
 

 

 

 

 

  كلية الزراعة والموارد الطبيعيةكلية الزراعة والموارد الطبيعية

  أسوانأسوان  جامعةجامعة
 

FFaaccuullttyy  ooff  AAggrriiccuullttuurree  &&  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess 
AAsswwaann  UUnniivveerrssiittyy  

 زراعه عام + هندسه زراعيه( مستجد ومعاد  الثالثجدول امتحانات المواد االجباريه )المستوى  نهائى

 2021 - 2020الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 
 الهندسه الزراعيه العلوم االقتصاديه واالجتماعيه ا الحيويهالتكنولوجي وقايه نبات االنتاج الحيوانى علوم االغذيه وااللبان االراضى والموارد الطبيعيه االنتاج النباتى اليوم والتاريخ

االلبان الخاصه  انتاج محاصيل متقدم تربيه نبات متقدم 5/6/2021السبت 

 والمستحدثات اللبنيه

 

امراض الحيوان والدواجن 

 واالسماك

 خواص واختبار المواد تسويق المنتجات الزراعيه تربيه نبات متقدم انتاج محاصيل متقدم

هندسه زراعيه االت 

الحشائش  ومبانى)تخلف(

 ومقاومتها)تخلف(

التكنولوجيا الحيويه فى 

 امراض النبات)تخلف(

الزراعات العضويه  )تخلف( نظم الرى والتسميد 7/6/2021االثنين 

 والحيويه)تخلف(

تكنولوجيا السكر والمنتجات 

 الخاصه)تخلف(
العضويه  الزراعات مزارع سمكيه )تخلف(

 والحيويه)تخلف(

  )تخلف( 2كيمياء عضويه 

--------------- 
هيدروليكا وميكانيكا 

 موائع)تخلف(
تكنولوجيا طرق حفظ 

 االغذيه)تخلف(

تكنولوجيا زراعه  ( تخلفحشرات اقتصاديه )أ تكوين وتحليل العالئق انتاج المحاصيل الصناعيه خصوبه وغرويات االراضى ---------------- 8/6/2021الثالثاء 

 االنسجه والوراثه

هندسه الرى والصرف  تخطيط وتقييم البرامج االرشاديه

 الزراعى

فسيولوجى النمو وادرار 

 اللبن)تخلف(
 التشجير والبيئه)تخلف(

كيمياء وتكنولوجيا الدهون  ---------------- ---------------- 10/6/2021الخميس 

 اللبنيه)تخلف(

-------------------- ------------------ ------------------- ------------- --------------- 

فحص وتشخيص  الغدد الصماء واالقلمه كيمياء وتحليل االغذيه ميكرو االراضى تسميد حيوى 12/6/2021السبت 

 امراض النبات

وراثه الطفرات 

 والكائنات الدقيقه

 --------------------- انشاء مزارع الدواجن

كيمياء وتكنولوجيا  ---------------- -------------------- 14/6/2021االثنين 

 بروتينات اللبن)تخلف(

------------------- ----------------- ---------------- ------------------- ------------------- 

اضى استصالح وزراعه االر اداره مزارع 15/6/2021الثالثاء 

 الصحراويه

تداول وتخزين الحاصالت 

 البستانيه

فسيولوجى التناسل 

 والتلقيح الصناعى

 الماء وعالقته بالمحاصيل اداره مزارع 2كيمياء حيويه  امراض نبات بكتيريه

 ـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــليزيـــــــــــــــــــــــــــه فنيــــــــــه متخصصـلغــــــــــــــــــــــــــــــــ  19/6/2021السبت 

تكنولوجيا اكثار الحاصالت  22/6/2021الثالثاء 

 البستانيه

اللبنيه وااللبان التخمرات  تغذيه النبات

 المتخمره

 حشرات اقتصاديه )ب( تغذيه الدواجن

 
التخمرات اللبنيه 

 وااللبان المتخمره
 الجرارات والقوى الزراعيه تحليل االسعار المزرعيه

افات طبيه 

 وبيطريه)تخلف(

الوراثه 

 الجزيئيه)تخلف(

تكنولوجيا اللحوم واالسماك  راضىتكوين وتكنولوجيا اال الزهور ونباتات الزينه 26/6/2021السبت 

 ومنتجاتها

تكنولوجيا اللحوم واالسماك 

 ومنتجاتها

عمليات النحاله وافات 

 امراض نحل العسل

كيمياء التمثيل الغذائى فى 

 النبات

تكنولوجيا اللحوم واالسماك 

 ومنتجاتها

------------------------- 

 االت الحصاد وما بعد الحصاد --------------------- ------------------ ------------------- --------------- ----------------- ---------------- ----------------------- 29/6/2021الثالثاء 

معالجه بيولوجيه  ---------------- ---------------- ---------------- انتاج فاكهه مستديمه الخضره 3/7/2021السبت 

 لبيئهلملوثات ا

 الطاقه الجديده والمتجدده ---------------- ----------------

    . رالثالثة عصحتى الساعة  ظهرا الواحدةتبدأ  اإلمتحانات من الساعة  -ملحوظه :       

                                                       شئون الطالب

   عميد الكليه                                                                                    وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب                                                                                                                      

 د/ ياسر عبدالحميد دياب 0أد/ أشرف بكرى الطيب                                                                                                                                                                                      
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