
 

 

 

 

  كلية الزراعة والموارد الطبيعيةكلية الزراعة والموارد الطبيعية

  أسوانأسوان  جامعةجامعة
 

FFaaccuullttyy  ooff  AAggrriiccuullttuurree  &&  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess 
AAsswwaann  UUnniivveerrssiittyy  

 2021 - 2020الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى جدول امتحانات المواد االجباريه )المستوى الرابع زراعه عام + هندسه زراعيه( مستجد ومعاد  نهائى

 

 الهندسه الزراعيه العلوم االقتصاديه واالجتماعيه ا الحيويهالتكنولوجي وقايه نبات االنتاج الحيوانى علوم االغذيه وااللبان االراضى والموارد الطبيعيه االنتاج النباتى اليوم والتاريخ

 6/6/2021االحد 
 كيمياء ومعادن التربة إنتاج نباتات الصوبا والتنسيق الداخلى

تكنولوجيا الزيوت والدهون 

 الغذائية
 الكيمياء الطبيعية للبن ومنتجاته

املاكحفة  املتاكمةل ملسببات أ مراض 

 النبات
حيوية تطبيقات التفنية ال

 في التحسين
 --------------------- توجه ارشاد/ارشاد ريفى

 8/6/2021الثالثاء 
توجه محاصيل/طرق تربيه وتحسين 

 ----------------- المحاصيل)تخلف(
ميكروبيولوجيا 

 تطبيقيه)تخلف(

ميكروبيولوجيا 

 تطبيقيه)تخلف(
--------------------- 

ميكروبيولوجيا 

 تطبيقيه)تخلف(
--------------------- --------------------- 

 ()تخلفتوجه بساتين/التشجيروالبيئه 

توجه محاصيل/االنتاج العضوى  9/6/2021االربعاء 

 لمحاصيل الحقل)تخلف(
 إدارة المحميات الطبيعية

كيمياء المواد الملونة ومضاد 

 األكسدة
 فسولوجي وتغذية األسماك

توجه مبيدات/مكافحة 

ياء المواد الملونة كيم حيوية

 ومضاد األكسدة
 صيانة الجرارات الزراعية إدارة المحميات الطبيعية

توجه بساتين/اعداد وتداول وتخزين 

 الخضر

توجه حشرات/افات 

 حيوانية زراعية)أ(

انتاج فاكهه متساقطه فى االماكن  10/6/2021الخميس 

 -------------------- الحاره)تخلف(
 

 لجبن)تخلف(تكنولوجيا ا

انتاج محاصيل العلف 

 ---------------- والمراعى)تخلف(

 

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

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

 

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

 انتاج محاصيل العلف والمراعى)تخلف(

توجه بساتين/فسيولوجى اشجار  13/6/2021االحد 

 الفاكهه

 

 

 
 

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

بئة وتغليف وحفظ توجه اغذيه/تع

 االغذية

توجه حيوانى/تنشئة العجول 

 ----------------- اكاروس ونيماتودا الرضيعة

 توجه ارشاد/ منظمات وموسسات ريفيه

 امن صناعى)تخلف(
توجه البان/تكنولوجيا المنتجات 

 الثانوية والمخلفات اااللبان
 توجه دواجن/انشاء مزارع الدواجن

 الحاسب االلىتوجه اقتصاد/استخدام 

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ توجه محاصيل/الماء وعالقته بالمحاصيل 15/6/2021الثالثاء 
توجه بساتين/زراعة وانتاج  16/6/2021االربعاء 

 محميةالخضر ال

التغذية العضوية لحيوانات 

 المزرعة
توجه حيوانى/التغذية العضوية  تكنولوجيا المثلوجات اللبنية

 لحيوانات المزرعة

زراعة وانتاج الخضر 

 المحمية

زراعة وانتاج الخضر 

 المحمية

 

 

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

 

 

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

 17/6/2021الخميس 

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

 

------------------------ 
 توجه حيوانى/رعايه ماشيه اللبن

امراض نبات غير 

 معديه)تخلف(

فسيولوجيا الكائنات 

 الدقيقه)تخلف(

 

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

 

 تصميم االالت الزراعيه

 نظم االنتاج الحيوانى)تخلف(
التحسين الوراثى فى  سميه مبيدات)تخلف(

 الحيوان )تخلف(

 20/6/2021االحد 

 انتاج محاصيل السكر

توجه االراضى/أسمدة 

 ومخصبات 

 

توجه االلبان/مشروعات اللبنية 

 الصغيرة

التقنيات الحديثة في األنتاج 

 الحيواني

توجه امراض النبات/العالقة 

 بين النبات والمسببات

كيمياء بيولوجيا 

 الجزئيات )تخلف(
 التجارة الزراعية الدولية

 

 

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

 توجه صناعات/امن صناعى توجه البيئه/المناخ الزراعي

توجه حشرات/موفولوجي 

 وتقسيم الحشرات

توجه مبيدات/تكنيك وابحاث 

 المبيدات

 21/6/2021االثنين 
------------------ ---------------------- 

توجه صناعات/تكنولوجيا التخمرات 

 الصناعيه)تخلف(

/اغنام توجه حيوانى
امراض نبات  وماعز)تخلف(

 فيروسيه)تخلف(

تصميم وتحليل التجارب 

 الزراعيه)تخلف(

تصميم وتحليل التجارب  --------------

 الزراعيه)تخلف(

تطبيقات التقنيه فى الصناعات 

 )تخلف( الغذائيه

 ------------------------- توجه محاصيل/تربيه المحاصيل المقاومه 24/6/2021الخميس 
تكنولوجيا الحبوب 

 ومنتجاتها)تخلف(
---------------- ---------------- ---------------- 

------------------- 
 هندسة تصنيع المنتجات الزراعية

 هندسه نظم الجوده والتحكم البيئى)تخلف( ----------------- ----------------------------- ---------------- صنيع وتحليلتوجه دواجن/تجهيز وت ---------------------------- ----------------------- --------------------- 29/6/2021الثالثاء 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 3/7/2021السبت 
ه بيولوجيه لملوثات معالج

 البيئه
 نظم التسويق الزراعى توجه اقتصاد/نظم التسويق الزراعى

    . الثالثة عصرحتى الساعة  الواحدةظهراتبدأ  اإلمتحانات من الساعة  -: ةملحوظ     

                                                       شئون الطالب



 

 

 

 

  كلية الزراعة والموارد الطبيعيةكلية الزراعة والموارد الطبيعية

  أسوانأسوان  جامعةجامعة
 

FFaaccuullttyy  ooff  AAggrriiccuullttuurree  &&  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess 
AAsswwaann  UUnniivveerrssiittyy  

   عميد الكليه                                                                                    وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب                                                                                                                      

 د/ أشرف بكرى الطيب                                                                           د/ ياسر عبدالحميد دياب                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


