ اليــوم  التار
  ـــــــــــــجبرنامـــــ امليعاد

ي نتاج  النبا

  برنامـــــــــــــــج

ي نتاج يوا ي والداجا والسم  

  برنامـــــــــــــــج

النبـــــــــات  إ من وقــــــــــــــايھ

ت الوراثھ الوراثةعلمأساسيات الوراثةعلمأساسيات ١١ ٩ ٤/٦/٢٠١٦ الس علم  اســـــــــاسيات

ـارات ١١ ٩ ٧/٦/٢٠١٦ ءالثالثا ياةم روثقافة ا ا ـارات العمل ياةم روثقافة ا ا ر العمل ا العمل وثقافھ ياه ا ـارات  م

ت ندسة مقدمــــــھ ١١ ٩ ١١/٦/٢٠١٦ الس ندسةمقدمــــــھ الزراعية ال الزراعيـھ الزراعية ال ندسھ ال  مقدمــــــھ

راضـــــــــــــى راأســـاســيات راأســـاســيات ١١ ٩ ١٤/٦/٢٠١٦ الثالثاء  أســـاســيات

ت تجــــــــــــارب ١١ ٩ ١٨/٦/٢٠١٦ الس وتحليل والدواجنأسس تصمم يوان ا سماكغذيھ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ و

املحاصيـــــــــــــــــــــل ١١ ٩ ٢١/٦/٢٠١٦ الثالثاء وة مبادئ علم افحھ السمكية ال ة الزراعية فاتم  العامة وال

ت ةعلم ١١ ٩ ٢٥/٦/٢٠١٦ الس ي إنتاج الفاك  النباتأمراض أساسيات عامحيوا

ضر ١١ ٩ ٢٨/٦/٢٠١٦ الثالثاء ا نةعلــــــــــوم عــــــــامإنتاج والز اقتصاديھحشـــــــــــر  دواجن  ات

  
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
  



 

 

الزراعة-املنصورةجامعة   لية

متحانات و الدراسة  شئون

جام  درا ) ٤(                                                  ٢٠١٥/٢٠١٦: عام ي: ( فصل  )ثا

باملستوى املقيدون للطالب ة ر التحر متحانات يجدول ليةالثا بال ارج ا من   واملمتحنون

 ـــــــخالتار اليــوم

 امليعاد
  برنامــــــــــــــــــج

وتكنولوجيا  ةغذيعلوم

  برنامـــــــــــــــج

ة التقنية يو  الزراعية ا

  برنامـــــــــــــــج

   قتصاديةالعلوم

جتماعية  الزراعية و

  برنامـــــــــــــــج

 إ من وامليــــــــــاهرا

ت  الوراثةعلمأساسيات الوراثةعلمأساسيات الوراثةعلمأساسيات الوراثةعلمأساسيات ١١ ٩ ٤/٦/٢٠١٦ الس

ـارات ١١ ٩ ٧/٦/٢٠١٦ الثالثاء ياةم روثقافة ا ا ـارات العمل ياةم روثقافة ا ا ـارات العمل ياةم روثقافة ا ا ـارات العمل ياةم روثقافة ا ا  العمل

ت ندسة مقدمــــــھ ١١ ٩ ١١/٦/٢٠١٦ الس ندسة  ةمقدمــــــ الزراعية ال ندسة مقدمــــــھ الزراعية ال ندسة مقدمــــــھ الزراعية ال  الزراعية ال

 راأســـاســيات راأســـاســيات راأســـاســيات راأســـاســيات ١١ ٩ ١٤/٦/٢٠١٦ الثالثاء

ت منتجاتمبادئ ١١ ٩ ١٨/٦/٢٠١٦ الس يع تطبيقيھ لبانتص يولوجيا ة الزراعة الزرا رشاد أساسيات ميكرو  العضو

حفظ ١١ ٩ ٢١/٦/٢٠١٦ الثالثاء في عالم ـــــــــــــــــــــــــ ةغذيتكنولوجيا  وامليــاهرا جــــــــــــوده الر

ت ن ١١ ٩ ٢٥/٦/٢٠١٦ الس  سان وأغذيةالل
ليةعلممقدمھ   ا

عليا) ١+( دراسات  طالب

  ةتنميوأساليبمنا

ةاملوارد شر  ال

شعار س   استخدامات

عد  الزراعة عن

ةكيمياءأسس والتغذيةالغذاءأساسيات ١١ ٩ ٢٨/٦/٢٠١٦ الثالثاء  ملائيةوا رضيةاملـــــــــــــوارد زرااقتصـــــــــــــــــــــاد حيو

  
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
  


