
                                           جامعـــــة دمنهـــــور
                                           ة الزراعـــــــةــــكلي

 وحدة التعليم المفتوح
****************** 

  2018/2019جدول إمتحانات التعليم المفتوح للعام الجامعي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 جدول إمتحانات الدفعة السادسة 

(4/2 ) 

 

 وكيـــل الكليـــة              

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 والمنسق األكاديمي للتعليم المفتوح  

 

                                رمضـــــانأ.د/ إيمان العرجـــــاوي  

 يعتمد،،                                                                     

 ة ـــــــد الكليــــعمي                                                                            

  

  أ.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد                                                                                     

 

 

 مالحظات الوقت       املادة              التاريخ        اليوم      م  
  2الي  12من     إنتاج الخضر         27/1/2019  األحد 1

 29/1/2019 ءالثالثا 2
 إنتاج وتكنولوجيا الطيور 

 الثانوية واألرانب     

  2الي  12ن م   

 31/1/2019  الخميس 3
 إدارة وجدوي وتقييم 

 املشروعات الزراعية

  2الي  12ن م    

  2الي  12ن م     تطبيقات الحاسب األلي 3/2/2019 األحد 4

  2الي  12ن م     إدارة وتكنولوجيا نظم الري  5/2/2019 الثالثاء 5



                                           جامعـــــة دمنهـــــور
                                           ة الزراعـــــــةــــكلي

 وحدة التعليم المفتوح
****************** 

جدول إمتحانات                                     
  2018/2019التعليم اإللكتروني المدمج  للعام الجامعي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 جدول إمتحانات الفرقة األولي 

 ( وأولي ملحقة 1/1)

 وكيـــل الكليـــة              

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 والمنسق األكاديمي للتعليم المفتوح  

 

 أ.د/ إيمان العرجـــــاوي رمضـــــان 

 

 يعتمد،،                                                                            

 ةـــــــد الكليــــعمي                                                                            

 

  أ.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد                                                                                     

 

 مالحظات الوقت       املادة              التاريخ        اليوم      م  
  11.30الي  9.30من   حشرات إقتصادية  27/1/2019 األحد  1

  11.30الي  9.30من  نبات زراعي  29/1/2019 الثالثاء 2

  11.30الي  9.30من  إحصاء زراعي  31/1/2019 الخميس  3

  11.30الي  9.30من  إجتماع ريفي 3/2/2019 األحد  4

  11.30الي  9.30من  إقتصاد 5/2/2019 الثالثاء 5

  11.30الي  9.30من  إستصالح أراض ي 7/2/2019 الخميس 6

  11.30الي  9.30من  لغة إنجليزية  10/2/2019 األحد 7



 

                                           جامعـــــة دمنهـــــور
                                           ة الزراعـــــــةــــكلي

 وحدة التعليم المفتوح
****************** 

جدول إمتحانات                                     
  2018/2019التعليم اإللكتروني المدمج  للعام الجامعي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 جدول إمتحانات الفرقة الثانية  

(2/1 ) 

 وكيـــل الكليـــة              

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 والمنسق األكاديمي للتعليم المفتوح  

 

 أ.د/ إيمان العرجـــــاوي رمضـــــان 

 

 يعتمد،،                                                                               

 ةـــــــد الكليــــعمي                                                                            

  

  أ.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد                                                                                     

 مالحظات الوقت       املادة              التاريخ        اليوم      م  
  2الي  12من         (1صناعات غذائية ) 27/1/2019 األحد  1

  2الي  12من         إنتاج خضر 29/1/2019 الثالثاء 2

  2الي  12من         (1محاصيل حقل ) 31/1/2019 الخميس  3

  2الي  12من         حماية البيئة  3/2/2019 األحد  4

  2الي  12من         نباتات طبية وعطرية  5/2/2019 الثالثاء 5

  2الي  12من         إدارة مؤسسات  7/2/2019 الخميس 6

  2الي  12من         صحة وأمراض حيوان ودواجن  10/2/2019 األحد 7



                                           جامعـــــة دمنهـــــور
                                           ة الزراعـــــــةــــكلي

 وحدة التعليم المفتوح
****************** 

جدول إمتحانات                              
  2018/2019التعليم المفتوح للعام الجامعي                      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 جدول إمتحانات تخلفات المستوي الرابع 

 وكيـــل الكليـــة              

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 والمنسق األكاديمي للتعليم المفتوح  

 

 أ.د/ إيمان العرجـــــاوي رمضـــــان 

 يعتمد،،                                                                            

 ةـــــــد الكليــــعمي                                                                            

  أ.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد                                                                                     

 الوقت       المادة              التاريخ        اليوم     

 22/1/2019 الثالثاء

 إدارة وجدوي وتقييم املشروعات -

 تطبيقات الحاسب األلي  -

 تكنولوجيا الحبوب والبقول ومحاصيل العلف  -

 تكنولوجيا تصنيع املخلفات الزراعية  -

 محاصيل األلياف والزيوت  -

 التلوث الزراعي  -

 أالت وميكنة زراعية  -

        

 

 

 12الي  10من   

 تكنولوجيا نظم الري  -

 أمراض نبات  -

 التسويق الزراعي -

 إقتصاد  -

        

 2الي  12من         

 

 األربعاء

 

23/1/2019 

 إنتاج الخضر -

 املباني الريفية والتحكم البيئي  -

 إدارة أعمال زراعية -

    

 12الي 10من         

 استصالح أراض ي -

 الطيور الثانوية واألرانب -

 إستزراع سمكي  -

 تغذية حيوان ودواجن  -

        

 2الي  12من         



 


