
 

 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم
 الفترة 

 كود  

 المقرر 
 اسم المقرر 

 السبت 

27\3 \2021 

 

 

 خصوبة وتغذية نبات  211 ظهرا   12
 صيانة أراض   411 ظهرا   12
  حرص و تصنيف   111 مساء    2

 صحراوية أراض 
 لمحمية الزراعات ا 311 مساء    2

 األحد 

28\3 \2021 

 

يائية 221 صباحا   10  تحاليل كيماوية وفي  
 كيمياء اراض   121 مساء   6
 أعداد وتعبئة الحاصالت البستانية 321 مساء   6
 الطاقة المتجددة  421 مساء   6

 

 االثنين 

29\3 \2021 

 

 

 ال يوجد امتحان 

 الثالثاء 

30\3 \2021 

 

 حراوية فاكهة المناطق الص 212 صباحا   10

   112 ظهرا   12
 طبيعة اراض 

 أسمدة وتسميد  312 ظهرا   12
 مبيدات  412 مساء    2

 األربعاء
31\3 \2021 

 

 استصالح وتحسي   اراض   222 صباحا   10
 اإليواء الصحراوى  322 ظهرا   12
وعات الزراعية المتكاملة  422 ظهرا   12  المشر
 طرق رى االراض  الصحراوية  122 مساء    2

 الخميس 
1 \4 \2021 

 ال يوجد امتحان 

 الجمعة 

2 \4 \2021 

 
 

 السبت

3\4 \2021 

 

وة الحيوانية  213 صباحا   10  الير
 الحشائش ومقاومتها  413 مساء    4
 نبات زراع   113 مساء    2
 محاصيل حبوب وبقول  313 مساء    2

 األحد 

4\4 \2021 

 

 محاصيل العلف االخرص  والمراع  223 صباحا   10
 ميكنة زراعية  123 مساء    4

 واألليافمحاصيل الزيوت والسكر  323 مساء    4
ة  423 مساء    4  الصناعات الزراعية الصغي 

 االثنين

5\4 \2021 

 
 ال يوجد امتحان 

 الثالثاء

6\4 \2021 

 

 نباتات طبية وعطرية  316 مساء    4
 أنتاج خرص   214 ظهرا   12
 هيدرولوج   و مياه جوفية  114 مساء     6
 أغنام وماعز  417 مساء    6

 األربعاء

7\4 \2021 

 

ات اقتصادية 224 مساء    2  حشر
 أراض  صحراوية عربية وأفريقية  324 مساء    2
 أكثار ومشاتل 427 مساء    2

 مساء     6

124 
 بيئة صحراء

 

 

 كلية الزراعة 2021  يناير  جدول امتحان دور 
 
 



 

 

 الخميس 

8\4 \2021 

 لصحارى الزراعة المطرية والتنمية با  215 صباحا   10
 فاكهة متخصصة 317 مساء    4
 اساسيات هندسة زراعية  115 مساء     6
 اإلكثار الدقيق وزراعة األنسجة النباتية 419 مساء     6

 الجمعة

9\4 \2021 
 

 السبت

10 \4\2021 

 اساسيات الزراعة الصحراوية 125 مساء    4
 دواجن 327 مساء    4
 آفات وأمراض نبات  225 ظهرا   12
 علوم الحاسب اآلل  428 ظهرا   12

 األحد 

11 \4\2021 

 نباتات زينة 218 صباحا   10
 احصاء  (اختيارى ) 116 مساء    2
 فسيولوجيا نبات  (اختيارى ) 117 مساء    2
 ألبان  318 مساء    2

 االثنين

12 \4\2021 

 أقتصاديات وادارة مزارع 228 ظهرا   12
 فسيولوجيا االنتاج ال  126 مساء    2

 
 حيوان

 محاسبة زراعية  328 مساء    2
 تقييم مزارع  429 مساء    2

 


