
      

     

 �امعة املنصــــــورة
 لكية الزراعــــــــــة
  مركز التعلمي املفتوح

ÏÇ€j√⁄<ÌÈ◊“<<‹ŒÖ<Ö]ÜœeEMPP<D<�ËÖ^jeNPKTKNLMQ<

<‹È◊√j÷]<ÏÅÁq<·^€ñ÷<ÌÈ⁄Áœ÷]<ÌÚÈ7]<‡⁄Å^€j¬˜]Ê 

 

 ٠١٢٧٦٠٦٥١٣٢:موبايل) ١٦٥ (داخلي  ) ٠٥٠( ٢٢٠٢٢٥٤ :ت   جامعة المنصورة –كلية الزراعة   –مركز التعليم المفتوح 
E-mail: seseadh04@mans.edu.eg ; seseadh@yahoo.com ; seseadh@gmail.com 

 

 .ملواجهة حتديات التنمية املستدامةجامعة املنصورة أن تصبح واحدة من أفضل املؤسسات التعليمية والبحثية واخلدمية إقليمياً يف إدارة وتنمية املوارد الطبيعية والبشرية  –تسعى كلية الزراعة  :رؤية الكلية
جات سوق العمل مؤسسه تعليمية حبثيه خدمية تعمل وفق معايري اجلودة القومية يف تقدمي برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزة قادرة على االستجابة الحتياجامعة املنصورة  -كلية الزراعة  :رسالة الكلية

 . ومتطلبات تنمية التمع يف إطار شراكه جمتمعيه فعاله باستخدام تقنيات معاصرة

 

 التحريرىمتحان االجدول 

 التعليم املفتوح - طالب املستوى األول ـ برنامج النظم احليوية الزراعيةل

 ٢٠١٥/٢٠١٦عام جامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 

 التاريخ اليوم
 الميعاد

 المقرر الدراسى
 الى من

 أسس الهندسة الزراعية CSS 121 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲۱/٥/۲۰۱٦ السبت

 أسس علم األراضي CSS 122 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲۳/٥/۲۰۱٦ االثنين

 أساسيات علم الوراثة CSS 123 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲٥/٥/۲۰۱٦ األربعاء

 أساسيات إنتاج المحاصيل حيويا CSS 124 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲۸/٥/۲۰۱٦ السبت

 حشرات اقتصادية ESS 126 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۳۰/٥/۲۰۱٦ االثنين

ير القياسية للمنتجات المعاي ESS 127 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۱/٦/۲۰۱٦ األربعاء
 الزراعية الحيوية

 
 

وكيل الكلية لشئون التعليم  مدير مركز التعليم المفتوح
 والطالب

عميد الكلية ورئيس مجلس 
 اإلدارة
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ÏÇ€j√⁄<ÌÈ◊“<<‹ŒÖ<Ö]ÜœeEMPP<D<�ËÖ^jeNPKTKNLMQ<

<‹È◊√j÷]<ÏÅÁq<·^€ñ÷<ÌÈ⁄Áœ÷]<ÌÚÈ7]<‡⁄Å^€j¬˜]Ê 

 

 ٠١٢٧٦٠٦٥١٣٢:موبايل) ١٦٥ (داخلي  ) ٠٥٠( ٢٢٠٢٢٥٤ :ت   جامعة المنصورة –كلية الزراعة   –مركز التعليم المفتوح 
E-mail: seseadh04@mans.edu.eg ; seseadh@yahoo.com ; seseadh@gmail.com 

 

 .ملواجهة حتديات التنمية املستدامةجامعة املنصورة أن تصبح واحدة من أفضل املؤسسات التعليمية والبحثية واخلدمية إقليمياً يف إدارة وتنمية املوارد الطبيعية والبشرية  –تسعى كلية الزراعة  :رؤية الكلية
جات سوق العمل مؤسسه تعليمية حبثيه خدمية تعمل وفق معايري اجلودة القومية يف تقدمي برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزة قادرة على االستجابة الحتياجامعة املنصورة  -كلية الزراعة  :رسالة الكلية

 . ومتطلبات تنمية التمع يف إطار شراكه جمتمعيه فعاله باستخدام تقنيات معاصرة

 جدول االمتحان التحريرى

 التعليم املفتوح -ـ برنامج النظم احليوية الزراعية  الثانىالب املستوى لط

 ٢٠١٥/٢٠١٦عام جامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 

 التاريخ اليوم
 الميعاد

 المقرر الدراسى
 الى من

 أساسيات علوم األلبان ومنتجاتها CSS 221 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲۲/٥/۲۰۱٦ األحد

 الزراعة الحيوية CSS 222 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲٤/٥/۲۰۱٦ الثالثاء

 أساسيات اإلحصاء CSS 223 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲٦/٥/۲۰۱٦ الخميس

 تقنيات إنشاء مزارع الفاكهة CSS 224 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲۹/٥/۲۰۱٦ األحد

الري والصرف فى أراضي  ESS 230 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۳۱/٥/۲۰۱٦ الثالثاء
 الزراعة الحيوية

حاصيل الفاكهة حشرات م ESS 232 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲/٦/۲۰۱٦ الخميس
 والخضر والزينة

 مدير مركز التعليم المفتوح
 

وكيل الكلية لشئون التعليم 
 والطالب

 
عميد الكلية ورئيس مجلس 

 اإلدارة
 
   

 ياسر مختار الحديــــــدى/ د۰أ عادل حسن عبد السالم/ د۰أ صالح السيد سعده/ د۰أ
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<‹È◊√j÷]<ÏÅÁq<·^€ñ÷<ÌÈ⁄Áœ÷]<ÌÚÈ7]<‡⁄Å^€j¬˜]Ê 

 

 ٠١٢٧٦٠٦٥١٣٢:موبايل) ١٦٥ (داخلي  ) ٠٥٠( ٢٢٠٢٢٥٤ :ت   جامعة المنصورة –كلية الزراعة   –مركز التعليم المفتوح 
E-mail: seseadh04@mans.edu.eg ; seseadh@yahoo.com ; seseadh@gmail.com 

 

 .ملواجهة حتديات التنمية املستدامةجامعة املنصورة أن تصبح واحدة من أفضل املؤسسات التعليمية والبحثية واخلدمية إقليمياً يف إدارة وتنمية املوارد الطبيعية والبشرية  –تسعى كلية الزراعة  :رؤية الكلية
جات سوق العمل مؤسسه تعليمية حبثيه خدمية تعمل وفق معايري اجلودة القومية يف تقدمي برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزة قادرة على االستجابة الحتياجامعة املنصورة  -كلية الزراعة  :رسالة الكلية

 . ومتطلبات تنمية التمع يف إطار شراكه جمتمعيه فعاله باستخدام تقنيات معاصرة

 جدول االمتحان التحريرى

 التعليم املفتوح -امج النظم احليوية الزراعية ـ برن الثالثلطالب املستوى 

 ٢٠١٥/٢٠١٦عام جامعى  -الفصل الدراسى الثانى 

 التاريخ اليوم
 الميعاد

 المقرر الدراسى
 الى من

اإلنتاج الحيوي لنباتات الزينة  CSS 321 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲۱/٥/۲۰۱٦ السبت
 والطبية والعطرية

لمكافحة الحيوية لآلفات ا CSS 322 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲۳/٥/۲۰۱٦ االثنين
 الحيوانية

تطبيقات ميكروبات التربة في  CSS 323 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲٥/٥/۲۰۱٦ األربعاء
 الزراعة الحيوية

 مشاكل المبيدات والبيئة CSS 324 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲۸/٥/۲۰۱٦ السبت

التشريعات والمعايير المرتبطة  ESS 326 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۳۰/٥/۲۰۱٦ االثنين
 محاصيلباإلنتاج الحيوي لل

 أمراض فاكهة ESS 332 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۱/٦/۲۰۱٦ األربعاء

 
 مدير مركز التعليم المفتوح

 
كيل الكلية لشئون التعليم 

 والطالب

 
عميد الكلية ورئيس مجلس 

 اإلدارة
 
   

 ياسر مختار الحديــــــدى/ د۰أ عادل حسن عبد السالم/ د۰أ صالح السيد سعده/ د۰أ
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<‹È◊√j÷]<ÏÅÁq<·^€ñ÷<ÌÈ⁄Áœ÷]<ÌÚÈ7]<‡⁄Å^€j¬˜]Ê 

 

 ٠١٢٧٦٠٦٥١٣٢:موبايل) ١٦٥ (داخلي  ) ٠٥٠( ٢٢٠٢٢٥٤ :ت   جامعة المنصورة –كلية الزراعة   –مركز التعليم المفتوح 
E-mail: seseadh04@mans.edu.eg ; seseadh@yahoo.com ; seseadh@gmail.com 

 

 .ملواجهة حتديات التنمية املستدامةجامعة املنصورة أن تصبح واحدة من أفضل املؤسسات التعليمية والبحثية واخلدمية إقليمياً يف إدارة وتنمية املوارد الطبيعية والبشرية  –تسعى كلية الزراعة  :رؤية الكلية
جات سوق العمل مؤسسه تعليمية حبثيه خدمية تعمل وفق معايري اجلودة القومية يف تقدمي برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزة قادرة على االستجابة الحتياجامعة املنصورة  -كلية الزراعة  :رسالة الكلية

 . ومتطلبات تنمية التمع يف إطار شراكه جمتمعيه فعاله باستخدام تقنيات معاصرة

 ىجدول االمتحان التحرير

 التعليم املفتوح -ـ برنامج النظم احليوية الزراعية  الرابعلطالب املستوى 

 ٢٠١٥/٢٠١٦عام جامعى  -الفصل الدراسى الثانى 
 

 التاريخ اليوم
 الميعاد

 المقرر الدراسى
 الى من

اإلتصاالت التسويقية المتكاملة  CSS 421 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲۲/٥/۲۰۱٦ األحد
 للنباتات المنتجة حيويا

 CSS 422 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲٤/٥/۲۰۱٦ الثالثاء
مراقبة الجودة والتعبئة والتغليف 
للمنتجات الغذائية واأللبان 

 المنتجة حيويا

المكافحة الحيوية لآلفات  CSS 423 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲٦/٥/۲۰۱٦ الخميس
 الحشرية

المغذيات الحيوية والكربون  CSS 424 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲۹/٥/۲۰۱٦ األحد
 العضوي بالتربة

صناعة الدواجن واإلنتاج  ESS 427 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۳۱/٥/۲۰۱٦ لثالثاءا
 الحيواني

الطاقة وتطبيقاتها في المجال  ESS 429 ٥،۰۰ ۳،۰۰ ۲/٦/۲۰۱٦ الخميس
 الزراعي

 
 

وكيل الكلية لشئون التعليم  مدير مركز التعليم المفتوح
 والطالب

عميد الكلية ورئيس مجلس 
 اإلدارة
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