
      

     

 صــــــورة�امعة املن
 لكية الزراعــــــــــة
 مركز التعلمي املفتوح

 

 

 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 

 

 .ية والبشرية ملواجهة حتديات التنمية املستدامةجامعة املنصورة أن تصبح واحدة من أفضل املؤسسات التعليمية والبحثية واخلدمية إقليمياً يف إدارة وتنمية املوارد الطبيع –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

 . طار شراكه جمتمعيه فعاله باستخدام تقنيات معاصرةومتطلبات تنمية اجملتمع يف إ

 التحريرىمتحان االجدول 

 التعليم املفتوح - ـ برنامج النظم احليوية الزراعية املستوى األولطالب ل

 ٢٠١٧عام  -الصيفى الفصل الدراسى 

 التاریخ الیوم
 المیعاد

 المقرر الدراسى
 الى من

 )۱( أسس تنمیة المجتمع الریفى CFS 102 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۲٦/۸/۲۰۱۷ السبت

 CFS 103 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۲۷/۸/۲۰۱۷ األحد
 أساسیات علم النبات

 )۱" (مورفولوجي وتشریح"

 )۲( للبیئة المنظفة النباتات EFS 106 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۲۸/۸/۲۰۱۷ اإلثنین

 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم  مدیر مركز التعلیم المفتوح

 والطالب

عمید الكلیة ورئیس مجلس 

 اإلدارة
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 صــــــورة�امعة املن
 لكية الزراعــــــــــة
 مركز التعلمي املفتوح

 

 

 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 

 

 .ية والبشرية ملواجهة حتديات التنمية املستدامةجامعة املنصورة أن تصبح واحدة من أفضل املؤسسات التعليمية والبحثية واخلدمية إقليمياً يف إدارة وتنمية املوارد الطبيع –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

 . طار شراكه جمتمعيه فعاله باستخدام تقنيات معاصرةومتطلبات تنمية اجملتمع يف إ

 جدول االمتحان التحريرى

 التعليم املفتوح -ـ برنامج النظم احليوية الزراعية  املستوى الثانىلطالب 

 ٢٠١٧عام  -الفصل الدراسى الصيفى 

 التاریخ الیوم
 المیعاد

 المقرر الدراسى
 الى من

أسس ھندسة تداول ومعالجة  CFS 201 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۲٦/۸/۲۰۱۷ السبت
 )۸( المخلفات الزراعیة

 اإلنتاج فى األسس الوراثیة CFS 202 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۲۷/۸/۲۰۱۷ األحد
 )۱۱( الحیوي للمحاصیل

 )٥( أساسیات دقیقة حیة كائنات CFS 203 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۲۸/۸/۲۰۱۷ اإلثنین
 )٤( الحشرات لمع أساسیات CFS 204 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۲۹/۸/۲۰۱۷ الثالثاء
 )۱۱( الفاكھة إنتاج مشاكل EFS 207 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۳۰/۸/۲۰۱۷ األربعاء

 الزراعة منتجات اقتصادیات EFS 209 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۳۱/۸/۲۰۱۷ الخمیس
 )۲( الحیویة

 أساسیات علوم األلبان  CSS 221 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۹/۹/۲۰۱۷ السبت
 )۲( ومنتجاتھا

 )۲۲( الزراعة الحیویة CSS 222 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۱۰/۹/۲۰۱۷ األحد

 الري والصرف فى أراضي ESS 230 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۱۱/۹/۲۰۱۷ اإلثنین
 )۲( الحیویة الزراعة

 )۱۰( أساسیات اإلحصاء CSS 223 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۱۲/۹/۲۰۱۷ الثالثاء

حشرات محاصیل الفاكھة  ESS 232 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۱۳/۹/۲۰۱۷ األربعاء
 )۲۱( والزینة والخضر

 الخمیس
 

ل الكلیة لشئون التعلیم وكی
 والطالب

 
عمید الكلیة ورئیس مجلس 

 اإلدارة
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 صــــــورة�امعة املن
 لكية الزراعــــــــــة
 مركز التعلمي املفتوح

 

 

 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 

 

 .ية والبشرية ملواجهة حتديات التنمية املستدامةجامعة املنصورة أن تصبح واحدة من أفضل املؤسسات التعليمية والبحثية واخلدمية إقليمياً يف إدارة وتنمية املوارد الطبيع –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

 . طار شراكه جمتمعيه فعاله باستخدام تقنيات معاصرةومتطلبات تنمية اجملتمع يف إ

 جدول االمتحان التحريرى

 التعليم املفتوح -ـ برنامج النظم احليوية الزراعية  الثالثاملستوى لطالب 

 ٢٠١٧عام  -الدراسى الصيفى  الفصل

 التاریخ الیوم
 المیعاد

 المقرر الدراسى
 الى من

 CFS 304 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۲۹/۸/۲۰۱۷ الثالثاء
 فى الوراثیة الھندسة تطبیقات

 )۸( الزراعة

 EFS 307 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۳۰/۸/۲۰۱۷ األربعاء
 إنتاج ومشاكل الجافة الزراعة

 )٥( حیویا المحاصیل

 EFS 311 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۳۱/۸/۲۰۱۷ الخمیس
 المنشآت فى البیئي التحكم نظم

 )٦( الزراعیة

تطبیقات میكروبات التربة في  CSS 323 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۹/۹/۲۰۱۷ السبت
 )۳( الزراعة الحیویة

 )۲( مشاكل المبیدات والبیئة CSS 324 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۱۰/۹/۲۰۱۷ األحد

التشریعات والمعاییر المرتبطة  ESS 326 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۱۱/۹/۲۰۱۷ اإلثنین
 )۱( باإلنتاج الحیوي للمحاصیل

 

 
 مدیر مركز التعلیم المفتوح

 
كیل الكلیة لشئون التعلیم 

 والطالب

 
عمید الكلیة ورئیس مجلس 

 اإلدارة
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 صــــــورة�امعة املن
 لكية الزراعــــــــــة
 مركز التعلمي املفتوح

 

 

 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 

 

 .ية والبشرية ملواجهة حتديات التنمية املستدامةجامعة املنصورة أن تصبح واحدة من أفضل املؤسسات التعليمية والبحثية واخلدمية إقليمياً يف إدارة وتنمية املوارد الطبيع –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

 . طار شراكه جمتمعيه فعاله باستخدام تقنيات معاصرةومتطلبات تنمية اجملتمع يف إ

 متحان التحريرىجدول اال

 التعليم املفتوح -ـ برنامج النظم احليوية الزراعية  الرابعاملستوى لطالب 

 ٢٠١٧عام  - دور سبتمرب

 التاریخ الیوم
 المیعاد

 المقرر الدراسى
 الى من

 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۱٦/۹/۲۰۱۷ السبت
EFS 408 ۱( المناحل وإدارة العسل نحل( 

EFS 412 عالمیةال والقوانین اإلجراءات 
 )۱( حیویا والنباتات المنتجة

اإلتصاالت التسویقیة المتكاملة  CSS 421 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۱۷/۹/۲۰۱۷ األحد
 )۱۰( للنباتات المنتجة حیویا

المكافحة الحیویة لآلفات  CSS 423 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۱۸/۹/۲۰۱۷ اإلثنین
 )٤۰( الحشریة

ویة والكربون المغذیات الحی CSS 424 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۱۹/۹/۲۰۱۷ الثالثاء
 )۳( العضوي بالتربة

صناعة الدواجن واإلنتاج  ESS 427 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۲۰/۹/۲۰۱۷ األربعاء
 )۱( الحیواني

 ۲،۰۰ ۱۲،۰۰ ۲۱/۹/۲۰۱۷ الخمیس

ESS 429  الطاقة وتطبیقاتھا في المجال
 )۱( الزراعي

ESS 232  حشرات محاصیل الفاكھة
 )۱والخضر والزینة (

ESS 230 الصرف فى أراضيالري و 
 )۱( الحیویة الزراعة

 
وكیل الكلیة لشئون التعلیم  مدیر مركز التعلیم المفتوح

 والطالب
عمید الكلیة ورئیس مجلس 

 اإلدارة
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