
 المنوفية جامعة      

 الزراعة كلية        

والطالب التعليم شئون ادارة

إلىمن

أسمدة وتسميدتربية نحل وديدان الحريرمشروع التخرج11½9½4/6/2022السبت 
هندسة  التداول وتدوير 

المخلفات
انتاج اللحم واللبن

تكنولوجيا 

المثلوجات اللبنية
إدارة مزارع متخصصةمشروع التخرجأساليب االتصال االرشادية

11½9½7/6/2022الثالثاء 
تسويق وادارة اعمال 

زراعية

تسويق وادارة اعمال 

زراعية

تسويق وادارة اعمال 

زراعية

تسويق وادارة اعمال 

زراعية
اقتصاد قياسيتحليل اغذيةتسويق وادارة اعمال زراعية

تسويق وادارة اعمال 

زراعية

انتاج نباتات زينة خاص

استزراع االراضي

انتاج االغنام والماعزمستحضرات مبيدات

نيماتولوجيا زراعية
فسيولوجيا الغدد الصماء 

واالقلمة في الدواجن

ميكروبيولوجيا زراعية

تقييم المشروعات الزراعيةتطبيقات فى تغذية الحيوانفيروسات

تغذية الدواجن التطبيقيةتقسيم حشرات

المناهج االرشاديةمبيدات فطرية

االتجاهات الحديثة فى 

تربية المحاصيل
التجارة الدولية

انتاج فاكهة مستديمة 

خاص
القيادة الريفية

سياسة زراعية

11½9½25/6/2022السبت 
 مكافحة افات االمحاصيل

والبساتين
معادن الطينامراض نبات نيماتودية 

 افات المحاصيل

والبساتين ومكافحتها
بورصات زراعيةاسس التسويق الزراعيااللبان المخمرةتصنيع تكوين العالئق

ميكروبيولوجيا االراضي11½9½26/6/2022االحد 
 تربية وتحسين الحيوانات

المزرعية
حاسب اليتكنولوجيا االغذية وااللبان

11½9½27/6/2022االثنين 
 امراض النبات الفيروسية

والبكتيرية
كمياء تحليلية اجهزة

 االت مزارع االنتاج

الحيواني والدواجن

 تمثيل غذائي في الحيوانات

المزرعية

 النظريات االجتماعية

المعاصرة

ارشاد زراعيتغذية النبات11½9½28/6/2022الثالثاء 
 بيولوجيا التناسل والتقليح

الصناعي
تكنولوجيا الجبن

العينات واالحصاءات 

الزراعية

المختص

عمران فتحي محمد/  د

اليوم 

2022-2021للعام الجامعى 

برنامج اإلنتاج  

النباتى

برنامج وقاية 

النبات

برنامج األراضى 

والمياه

برنامج  الهندسه 

الزراعيه

برنامج اإلنتاج 

الحيوانى والداجنى

برنامج 

التصنيع 

الغذائي واأللبان

برنامج العلوم 

اإلقتصاديه 

واإلجتماعيه الزراعيه

إدارة األعمال 

الزراعيه
التاريخ

الزمن
برنامج 

التكنولوجيا 

الحيويه 

الزراعيه

 غنيم محمد الهام/  د.أ

الثالثاء 

9½18/6/2022السبت 

21/6/2022½9

½11

½11

االراضي المصرية
آالت الحصاد وما 

بعدالحصاد

 الكلية وكيل  االدارة مدير

مشروع التخرجمشروع التخرج 
تخطيط وتصميم 

المبانى الزراعية

أمراض نبات فطرية11½

ميكروبيولوجيا 

منتجات االلبان

½11

بيوتكنولوجيا المخلفات 

الزراعية

برمجة النظم الهندسية 

والحيوية

الثالثاء 

السبت 

½9 14//6/2022

44871½9

مشروع التخرج

ادارة المزارع

البصمة الوراثية

التخمرات الصناعية

تحليل االدراة المزرعية تطبيقات ميكروبيةالبان مكثفة ومجففة

تشريعات زراعية

المستوي الرابع  -        جدول اإلمتحان التحريرى للفصل الدراسى الثاني 

عيسي حافظ ايمن/  د.أ

أمراض الدواجن
تكنولوجيا استصالح 

االراضي

تطبيقات التكنولوجيا 

الحيوية في امراض 

النبات

 والطالب التعليم لشئون السيد محمد صفاء/  أ

ارشاد زراعي ومجتمع 

ريفي

تغذية نباتات وعالقات 

مائية
مشروع التخرج مشروع التخرج مشروع التخرج

االستشعار عن بعد فى 

الزراعة
تحسين محاصيل بستانية

انتاج البيض

 الكلية عميد 


