
 

 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم
 الفترة 

 كود  

 المقرر 
 اسم المقرر 

 االحد  

15/8 /2021 

 

 خصوبة وتغذية نبات  211 ظهرا   12
  حرص و تصنيف   111 ظهرا   12

 صحراوية أراض 
 الزراعات المحمية  311 مساء    2
 أراضى صيانة   411 مساء   6

 2021/ 8/ 16االثنين  

 

يائية 221 ظهرا   12  تحاليل كيماوية وفي  
 المتجددة   الطاقة 421 ظهرا   12
 أعداد وتعبئة الحاصالت البستانية 321 مساء    2
 اراضى  كيمياء 121 مساء    2

االربعاء  

18/8 /2021 

 مبيدات  412 مساء    2
 اراضي  طبيعة 112 مساء   6
 وتسميد  أسمدة  312 مساء   6
 الصحراوية  المناطق  فاكهة 212 مساء   6

الخميس  

19/8 /2021 

 اراضى  وتحسين استصالح  222 مساء    2
 الصحراوية  االراضى رى طرق 122 مساء  4
 المتكاملة  الزراعية   المشروعات 422 مساء   6
 الصحراوى  اإليواء  322 مساء   6

الجمعة 

20 /8/2021 
 ال يوجد امتحان 

 2021/ 8/ 21السبت  

 ال يوجد امتحان  

االحد  
22 /8/2021 

 زراعي   نبات 113 صباحا   10
 الحيوانية  الثروة  213 ظهرا   12
 وبقول   حبوب محاصيل 313 مساء    2
 ومقاومتها   الحشائش 413 مساء    4

االثنين 

23 /8/2021 

 

 زراعية  ميكنة 123 ظهرا   12
 والمراعى   االخضر العلف  محاصيل 223 مساء    2
 واأللياف   والسكر  الزيوت محاصيل 323 اء  مس  4
 الصغيرة   الزراعية الصناعات 423 مساء    4

الثالثاء 

24 /8/2021 

 
 ال يوجد امتحان 

االربعاء 

25 /8/2021 

 

 خضر  أنتاج 214 ظهرا   12
 وعطرية  طبية  نباتات 316 مساء    4
 جوفية  مياه  و  هيدرولوجي 114 مساء    4
 وماعز   أغنام 417 مساء    4

الخميس  

26 /8/2021 

 

 وأفريقية   عربية صحراوية  أراضى 324 ظهرا   12
 اقتصادية   حشرات 224 مساء    2
 ومشاتل   أكثار 427 مساء    2

 مساء    4
124 

 صحراء  بيئة
 

السبت  

28 /8/2021 

 بالصحارى والتنمية  المطرية الزراعة 215 مساء    2
 متخصصة  فاكهة 317 مساء    4
 زراعية  هندسة  اساسيات 115 مساء    4
 النباتية  األنسجة وزراعة  الدقيق اإلكثار  419 مساء     6

 

 كلية الزراعة 2021   يوليوجدول امتحان دور 
 
 



 

 

االحد 

29 /8/2021 

 اآللى  الحاسب علوم 428 ظهرا   12
 نبات  وأمراض   آفات 225 ظهرا   12
 دواجن  327 مساء   2
 الصحراوية  الزراعة   اساسيات 125 مساء    2

االثنين 

30 /8/2021 

 زينة  تاتنبا 218 صباحا   10
نبات   فسيولوجيا (اختيارى) 117 ظهرا   12  
 احصاء  (اختيارى) 116 ظهرا   12
 ألبان  318 مساء    2

الثالثاء 

31 /8/2021 

 مزارع  وادارة   أقتصاديات 228 ظهرا   12
 الحيوانى  االنتاج  فسيولوجيا 126 ظهرا   12
 زراعية  محاسبة 328 ظهرا   12
 مزارع  تقييم 429 مساء    2

 


