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 اليــــــوم

 التاريــخ
 الكيميــــــاء

الوراثــــــــ

 ــــة
بســــــــــــ

 ـاتين
راضــــــــــا

 ــى
وقايـــــة 

 النبات

 االربعاء
6/1/6116 

 (خــــاص) يةوضـعاءكيميـ مورفولــوجيا وتكـــوين اراضـى ومقاومتهـــــــا ـــائشحشــ اتـــــــــبروتني اءــــكيمي بروتنيـــــات ـاءــــــــــكيمي

 السبت
 اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىاسب اــــــــــــــــــــــــــــمدخل الح 6116/ 1/ 9

 ثالثاءال
16 /1/6116 

 مكافحه آفات أسس اضــــىرأ اقتصــاديات (1) انتــــــــــاج خضـــــــر ىـــــــسيتولوج ـةــــــــكيميـــــــــاء تحليلي

 سبتال
16/1/6116 

 تقســــــيـم حشــــــــــــرات رى وصـــــرف فاكهه أشجارفسيولوجــى  وراثة جزيئية ـــــاء طبيعيـــــةكيميـ

 ثالثاءال
19/1/6116 

 وجيا الــرش والتعفيرتكنولــ ادن أراضــىجيولوجيـا ومعـ نبــــــاتالتربيـه  أسس وراثى إحصاء محاصيـــــل إنتاج

 سبتال
62/1/6116 

 كربوهيدرات كيميــــاء
ة ــــــــــــــوراثة كائنات دقيق

 اتـــــوفيروس
 حشـــــرات طبية وبيطريـة ةللترب ةطبيعيلا كيمياءال نباتات زينـــــة إنتاج

 الثالثاء
66/1/6116 

 نيماتولوجيـــــا ـــــــىطبيعــــــــــة أراضـ وأسمدةتغــــــذية نبـات  تـــــــانب بيـــهاسس تر ـاء ليبـــــــــداتـــــكيميـــــ

 محمود خضرى

- :ملحوظة 

 .على الطالب االلتزام بمواعيد االمتحانات المعلنة بالجدول وعدم التخلف وذلك لعدم إمكانية أداء  االمتحان في غير هذه المواعيد*  
 . نولمدة ساعتي الواحدة بعد الظهرعلما بان االمتحانات تبدأ إن شاء هللا في تمام الساعة *  

 .مع متنياتنا لمك ابلتوفيق والنجاح
                             ؛؛؛؛؛؛؛؛يعتمد              لشئون التعليم والطالب   وكيل الكلية                                           مدير شئون التعليم والطالب                

 عميد الكلية

 
                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

للفرقــة الثالثــه تخصصات للفصل الدراسى االول للعــــام  جــدول االمتحــان التحريرى 

 6116/ 6112الجامعــــــــــــــــى 

 الئحـــــــــــــــــة قديمــــــــــــــــــــــــــة 
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  الئحـــــــــــــــــة جديدة     6112/6116للفرقــة الثالثــه تخصصات للفصل الدراسى االول للعــــام الجامعــــــــــــــــى  جــدول االمتحــان التحريرى 

 

 ليــــــوما

 التاريخ

 

 برنامج االنتاج النباتى
برنامج االنتاج 

 الحيوانى
 غذيةبرنامج علوم اال برنامج وقاية النبات

برنامج العلوم 

 االقتصادية
برنامج التكنولوجيا 

 الحيوية
 برنامج االراضى والمياة

 االربعاء

6/1/6116 

 كيمياء اراضى البيولوجيا الجزيئيه موارد اقتصادية - كيمياء وتحليل االلبان ومنتجاتها  امراض النبات أسس تربية حيوان ودواجن انتاج محاصيل حبوب وبقول

 السبت

9/1/6116 
 تكنولوجيا اللحوم والدواجن اسس مكافحة اآلفات استزرع سمكى انتاج نباتات زينه

 نظم ومداخل االرشاد الزراعى -
 (استكمال)إحصاء تطبيقى  -

 تحليل التربة والمياة "خاص"ضويعكيمياء 

 الثالثاء

16/1/6116 

 

 صماءالغدد ال (1)انتاج خضر 
النباتات المقاومه لالمراض تربيه  -

 والحشرات
 انتاج بساتين خاص -

 تكنولوجيا العصائر والمشربات -

 المواد المضافة للغذية
 انتاج محاصيل خاص -

 
 طبيعه اراضى كيمياء برونينيات واحماض نووية

 السبت

16/1/6116 

 

 اقتصاد جزئى - حفظ اغذيه امراض الخضر والزينه انتاج أغنام وماعز وطرق مقاومتها حشائش
كيمياء -تغذية انسان وبرامج التغذية -

 الطاقه الحيوية
 ةكيمياء المغذيات الدقيق

 الثالثاء

19/1/6116 

 

 اداره مزراعية-
 مكافحه آفات-

 
 تقيم مشروعات االنتاج الحيوانى -

 وتجهيز المبيداتتكنولوجيا الرش -
 امراض المحاصيل الحقلية -

 اعداد وتخزين حاصالت بستانية -
 تنمية المجتمع المحلى -

 اقتصاديات االنتاج الزراعى -
 انتاج فاكهه فى االراضى الصحراوية - االمان الحيوى

 الخميس

61/1/6116 
     

 تحليل المبيدات ومتبقياتها -

 الهندسة الوراثية والتطبيقية
 

 السبت

62/1/6116 

 

 ــــــــــاسب االلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىمدخــــــــــــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــ

 الثالثاء

66/1/6116 

 

 تطبيقات الزراعه العضوية -
 آقلمه أشحار الفاكهه -

 تسميد ورى محاصيل الحقل -
 اللبن السائل ومعامالته تقسيم حشرات انتاج دواجن

 زراعية سياسه
 (استكمال)مقاييس إرشادية  -

 االستشعار عن بعد وحصر االراضى - االنزيمات الميكروبية -

 الخميس

62/1/6116 
 ا االتصاالتـــــــــــال وتكنولوجيمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات االتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- :ملحوظة                           محمود خضرى

 .على الطالب االلتزام بمواعيد االمتحانات المعلنة بالجدول وعدم التخلف وذلك لعدم إمكانية أداء  االمتحان في غير هذه المواعيد*  
 . ولمدة ساعتين الواحدة بعد الظهرعلما بان االمتحانات تبدأ إن شاء هللا في تمام الساعة *  

 .مع متنياتنا لمك ابلتوفيق والنجاح
                             ؛؛؛؛؛؛؛؛يعتمد              لشئون التعليم والطالب   وكيل الكلية                                           مدير شئون التعليم والطالب                

 عميد الكلية
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