
 

 

املنصورة الزراعة-جامعة   لية

متحانات و الدراسة  شئون

جام  درا ) ٥(                                                  ٢٠١٥/٢٠١٦: عام ي: ( فصل  )ثا

لية بال ارج ا من واملمتحنون الثالث باملستوى املقيدون للطالب ة ر التحر متحانات   جدول

ـــــــخ مو ــالي  التار
  برنامج امليعاد

ة يو ا والنظم الزراعية ندسة   ال

زراعية وقوى آالت  تخصص

  برنامج

ة يو ا والنظم الزراعية ندسة   ال

ة يو ا النظم ندسة  تخصص

  برنامج

ينتاج  النبا

  برنامج

ينتاج يوا ي والداجا  إ من والسم

تجاربت ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٥/٦/٢٠١٦ حد وتحليل تجارب صميم وتحليل  تصميم
إنتاج ديثة ا   التقنيات

وراق ساقطة م ة  الفاك
املزرعة حيوانات  فسيولوجيا

عاء نة  الزراوالصرفالري ندسة  الزراوالصرفالري ندسة ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٨/٦/٢٠١٦ ر الز نباتات دواجن إنتاج  غذية

الزراعيةت ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١٢/٦/٢٠١٦ حد شآت امل الزراعية خطيط شآت امل محاصيل تخطيط   )أ(إنتاج
بل و واملاعز غنام   إنتاج

والفقس+  ة صو ا   فسيولوجيا

عاء الزراعية ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١٥/٦/٢٠١٦ ر والقوى رارات الزراعية ا والقوى رارات ة ا الفاك ار أ إكثار ي تكنولوجيا يوا ا نتاج مزارع  والداجآالت

مزارع ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١٩/٦/٢٠١٦ حد ي نتاجآالت يوا س  والداجا وال يد الت نـندسة بذور  خ وفحص تقاوي املزرعة إنتاج حيوانات وإنتاج  رعاية

عاء  ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٢٢/٦/٢٠١٦ ر
ن سات ال ومعدات آالت   ندسة

ووقود+  وت  ز
ف الر اء ر   ك

قلية ا اصالت ا ستانيةأمراض   وال

ر+  ر ا وديدان العسل نحل ية   تر

الزراعية املشروعات   تقييم

والنبات+  واملياه را   تحليل

  

متحانات و الدراسة القسم شئون س   رئ

  

مو/د( محمود منصور             )محمد

لية ال   وكيل

والطالب التعليم   لشئون

  

حسن/د.أ( السالم عادل             ) عبد

ليةميدع   ال

متحانات عام س   ورئ

  

صا /د.أ( مختار ديديياسر             ) ا
  



 

 

املنصورة الزراعة-جامعة   لية

متحانات و الدراسة  شئون

جام  درا ) ٦(                                                  ٢٠١٥/٢٠١٦: عام ي: ( فصل  )ثا

متحان ليةجدول بال ارج ا من واملمتحنون الثالث باملستوى املقيدون للطالب ة ر التحر   ات

ـــــــخ ومــالي  التار
 امليعاد

  برنامج

النبات  وقاية

  برنامج

غذية وتكنولوجيا  علوم

  برنامج

الزراعية ة يو ا  التقنية

  برنامج

قتصادية العلوم

الزراعية جتماعية  و

  برنامج

وامليا  إ من هرا

مبيدات ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٥/٦/٢٠١٦ حد تحليل تجارب كيمياء وتحليل خاص تصميم ة عضو إقتصادي كيمياء أرا إحصاء  طبيعة

عاء شرات ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٨/٦/٢٠١٦ ر ا ئة لبان ب و غذية وسالمة جودة را مراقبة يولوجيا ي  ميكرو حيوا امل )خاص(إنتاج ةكيمياء العضو  ادة

شرات ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١٢/٦/٢٠١٦ حد ا   فسيولوجيا
لألغذية املضافة  املواد

اصة+  ا املنتجات  تكنولوجيا

الوراثية   البصمة

وتطبيقاتھ+ ي امليكرو   التنوع

الطبيعية+ املنتجات  كيمياء

زرا ق   سو

عليا)  ٢+ (   دراسات
ديدة ا را راع   اس

عاء النبات ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١٥/٦/٢٠١٦ ر أمراض دراسة  طرق
لبان ع ملصا ية ال   الشئون

لبان+  ملكونات الوظيفية صائص   ا
النبات ية تر الزراعية أسس املستحدثات وتب وفية شر ا  املياه

 ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١٩/٦/٢٠١٦ حد
املحمية البيوت   زراعات

عليا)  ١+ (   دراسات
لب و غذية ع مصا نبات انندسة وألبان غذية غذائية را )خاص(صناعات وحصر   موفولوجيا

عاء  ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٢٢/٦/٢٠١٦ ر

الزراعية املشروعات   تقييم

عليا)  ١+ (    دراسات

زرا+    إرشاد

لبان و لألغذية والتغليف  التعبئة
الزراعية املشروعات   تقييم

ة+  يو ا   املعلوماتية
فية الر  سرة

الزراعيةتقييم   املشروعات

را+  يولوجيا   ميكرو

ة+  حيو افحة   م
 

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

  

صايا /د.أ( مختار ديديسر             ) ا



 

 

املنصورة الزراعة-جامعة   لية

متحانات و الدراسة  شئون

جام  درا ) ٧(                                                  ٢٠١٥/٢٠١٦: عام ي: ( فصل  )ثا

الثالثة بالفرقة املقيدون للطالب ة ر التحر متحانات ارججدول ا من قديمة(واملمتحنون لية)  خطة   بال

ـــــــخ ومــالي  التار
ـــــــــعبة امليعاد   شـــــــ

الزراعية ندسة  ال

  شــــــعبة

الدواجن  إنتاج

  شـــــعبة

ينتاج يوا  ا

  شعبة

النبات  إ من  وقاية

تجارب ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٥/٦/٢٠١٦ حد وتحليل   تصميم

فقط١ ارج ا  من

عاء  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٨/٦/٢٠١٦ ر
املزرعة حيوانات   ة

فقط١ ارج ا  من

شرات ا   فسيولوجيا

فقط١ ارج ا  من

العلف ــــــــــــــــــ ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١٢/٦/٢٠١٦ حد محاصيل   واملراإنتاج

فقط١ ارج ا  من
خاص ــــــــــــــــــ ن سات   إنتاج

فقط١ ارج ا  من

عاء الدواجن ــــــــــــــــــ ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١٥/٦/٢٠١٦ ر   فسيولوجيا

فقط١ ارج ا  من
شرات ــــــــــــــــــ ا ئة   ب

فقط١ ارج ا  من

 ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١٩/٦/٢٠١٦ حد
وال يد الت   نندسة

فقط١ ارج ا  من
 ـــــــــــــــ

وغـدد   أقلمة

فقط١ ارج ا  من

مبيدات تحليل   كيمياء

فقط١ ارج ا   من

عاء اروس ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٢٢/٦/٢٠١٦ ر وأ   نيماتودا

فقط١ ارج ا   من

 
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
 


