
  
متحانات و الدراسة  شئون

املستوي لطالب ي ا ال العم متحان نامجالثالثجدول   املختلفةال

ي ثا درا جام - فصل    ٢٠١٦ /٢٠١٥: عام
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نامج   ال

  اليوم

  برنامج

ي النبا  نتاج

  برنامج

ي والسم والداج ي يوا ا  نتاج

  برنامج

النبات  وقاية

  برنامج

غذيةعلوم  وتكنولوجيا

  برنامج

الزراعية ة يو ا  التقنية

  برنامج

قتصادية   العلوم

الزراعية جتماعية  و

  برنامج

واملياه  را
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ت   الس

٢١/٥/٢٠١٦  

ديثة ا   إنتاجالتقنيات

وراق ساقطة م ة   الفاك

ن سات ال  معمل

دواجن   غذية

الدواجن  معمل

املحمية البيوت   زراعات

ن سات ال  معمل

تجارب وتحليل   تصميم

 )٤(مدرج

را يولوجيا   ميكرو

يولوجيا امليكرو   معمل

إقتصادي   إحصاء

قتصاد  مدرج

أرا   طبيعة

را  قاعة

ن   ثن

٢٣/٥/٢٠١٦  

  )أ(محاصيلإنتاج

املحاصيل   معمل

املزرعة حيوانات وإنتاج   رعاية

الدواجن  معمل

شرات ا   فسيولوجيا

شرات ا   معمل

لبان و غذية وسالمة جودة   مراقبة

 )٤(مدرج

الزراعية املشروعات   تقييم

قتصاد   مدرج

ة+  يو ا   )٤(مدرج املعلوماتية

وألبان غذائية   )خاص(صناعات

لبان  معمل

ة العضو املادة   كيمياء

را  قاعة

عاء   ر

٢٥/٥/٢٠١٦  

نة الز نباتات   إنتاج

ن سات ال  معمل

املزرعة حيوانات   فسيولوجيا

ي يوا ا نتاج  معمل

النبات أمراض دراسة   طرق

النبات أمراض  معمل

لألغذية املضافة   املواد

 )٤(مدرج

اصة+  ا املنتجات   تكنولوجيا

لبان  معمل

  نباتغذية

را  معمل

زرا ق   سو

 قتصادمدرج

ديدة ا را راع   اس

املحاصيل   معمل

ت   الس

٢٨/٥/٢٠١٦  

بذور  وفحص تقاوي   إنتاج

املحاصيل  معمل

والداج ي يوا ا نتاج مزارع   آالت

الزراعية ندسة ال  )١(مدرجات

مبيدات تحليل   كيمياء

املبيدات  معمل

غذية ع مصا لبانندسة   و

 )٤(مدرج

النبات ية تر   أسس

الوراثة  معمل

الزراعية املستحدثات وتب   شر

رشاد  بمدرج

را وحصر   موفولوجيا

را   قاعة

  

ن   ثن

٣٠/٥/٢٠١٦  

ستانية وال قلية ا اصالت ا   أمراض

النبات أمراض   معمل

رر+  ا وديدان العسل نحل ية   تر

  املنحل

غنام بلإنتاج و   واملاعز

ي يوا ا نتاج   معمل

والفقس+  ة صو ا   فسيولوجيا

الدواجن   معمل

الزراعية املشروعات   تقييم

قتصاد   قاعة

زرا+     إرشاد

رشاد  قاعة

لبان ع ملصا ية ال   الشئون

لبان   معمل

الوظيفية+  صائص لبانملا   ونات

  )٤(مدرج

خاص ة عضو   كيمياء

 الكيمياءمعمل

فية الر   سرة

رشاد  بمدرج

الزراعية املشروعات   تقييم

قتصاد   مدرج

را+  يولوجيا   ميكرو

  راقاعة

ة+  حيو افحة   م

شرات ا   معمل

عاء   ر

١/٦/٢٠١٦  

ة الفاك ار أ إكثار   تكنولوجيا

ن سات ال  معمل

الزراعية املشروعات   تقييم

قتصاد   قاعة

والنباتتحليل+  واملياه   را

را   معمل

شرات ا ئة   ب

شرات ا  معمل

والتغليف   التعبئة

لبان و   لألغذية

 )٤(مدرج

الوراثية   البصمة

الوراثة   معمل

وتطبيقاتھ+ ي امليكرو   التنوع

يولوجيا امليكرو   معمل

الطبيعية+ املنتجات   كيمياء

الكيمياء   معمل

ي حيوا   )خاص(إنتاج

نتاج يمعمل يوا   ا

 

وفية ا   املياه

  راقاعة

  

متحانات و الدراسة القسم شئون س   رئ

  

مو/ د( محمود منصور  )محمد

لية ال   وكيل

والطالب التعليم   لشئون

  

السالم/د.أ( عبد حسن  ) عادل

ليةعميد   ال

متحانات عام س   ورئ

  

صا /د.أ( مختار ديديياسر             )ا


