
 

 

املنصورة الزراعة-جامعة   لية

متحانات و الدراسة  شئون

جام  درا ) ٨(                                                  ٢٠١٥/٢٠١٦: عام ي: ( فصل  )ثا

التح متحانات باملستوىجدول املقيدون للطالب ة ر عر ليةالرا بال ارج ا من   واملمتحنون

ـــــــخ ومــالي  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

ة يو ا والنظم الزراعية ندسة   ال

ندسة وصرفتخصص  ري
 إ من

ت امل ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٤/٦/٢٠١٦ الس الزراعيةتقييم الزراعية  شروعات املشروعات الزراعية  تقييم املشروعات   تقييم

راأآلتندسة ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٧/٦/٢٠١٦ الثالثاء املكمور  استصالح السماد وإنتاج ة يو ا الكتل ئة ندسة والب واملياه بة ال حفظ  ندسة

ت قوي) ٢(زراعيةأآلت ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١١/٦/٢٠١٦ الس الغذائيةند تحليل املواد ن وتخز تجفيف ا سة حفر وطرق ا وتصميم الري آبار ا  يدرولي

املعدات ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١٤/٦/٢٠١٦ الثالثاء وإدارة شغيل و غذية اختبار ع مصا مخلفات تداول ومعدات ديث نظم ا والصرف الري أنظمة  صيانة

ت رارات ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١١٨/٦/٢٠١٦ الس وا الت املحمية  الزراعيةصيانة الزراعة أنظمة شغيل و  تصميم
الري أنظمة تصميمات واختيار تقييم

 ومشروعاتھ

اترونك ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٢١/٦/٢٠١٦ الثالثاء املي  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  أساسيات

  

متحانات و الدراسة القسم شئون س   رئ

  

مو/د( محمود منصور             )محمد

ليةوك ال   يل

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

متحانات و الدراسة  شئون

جام  درا ) ٩(                                                  ٢٠١٥/٢٠١٦: عام ي: ( فصل  )ثا

الت متحانات باملستوى جدول املقيدون للطالب ة ر ع حر ليةالرا بال ارج ا من   واملمتحنون

ـــــــخ اليــوم  التار
  برنامج امليعاد

ي النبا  نتاج

  برنامج

غذية وتكنولوجيا  علوم

  برنامج

يوا ا ينتاج والسم والداج  ي

  برنامج

النبات  إ من وقاية

ت نة ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٤/٦/٢٠١٦ الس والز ضر ا بذور الزراعية  إنتاج املشروعات حيوانية  تقييم عالئق ن وتكو غذائية   احتياجات
الزراعات   أمراض

ة والعضو   املحمية

ة ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٧/٦/٢٠١٦ الثالثاء الفاك مزارع وخدمة ية  إدارة لب ات مث الدواجن  تكنولوجيا ية وتر   انيمادتود  رعاية

ت قل ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١١/٦/٢٠١٦ الس ا محاصيل ا  إنتاج ومنتجا بوب ا أسماك  تكنولوجيا مبيدات  غذية   سمية

 ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١٤/٦/٢٠١٦ الثالثاء

ضر ا ملحاصيل ة العضو   الزراعة

سلقات+  وم ات و ار أ   إنتاج

ات+  العنبتجا إنتاج ديثة   ا

البديلة لبان   منتجات
م ال حيوانات   إنتاج

والتلقيح+  التناسل   فسيولوجيا

العسل نحل ية   تر

ر ر ا   وديدان

ت  ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١١٨/٦/٢٠١٦ الس

للمحاصيل ة العضو   الزراعة

ديدة+  ا را راع   اس

وألياف+  وت ز محاصيل   إنتاج

  

ومن سماك اتكنولوجيا   تجا

اصة+  ا الفئات   غذية

  

الطيور  وحضانة خ   تفر

الدواجن+  مزارع وإدارة شاء   إ

الدواجن+  غذية سوء وأمراض   ة

الفسيولوجية النبات  أمراض

 

لبان ــــــــــــــــ ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٢١/٦/٢٠١٦ الثالثاء ع مصا مخلفات ر   تدو
السمكية املزارع شاء وإ   تصميم

السمك+    يةاملفرخات
 ــــــــــــــــ

 

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
 



 

 

املنصورة الزراعة-جامعة   لية

متحانات و الدراسة  شئون

جام  درا ) ١٠(                                                  ٢٠١٥/٢٠١٦: عام ي: ( فصل  )ثا

التح متحانات باملستوىجدول املقيدون للطالب ة ر عر ليةالرا بال ارج ا من   واملمتحنون

ـــــــخ ماليــو   التار
 امليعاد

الزراعية برنامج ة يو ا قتصادية برنامج التقنية الزراعية العلوم جتماعية واملياه برنامج و  را
 إ من

ت  ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٤/٦/٢٠١٦ الس

ي الغذا التمثيل   كيمياء

مات+  نز   كيمياء

قتصادية + النباتات ن ال   إنتاج

ك سمدة  اقتصاد   كيمياء

ية ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٧/٦/٢٠١٦ الثالثاء امليكرو التخمرات خارجية  تكنولوجيا   تجارة

الزراعة املشعة النظائر   استخدام

والنبات +  بة ال الدقيقة   العناصر

ا  +    وتطبيقا غرافية ا املعلومات   نظم

ت نباتية ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١١/٦/٢٠١٦ الس ئة امل  ب يةتحليل والبي جتماعية ل والنبات  شا باملاء رض   عالقة

ي ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١٤/٦/٢٠١٦ الثالثاء ورا السياسية  تكنيك   املشاركة

واملواقع دائق ا سيق وت   تصميم

للمخلفات +  ية امليكرو ة   املعا

باملبيدات +  ئة بالب   تلوث

ت ستا ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١١٨/٦/٢٠١٦ الس ال اصالت ا ية رشادية  نيةتر شطة و امج ال لألرا  تقييم ديثة ا   دارة

 ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٢١/٦/٢٠١٦ الثالثاء

ي امليكرو يض   تنظيم

ة+  حيو ومبيدات   مخصبات

ي+  النبا العالج   تقنيات

قيا   اقتصاد

د) ٣( مع   فقطعاون طالب
 ــــــــــــــــ

متحانات و الدراسة القس شئون س   مرئ

  

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

متحانا و الدراسة  تشئون

جام  درا ) ١١(                                                  ٢٠١٥/٢٠١٦: عام ي: ( فصل  )ثا

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

ـــــــخ ومــالي  التار
 امليعاد

الزرا ندسة ال رشاد عيةشعبة العامة شعبة العام الشعبة الزرا نتاج  شعبة
 إ من

ت املحمية ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٤/٦/٢٠١٦ الس الزراعة أنظمة في  تصميم الر املجتمع خضر  تنمية نبات  إنتاج   غذية

زرا ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ٧/٦/٢٠١٦ الثالثاء الزراعية  إرشاد رشادية الن  النظم  ــــــــــــــــ  باتأمراض

ت ف ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١١/٦/٢٠١٦ الس الر اء ر فية  ك الر التنمية برامج ودواجن  تقييم حيوان  ــــــــــــــــ  غذية

صاد ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١٤/٦/٢٠١٦ الثالثاء ا عد ما مزرعية  ندسة أعمال زراعية  إدارة  ــــــــــــــــ  تقاوي وإنتاجدورات

ت والتحكم ١٫٣٠ ١١٫٣٠ ١١٨/٦/٢٠١٦ الس القياس زة ر  أج ر ا وديدان نحل ية  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  تر

 
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
 


