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يماجستير ز انكلير

فسلجة طيور داجنة

فسلجة حيوان

فسلجة اسماك

تغذية دواجن

1تغذية حيوان

ادارة دواجن

ايض طاقة

واسمات وراثية

مضادات اكسدة

تربية اسماك

ايض فيتامينات ومعادن

تكنولوجيا لحوم

اعالف وعالئق

ادارة صحية

ي
انتخاب وراث 

صحة وسالمة لحوم

ي اسماك بايولوج 

فسلجة مناعية

سموم فطرية

يدكتوراه ز انكلير
تغذية حيوان

مسارات ايض

تغذية دواجن متقدم

2ادارة حيوان

ادارة دواجن

ايض طاقة

وراثة عشائر

واسمات وراثية

مضادات اكسدة

تقانات حيوية

تقييم ذبائح

ادارة صحية

ي
انتخاب وراث 

فسلجة مناعية

يدبلوم ز انكلير
كيمياء االغذية 

وااللبان
صحة وسالمة

تطوير منتجات اغذية

التخليق الحيوي للحليب

احياء اغذية متقدم

مغذيات صغرى

يماجستير ز تقنية حيوية متقدم-انكلير

ي  ي وبايلوج 
تلوث كيمياث 

متقدم

تطوير منتجات غذائية

تخليق حيوي للحليب

احياء اغذية متقدم

تغذية انسان متقدم

كيمياء لحوم متقدم

ية تقنيات مختي 

مغذيات صغرى

منتجات البان عرضية

سيطرة نوعية متقدم

يدكتوراه ز انزيماتانكلير

ملونات غذائية

ي ي وبايلوج 
تلوث كيمياث 

هندسة معامل متقدم

تطبيقات النانو الحيوية

صموغ اغذية

-

كيمياء لحوم متقدم

ية تقنيات مختي 

مغذيات صغرى

صحة البان وتقاناتها

فسلجة احياء مجهرية

سيطرة نوعية متقدم

يماجستير ز 1تربية نبات متقدمانكلير

بيئة محاصيل

محاصيل حبوب

محاصيل الياف

انتاج محاصيل 

1متقدم

وراثة كمية

منظمات نمو

خصوبة واسمدة

مكافحة ادغال

محاصيل زيتية

محاصيل بقول

يدكتوراه ز انكلير
انتاج محاصيل 

2متقدم

بيئة محاصيل متقدم

محاصيل الياف

تكيف نبات

وراثة جزيئية

تربية نبات 

لالجهادات البيئية

مجتمعات نباتية

وراثة كمية

ي النبات
ز
االيض الثانوي ف

منظمات نمو

2تربية نبات متقدم

نوعية محاصيل علف

عالقة النبات بالماء

محاصيل زيتية

ي 
ز
ي ف

تقنيات االحصاء الحياث 

الوراثة الكمية

ي 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                       جدول االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاثز
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ي
االنتاج الحيواثز

علوم االغذية

محاصيل حقلية



دبلوم
هندسة حدائق 

متقدم
-

انتاج خضز صيفية 

متقدم
فاكهة مستديمة متقدم-فسلجة نبات متقدم-

يماجستير ز نمو وتكشف نبات-انكلير

ات الفسيولوجية  التاثير

لمنظمات النمو

نباتات طبية وعطرية متقدم

عناية وخزن الثمار

تربية نباتات بستنية متقدم

زراعة االنسجة النباتية متقدم

خصوبة وتسميد

فطريات

فاكهة نفضية متقدم

انتاج خضز متقدم

فاكهة مستديمة متقدم

نخيل متقدم

زينة متقدم

يدكتوراه ز ي    ح تبات متقدمانكلير منظمات نمو متقدمتشر

اء متقدم مسطحات خضز

تربية نباتات بستنية متقدم

انتاج اعناب متقدم

وراثة جزيئية متقدم

زراعة عضوية متقدم

خصوبة وتسميد

فاكهة نفضية متقدم

نواتج االيض الثانوي 

متقدم

اوات صيفية خضز

فاكهة مستديمة متقدم

نخيل متقدم

زينة متقدم

يدبلوم ز انكلير
برامج تحليل 

ي
احصاث 

--تسويق زراعيتدريب ارشادي

ياقتصاد/ماجستير ز اقتصاديات انتاجسياسة زراعية-اقتصاد قياسي-انكلير

يارشاد/ماجستير ز --نظريات اتصالقياس وتقويمنظريات تغييرانكلير

يدكتوراه ز انكلير
تحليل اسعار 

وسياسة زراعية

اقتصاديات االنتاج 

الزراعي

دوال الرب  ح

الكفاءة االقتصاددية

االستثمار

القيمة المضافة

التنمية االقتصادية الزراعية

انتاج وتكاليف

نظرية الصدمة االقتصادية

--

يماجستير ز انكلير
امراض نبات

ات سلوك حشر
مكافحة امراض متقدم

ات فسلجة حشر

ي متقدم نيماتولوج 

فايروسات متقدم

فطريات متقدم

احياء مجهرية 

مرتبطة بالنبات

ات  تصنيف حشر

متقدم

يا متقدم بكي 

يدكتوراه ز انكلير

ات سلوك حشر

وراثة فطريات

تقنيات امراض 

متقدم

مكافحة امراض متقدم

انزيمات

ات كيمياء حيوية الحشر

تصنيف نيماتودا متقدم

ادارة امراض بعد الحصاد

فطريات متقدم

ات ناقلة  حشر

لالمراض

علم سموم مبيدات 

ات الحشر

مقاومة النبات العائل

البستنة 

وهندسة 

الحدائق

االقتصاد 

واالرشاد

وقاية النبات



ماجستير
مسح وتصنيف 

بة المتقدم 1الي 
ي  ز بة المتقدمري متقدم2انكلير بة المتقدم1احياء الي  تغذية نبات متقدم1خصوبة الي 

ميكانيك تربة

ي متقدم
تحسس ناث 

بة المتقدم معادن الي 

وراثة تربة

تقانات اسمدة

يا علم البكي 

ي دكتوراه ز 2انكلير
بة  خصوبة الي 

2المتقدم

بة المتقدم 2احياء الي 

بة  مسح وتصنيف الي 

2المتقدم

ي متقدم نيماتولوج 

كيمياء سطوح

تحليل انحدار

عنارص صغرى

تغذية نبات متقدم

ياوية متقدم ز كيمياء فير

مناخ زراعي

تقانات اسمدة

يا علم البكي 

تسميد حيوي

مالحظة

12:30يبدا االمتحان الساعة * 
ً
 ظهرا

. يجب عىل الطالب ارتداء الزي الرسمي اثناء تأدية االمتحان* 

ي * 
وثز نامج االلكي   (Google Classroom)يجري االمتحان عن طريق الي 

نامج اعاله قبل عشر دقائق من بدأ االمتحان ليتم تسجيل الحضور*  .يكون التواجد والدخول ال الي 

بة  علوم الي 

والموارد المائية


