
 المنوفية جامعة      

 الزراعة كلية       

والطالب التعليم شئون ادارة

11½9½5/6/2022االحد
لغة انجليزية في 

برنامج االنتاج النباتي

لغة انجليزية في برنامج 

وقاية النبات

لغة انجليزية في 

برنامج االراضى 

والمياه

لغة انجليزية في 

برنامج الهندسة 

الزراعية

أسس تغذية الدواجن

لغة انجليزية في 

برنامج التصنيع الغذائى 

واأللبان

لغة انجليزية في برنامج 

العلوم االقتصادية

لغة انجليزية في 

برنامج االنتاج 

التكنولوجيا الحيوية

أسس مكافحة اآلفات

آالت مقاومة اآلفاتمساحة مستوية خاصهندسة آالت مكافحة آفاتأسس تربية النبات11½9½8/6/2022االربعاء

 لغة انجليزية في برنامج 

االنتاج االحيواني 

والداجني

تكنولوجيا اللحوم 

واألسماك والدواجن
احصاء اقتصادى

كيمياء المنظمات 

الحيوية
انتاج اغنام وماعز

عشائر الدواجن

فسيولوجيا األقلمة 

والغدد الصماء

إنتاج محاصيل الخضر11½9½15/6/2022االربعاء
تربية نباتات مقاومة 

لآلفات
ري وصرف مزرعي

هندسة الري والصرف 

المزرعي

رعاية الحيوانات 

المزرعية

هندسة مصانع األغذية 

واأللبان خاص

مهارات االتصال 

اإلرشادي

أساسيات الهندسة 

الوراثية
تجارة خارجية زراعية

أساسيات أمراض النباتأمراض نبات عام11½9½19/6/2022االحد
استصالح وتحسين 

األراضى
احصاء وتصميم تجارب

أمراض الحيوان 

والدواجن
اقتصاد ماكروكيمياء األلبان

ملوثات البيئة 

ومعالجتها ميكروبيا

دراسات جدوى وتقييم 

مشروعات

بيئة وفسيولوجيا 

المحاصيل
تنمية اقتصادية زراعيةبيئة حشرات

محاسبة زراعيةأمراض البذور والثمار

تطبيق المبيدات 

والسالمة المهنية

المنظمات االجتماعية 

الريفية

إنتاج محاصيل األلياف 

والزيوت
هندسة حفظ االغذيةتلوث األراضى والمياهفسيولوجيا حشرات

تكنولوجيا منتجات 

الحبوب خاص

اساسيات اقتصاد االنتاج 

الزراعي

كيمياء التخمرات 

الحيوية

تعليم الكبارفسيولوجيا فطرإنتاج بذور خضر وزينة

اقتصاد موارد زراعية     تلوث البيئة بالمبيدات

تصميم وتحليل التجاربتصميم وتحليل التجاربتصميم وتحليل التجارب
الجرارات والقوي 

الزراعية
 ميكرو اقتصاداغذائي التمثيل كمياء

تكنولوجيا الزراعة 

الصحراوية

فطر تقسيم

المختص

عمران فتحي محمد/  د

المستوي الثالث  -              مقترح جدول اإلمتحان التحريرى للفصل الدراسى الثاني 

2022-2021للعام الجامعى 

اليوم 

االربعاء

التاريخ

الزمن

برنامج وقاية النباتبرنامج اإلنتاج  النباتى
برنامج األراضي 

والمياه

برنامج التكنولوجيا 

الحيويه الزراعيه إلىمن

22/6/2022

برنامج إدارة األعمال 

الزراعيه

برنامج العلوم اإلقتصاديه 

واإلجتماعيه الزراعيه

محاسبة زراعية
التحليل الكيميائي 

بالطرق الطبيعية
موالح

برنامج اإلنتاج الحيواني 

والداجنى

برنامج التصنيع الغذائي 

واأللبان

برنامج  الهندسة 

الزراعية

انتقال حرارة
مراقبة جودة اللبن 

ومنتجاته
فسيولوجيا الدواجن خاص

التسويق وادارة مصانع 

االغذية واأللبان
انتاج حيواني وداجني 11½9½12/6/2022االحد

½9½11

عيسي حافظ ايمن/  د.أ  غنيم محمد الهام/  د.أ

 السيد محمد صفاء/  أ

 الكلية وكيل  االدارة مدير

 والطالب التعليم لشئون

 الكلية عميد 

11½9½26/6/2022االحد

11½9½29/6/2022االربعاء

تحليل االدراة المزرعية العشائر الحيوانية

إنتاج فاكهة متساقطة 

األوراق
آالت ماقبل الحصادحصر وتقييم األراضيمبيدات آفات

التقنية الحيوية 

لألغذية وااللبان
الزراعات المحمية

تحليل االراضى والمياه


