
 

جدول االمتحانات التحريرية للطالب المقيدين والممتحنون من الخارج 
 2015 – 2014العام الجامعى 

 الفصل الدراسى األول
 

 

جدول االمتحانات التحريرية للطالب المقيدون بالمستوى الرابع / برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية 

التاريــــخ  ومــالي
برنامج  الميعاد

الهندسة الزراعية والنظم الحيوية 
 "تخصص آالت وقوى زراعية"

برنامج 
الهندسة الزراعية والنظم الحيوية 
 "تخصص هندسة النظم الحيوية"

برنامج 
الهندسة الزراعية والنظم الحيوية 

 إلى من  ""تخصص الرى والصرف الحقلى

 أجهزة القياس والتحكم أجهزة القياس والتحكم أجهزة القياس والتحكم 3 1 27/12/2014السبت 

هندسة اآلت زراعة وخدمة  3 1 1/1/2015الخميس 
 تخطيط وتصميم شبكات الري والصرف أساسيات الطاقة الجديدة والمتجددة المحصول النامي

 ومساكن اإلسطبالتالتحكم البيئي في  ـــــــ 3 1 5/1/2015االثنين 
 ـــــــــــــ الدواجن

 إدارة وصالحية استخدام المياه في الري بعد الحصاد هندسة ما ت الحصاد والدرا سالهندسة آ 3 1 10/1/2015السبت 

 أساسيات الهندسة الهيدرولوجية هندسة حفظ األغذية بالمعامالت الحرارية هندسة آالت رش وتعفير 3 1 13/1/2015الثالثاء 

 إرشاد زراعي إرشاد زراعيإرشاد زراعي  3 1 17/1/2015السبت 

 ــــــ ــــــ ــــــ 3 1 22/1/2015الخميس 
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 ( نظام الساعات المعتمدة )جدول االمتحانات التحريرية للطالب المقيدون بالمستوى الرابع  بالكلية 

0B التــــاريخ اليــــــوم
 برنامجالميعـــاد 

1Bالنباتياإلنتاج  
2B برنامج

 علوم وتكنولوجيا األغذية
3Bاإلنتاج الحيواني  برنامج

 والداجنى والسمكي
4Bبرنامج 

وقاية النبات  إلى من 

دوره زراعية ومشاكل إنتاج  3 1 27/12/2014السبت 
فسيولوجيا األسماك تغذيـــة إنســــان  +إنتاج محاصيل علف ومراعى

حشرات المحاصيل الحقلية +اسماك الزينة 

أمراض النبات الفيروسية --------  تكنولوجيا الزيوت والدهون تربية المحاصيل الحقلية 3 1 1/1/2015الخميس 

 3 1 5/1/2015االثنين 

 إنتاج النباتات الطبية والعطرية
دراسات عليا فقط  )۱(

+ تخزين ثمار الخضر 
 دراسات عليا 1+ 

+تصميم وتنسيق الحدائق 

إنتاج محاصيل الحبوب والزيوت 
مراض الحاصالت الحقلية أتربية الحيوان والسكر 

والبستانية 

تكنولوجيا الجبن الطري  -------- 3 1 10/1/2015السبت 
والمطبوخ 

إنتاج دجاج اللحم والبيض 
) دراسات عليا 2+(

 
ميكروبيولوجى خاص (و) 

 
-------- الطيور والحيوانات الداجنة تكنولوجيا التجميد والتجفيف  إنتاج محاصيل (ب) 3 1 13/1/2015الثالثاء 

فاكهة المناطق الحارة  3 1 17/1/2015السبت 

 تكنولوجيا المنتجات اللبنية
الخاصة 

تكنولوجيا المنتجات الثانوية  +
لأللبان 

فسيولوجيا الغدد الصماء 
واألقلمة 

سلوكيات وحقوق الحيوان  +

المكافحة البيولوجية لآلفات 
 الحشرية

 بعد تكنولوجيا معاملة الثمار ما 3 1 22/1/2015الخميس 
التقنيات الحيوية وإنتاج -------- الحصاد 

 اكاروسات نباتية) دراسات عليا 3+( الدواجن
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5B التــــاريخ اليـــوم
برنامج الميعــاد 

التقنية الحيوية الزراعية 
6Bالعلوم االقتصادية واالجتماعية  برنامج

 الزراعية
7Bبرنامج 

األراضي والمياه   إلى من

خصوبة التربة وتغذية النبات  تحليل أسعار زراعية تخمرات صناعية ولبنية 3 1 27/12/2014السبت 

وراثـــة عشائر  3 1 1/1/2015الخميس 
 ) دراسات عليا1+(

البرامج اإلرشادية 
إنتاج فاكهه (خاص)  ) دراسات عليا2+(

مورفولوجيا نباتات التوابل  3 1 5/1/2015االثنين 
إعادة استخدام المياه العادمة طرق البحث اإلجتماعى  مناعة وسيرولوجى +

+الزراعة بدون تربة 

اقتصاد جزئي  --------- 3 1 10/1/2015السبت 
) دراسات عليا 1+ (

اقتصاديات االراضى والمياه 
+إنتاج النباتات الطبية والعطرية 

أساسيات وراثة الكائنات الحية الدقيقة  3 1 13/1/2015الثالثاء 
تكنولوجيا الري والصرف الزراعي  تخطيط وتقييم برامج التنمية الريفية +كيمياء التحليل الكروماتوجرافى

 كيمياء تحليلية كميـــة 3 1 17/1/2015السبت 
)  دراسات عليا 1+ (

طرق ومعينات العمل اإلرشادي 
---------  )  دراسات عليا1+ (

نظم ومداخل العمل اإلرشادى الزراعى  فسيولوجيا اإلجهاد للخلية النباتية 3 1 22/1/2015الخميس 
استصالح اآلراضى ) دراسات عليا فقط 1(
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 (خطة قديمة)جدول االمتحانات التحريرية للطالب المقيدون والممتحنون من الخارج للفرقة الرابعة 

 
 
 
 

التاريخ اليوم 
 الميعاد 

شعبة الهندسة الزراعية 
 

شعبة األلبـــــــــــــــان شعبة اإلرشاد الزراعي 
إلى من 

تصميم وتنفيذ نظم الري الحديث  3 1 27/12/2014السبت 
) دور نوفمبر 2من الخارج+( )4 (

تسويق زراعي 
) من الخارج فقط 2(

إنتاج محاصيل خاص 
) من الخارج فقط 1(

أآلت الحصاد والدراس  3 1 1/1/2015الخميس 
من الخارج  )4(+

تنمية اقتصادية 
) دور نوفمبر 1( + من الخارج )۱(

 ---------
 

هندسة تصنيع المنتجات الزراعية  3 1 5/1/2015االثنين 
من الخارج  )4+( 

إنتاج محاصيل "خاص" 
) من الخارج فقط 2(

تكنولوجيا التبريد والتجميد 
) من الخارج فقط 1(

إحصاء وتصميم التجارب  3 1 10/1/2015السبت 
من الخارج   )4+( 

منظمات اجتماعية ريفيه 
--------- ) من الخارج فقط 1(

 الزراعية والتحكم البيئي المنشآت 3 1 13/1/2015الثالثاء 
من الخارج   )1+( 

أمراض نبات أساسيات 
--------- ) من الخارج فقط 1(

اختبار  وتشغيل المعدات الزراعية  3 1 17/1/2015السبت 
من الخارج   )1+( 

سياسة زراعيه 
) من الخارج فقط 1(

تحليل اللبن ومنتجاته 
) من الخارج 1+(
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التاريخ اليوم 
الميعاد 

شعبة اإلنتاج الزراعي العام شعبة إنتاج الدواجن  العامــــــــــة الشعبة
(خطه قديمة)  إلى من 

ـــــــــ تربية وتحسين الدواجن ــــــــ  3 1 27/12/2014السبت 

تكنولوجيا ألبان ومنتجاتها  3 1 1/1/2015الخميس 
مبيدات أفات وحشائش صحة دواجن )من الخارج فقط 1(

) من الخارج 1(
ــــــــ إرشاد زراعي من الخارج   )1( + إرشاد زراعي 3 1 5/1/2015االثنين 

ــــــــ تفريخ وحضانة ـــــــــ  3 1 10/1/2015السبت 

) من الخارج  1( + أمراض نباتإنتاج دجاج اللحم ) من الخارج  2( + صناعات غذائية 3 1 13/1/2015الثالثاء 

ـــــــــ هندسة المجازر والمخازن ــــــــ  3 1 17/1/2015السبت 

 
التاريخ اليوم 

الميعاد 
شعبة البساتين 

إلى من 
ــــــــ  3 1 27/12/2014السبت 

ــــــــ  3 1 1/1/2015الخميس 
ــــــــ  3 1 5/1/2015االثنين 
ـــــــ  3 1 10/1/2015السبت 
ـــــــ  3 1 13/1/2015الثالثاء 
ــــــــ  3 1 17/1/2015السبت 

) طالب من الخارج فقط 1( + تربية حاصالت بستانية 3 1 22/1/2015الخميس 
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