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 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية أما بالنسبة لالمتحانات التي تعقد بالدول العربية

 تعقد في نفس األيام ولكن من الساعة الخامسة مساًء حتى السابعة مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية
 

 الفترة اليوم
 كود 
 المقرر

  سم المقررا

 

ود ك
 المقرر

  سم المقررا

 السبت
027117102 

  الزراعات المحمية  177  حصر وتصنيف األراضي الصحراوية  777 

 خصوبة أراضى وتغذية نبات 077 ظهرا   1
  صيانة أراضى 177 

 األحد
027117102 

 

  إعداد وتعبئة الحاصالت البستانية 107  كيمياء أراضى 707 

 وية وفيزيائية تحاليل كيما 007 ظهرا   1
  الطاقة المتجددة 107 

 اإلثنين
 ال تعقد امتحانات  ال تعقد امتحانات  027117112

 الثالثاء
027117117 

  أسمدة وتسميد 170   طبيعة أراضى 770 

 فاكهة المناطق الصحراوية 070 ظهرا   1
  مبيدات 170 

 األربعاء
02711017 

 مساءً  1

 

  الصحراوي اإليواء  100  ويةالصحرا األراضي ري طرق  700

 األراضياستصالح وتحسين  000
  المشروعات الزراعية المتكاملة  100 

 الخميس
02711010 

 ال تعقد امتحانات ال تعقد امتحانات
 الجمعة

02711011 
 

 ال تعقد امتحانات ال تعقد امتحانات

 السبت
02711011 

  محاصيل حبوب وبقول  171  زراعينبات  771 

 الثروة الحيوانية  071 ظهرا   1
  الحشائش ومقاومتها 171 

 األحد
02711012 

 

  محاصيل الزيوت والسكر واأللياف 101  ميكنة زراعية  701 

 محاصيل العلف األخضر والمراعى 001 ظهرا   1
  الصناعات الزراعية الصغيرة 101 

 اإلثنين
 ال تعقد امتحانات ال تعقد امتحانات  02711012

 الثالثاء
02711011 

 مساءً  1

 

  نباتات طبية وعطرية 172  هيدرولوجى ومياه جوفية 771

 إنتاج خضر 071 
  أغنام وماعز 171 

 األربعاء
02711012 

 

فريقية  101   بيئة صحراء 701    أراضى صحراوية عربية وا 

 مساءً  1

 

 حشرات اقتصادية  001 
  إكثار ومشاتل 101 

 الخميس
02711012 

 

  أساسيات الهندسة الزراعية 772 

 

  فاكهة متخصصة 171

 مساءً  1
 الزراعة المطرية والتنمية بالصحارى الساحلية 072

  اإلكثار الدقيق وزراعة األنسجة النباتية 172 

 الجمعة
027110172 

 ال تعقد امتحانات

 

 ال تعقد امتحانات

 السبت
027110177 

  دواجن 101   ساسيات الزراعة الصحراوية أ 702 ظهرا   1

 أفات وأمراض نبات  002 
  (0علوم الحاسب اآللي ) 102 

 األحد
027110170 

 
 ظهرا   1

  نباتات زينة 072  اإلحصاء 772

 فسيولوجيا نبات 771
  ألبان 172 

 اإلثنين
711010271 

 ظهرا   1
  زراعيةمحاسبة  102  فسيولوجيا اإلنتاج الحيواني 702

دارة مزارع 002  اقتصاديات وا 
  تقييم مزارع 102 

 

 

 كلية الزراعة 7112يناير جدول امتحان دور 

 
 


