
 

جدول االمتحانات التحريرية للطالب المقيدين والممتحنون من الخارج 
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 الفصل الدراسى األول
 

 

 ( نظام الساعات المعتمدة )جدول االمتحانات التحريرية للطالب المقيدون بالمستوى الثالث والممتحنون من الخارج بالكلية 

0B 1الميعـــاد التـــــــــاريخ اليــــــومBالهندسة الزراعية  برنامج
والنظم الحيوية 

 برنامج
 النباتى اإلنتاج

2Bالحيوانى  اإلنتاجبرنامج 
 والداجنى والسمكى

3Bبرنامج 
وقاية النبات 

أساسيات هندسة تصنيع  3 1 28/12/2014األحـــــد 
المنتجات الزراعية 

االتجاهات الحديثة فى انتاج 
مورفولوجيا الحشرات  تغذية حيوانالمحاصيل 

  نباتات الخضرإنتاجميكانيكا التربة  3 1 31/12/2014األربعاء 
 دراسات عليا 1+ 

تنشئة صغار المجترات 
مبيدات اآلفات   األرانبإنتاج+ 

 تربية المحاصيل أسس - 3 1 4/1/2015األحـــــد 
أمراض نبات عام  األسماك إنتاجأسس  طالب فقط 1

 إنتاجالتقنيات الحديثة فى  انتقــــــــــال الحرارة 3 1 11/1/2015األحـــــد 
الترشيد المتكامل لمبيدات  -الفاكهة مستديمة الخضرة 

اآلفات 

 )1آالت زراعية ( 3 1 14/1/2015األربعاء 
 إنتاجالمزارع المائية فى 

 دراسات 2+ الخضر والزينة 
 عليا

 فسيولوجيا الدواجن
 تقسيم الحشرات  دراسات عليا1+ 

اقتصاديات مكافحة اآلفات  األعمال المزرعية إدارةتكنولوجيا المحاصيل واأللياف  المحاصيل إنتاجأساسيات  3 1 18/1/2015األحـــــد 

 خصوبة التربة والتسميدتصميم آالت  3 1 21/1/2015األربعاء 
مكافحة ميكروبية  زراعى إرشاد زراعى ومجتمع ريفى إرشاد+
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4B 5الميعــاد التــــــاريخ اليـومB برنامج
6B علوم وتكنولوجيا األغذية

 برنامج
التقنية الحيوية الزراعية 

7Bالعلوم االقتصادية  برنامج
 واالجتماعية الزراعية

8Bبرنامج 
األراضى والمياه 

 األراضيكيمياء ومعادن   الزراعىاإلنتاجاقتصاديات نبات اقتصادي اللبن السائل ومعامالته  3 1 28/12/2014األحـــــد 

ميكروبيولوجيا األغذية  3 1 31/12/2014األربعاء 
 واأللبان

فسيولوجيا الميكروبات 
 دراسات عليا 2+ 

مبادئ التعليم االرشادى 
الزراعى 

  دراسات عليا1+ 
تكوين أراضى 

كيمياء أغذية  - 3 1 4/1/2015األحـــــد 
انتاج فاكهه خاص   دراسات عليا2+ 

 وإنتاجاألسمدة العضوية 
الكمبوست 

+تلوث األراضى والمياه 
ومعالجتها 

أساسيات الهندسة الوراثية تحليل األغذية واأللبان  3 1 11/1/2015األحـــــد 
جيولوجيا  - دراسات عليا 1+ 

 الغذائيكيمياء التمثيل  3 1 14/1/2015األربعاء 

بيوتكنولوجيا األنزيمات الميكروبية 
+ إحصاء وراثي+ كيمياء األحماض 

 دراسات عليا 1النووية + 
+ أخالقيات تطبيق التكنولوجيا 

الحيوية 

أساسيات أمراض النبات تنمية المجتمع المحلى الريفى 
 الزراعى اإلرشاد+ أساسيات 

تكنولوجيا معاملة الثمار ما  3 1 18/1/2015األحـــــد 
 بعد الحصاد

إدارة األعمال المزرعية 
تحليل األراضي والمياه  إدارة األعمال المزرعية+ لغة انجليزية خاص 

 - إنتاج دواجن خاصإرشاد زراعى تكنولوجيا السكر ومنتجاته  3 1 21/1/2015األربعاء 
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 ( خطة قديمة )جدول االمتحانات التحريرية للطالب الممتحنون من الخارج بالفرقة الثالثة 

9B 10الميعـــاد التــــــاريخ اليــــومB شعبة
الهندسة الزراعيــة 

11B شـــــــــعبة
12B إنتاج الدواجــن

شـــــــعبة 
 الحيوانياإلنتاج 

شعبة 
الشعبة العامة وقاية النبات 

إنتاج فاكهه خاص  3 1 28/12/2014األحـــــد 
 من الخارج 2+ 

إنتاج محاصيل الحقل 
 من الخارج فقط 1

وراثة عشائر 
 - - من الخارج فقط 1

  والميــاهالتربةميكانيكا  3 1 31/12/2014األربعاء 
تغذية حيوان  -  من الخارج1+ 

  من الخارج فقط1
مبيدات آفات 

 -  من الخارج فقط1

 انتقــــــــــال الحرارة 3 1 11/1/2015األحــــــد 
 - - -  من الخارج2+ 

أسس تربية نبات 
 دراسات عليا 1

فقط 

آالت احتراق داخلى  3 1 14/1/2015األربعاء 
 -  من الخارج1+ 

فسيولوجيا حيوانات 
المزرعة 

 من الخارج فقط 1

تقسيم الحشرات 
 - من الخارج فقط 1

الهيدروليكــــــــــــا  3 1 18/1/2015األحـــــد 
  من الخارج1+ 

إنتاج األسماك 
 من الخارج فقط 1

إنتاج األسماك 
 - - من الخارج فقط 1

آالت إعداد التربة  3 1 21/1/2015األربعاء 
 - - - -  من الخارج1+ 
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