
  
 
 

 عميد الكلية                                         شئون الطالب                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب           
                                               

 ا.د/ ياسر عبدالحميد دياب                                     / أشرف بكري الطيب              د                                                                 

 

 اداره مكتب شئون طالب

 إدارة / شئون الطالب 

 

 2021/2022الفصل الدراسي االول للعام الجامعي زراعة عام + هندسة زراعية (  )المستوى الرابع  جدول امتحانات مقترح

 الهندسة الزراعية العلوم االقتصادية واالجتماعية التكنولوجيا الحيوية وقاية النبات االنتاج الحيواني وااللبانعلوم االغذية  االراضي والموارد الطبيعية أالنتاج النباتي اليوم والتاريخ

االحد 
9/1/2022 

  

تكنولوجيا الحبوب 
 ومنتجاتها

 

توجه الدواجن/رعايه 
 الطيور الداجنه واالرانب

 

تطبيقات التقنيه 
الحيويه فى 

 الصناعات الغذائيه

 المزرعيه تقييم المشروعات

 امن صناعى

 

تكنولوجيا المثلوجات 
 اللبنيه)تخلف(

التقنيات الحديثه فى 
 االنتاج الحيوانى )تخلف(

تصميم االالت 
 الزراعيه)تخلف(

الثالثاء 
11/1/2022 

 

   

توجه امراض 
النبات/التكنولوجيا الحيويه 

    فى امراض النبات

 
توجه حشرات/افات طبيه 

 وبيطريه

االربعاء 
12/1/2022 

 

توجه بساتين/اعداد وتداول 
 وتخزين الخضر

 الرى البيئى

 ميكرو تطبيقيه

 ميكرو تطبيقيه  ميكرو تطبيقيه

توجه اقتصاد/اقتصاديات الدول 
برمجه النظم  العربيه

 الهندسيه والحيويه
 

توجه محاصيل/طرق تربيه 
 وتحسين المحاصيل

 امن صناعى)تخلف(
ارشاد/تطبيقات الحاسب االلى فى توجه 

 مجال العلوم االجتماعيه

االحد 
16/1/2022 

  تدوير المخلفات الزراعيه
فسيولوجى وتغذيه 

 االسماك)تخلف(

توجه امراض 
النبات/فسيولوجيا 
 الكائنات الممرضه

فسيولوجيا الكائنات 
 الدقيقه

  

االربعاء 
19/1/2022 

انتاج فاكهه متساقطه 
 االماكن الدافئهاالوراق فى 

 

 تكنولوجيا الجبن
 نظم االنتاج الحيوانى تنميه الموارد البشريه والطبيعيه بالريف  سميه مبيدات نظم االنتاج الحيوانى 

 توجه اغذيه/تعبئه وتغليف)تخلف(

الثالثاء 
25/1/2022 

توجه محاصيل/االنتاج 
العضولى لمحاصيل الحقل 

 فى المناطق االستوائيه

التصحر وتنميه االراضى 
 الصحراويه

تكنولوجيا الزيوت 
 والدهون)تخلف(

توجه حيوانى/انتاج اغنام 
 وماعز وابل

 امراض نبات فيروسيه
كيمياء بيولوجيا 

 الجزيئيات
  محاسبه تكاليف مزرعيه

توجه الدواجن/تفريخ 
 وانتاج حضانه البيض

االربعاء 
26/1/2022 

االتجاهات الحديثه 
 مكافحه االفاتفى 

 

توجه االلبان/الرقابه الصحيه 
 والجوده والتشريعات اللبنيه

توجه حيوانى/رعايه 
 ماشيه اللبن

توجه مبيدات 
االفات/االتجاهات الحديثه 

 فى مكافحه االفات

 
توجه مبيدات االفات/االتجاهات 

 الحديثه فى مكافحه االفات

هندسه نظم الجوده 
االغذيه/الشروط توجه  والتحطم البيئى

 الصحيه واداره جوده االغذيه

توجه حيوانى/التغذيه 
 العضويه)تخلف(

السبت 
29/1/2012 

    
توجه مبيات االفات/تلوث 

 البيئه بالمبيدات

   

االحد 
30/1/2022 

 

توجه االراضى/التحليالت 
الكيميائيه والطبيعيه 

 لالراضى والمياه والنبات

توجه االلبان/اللبن السائل 
 المركزه والمجففهوااللبان 

 
الكيمياء الطبيعيه للبن 

 ومنتجاته)تخلف(

توجه حشرات/افات الحبوب 
 المخزونه ومكافحتها

التحسين الوراثى فى 
 الحيوان

توجه اقتصاد/اقتصاديات الموارد المائيه 
 واالرضيه

االت مزارع االنتاج 
 الحيوانى والداجنى

توجه االغذيه/تكنولوجيا التخمرات  ارشاد/مهارات االتصال االرشادى توجه
 اللبنيه

        توجه بساتين/التشجير والبيئه 1/2/2022الثالثاء 

الربعاء ا
2/2/2022 

  تصميم وتحليل التجارب الزراعيه انتاج محاصيل العلف والمراعى
انتاج محاصيل العلف 

 والمراعى
 معديه امراض نبات غير

تصميم وتحليل التجارب 
 الزراعيه

 
تصميم وتحليل التجارب 

 الزراعيه

 تبدا االمتحانات الساعة الواحد ظهرا حتي الثالثة عصرا  -مالحظات :


