
 
 2017 - 2016( للعام الدراسي  الخريفي)  االول جدول االمتحانات النهائية الفصل

         صباحاً  9:30يبدأ االمتحان في الساعة *   
           االلتزام بالزي الموحد  *
            للمراقبين الطالب هوية اظهار   *

                    
  

 قسم البستنة و هندسة الحدائق قسم المحاصيل الحقلية االغذية علوم قسم الحيواني االنتاج قسم التأريخ و اليوم

 الرابعة الثالثة الثانية الرابعة الثالثة الثانية الرابعة الثالثة الثانية الرابعة الثالثة الثانية

 فاكهة مستديمة  --- احياء مجهرية  محاصيل طبية  --- خصوبة و تسميد 1تصنيع اغذية  --- هندسة معامل  تربية و تحسين دواجن  --- م. اسماك  15/1االحد 

محاصيل علف و  --- --- حليب سائل  --- --- فسلجة حيوان  --- 16/1االثنين 
 مراعي 

 --- فاكهة نفضيه   --- ---

مكائن و االت  تصنيع لحوم  --- احياء مجهرية  تغذية دواجن  --- صحة منتجات  17/1الثالثاء  
 زراعية 

 تقنات احيائية  --- وراثة  استزراع اراضي ---

 --- انتاج خضر  --- ---  امراض محاصيل --- --- تكنولوجيا حبوب   --- --- حشرات طبية  --- 18/1االربعاء 

 انتاج بذور  --- تشريح نبات  حياتية ادغال  --- م. بستنة  جبن و متخمرات  --- تصميم و تحليل تجارب  انتاج لحوم  --- م. بستنة  19/1الخميس  

 ---  زينة نباتات --- ---  استصالح زراعي --- --- كيمياء اغذية --- --- تصميم و تحليل تجارب  --- 21/1السبت 

اسمدة و  --- حشرات بستنية  وراثة  --- ارشاد زراعي 1 حيوية تقنية  --- ارشاد زراعي  انتاج اغنام و ماعز  --- ارشاد زراعي  22/1االحد  
 خصوبة 

 --- منظمات نمو  --- ---  مكننة --- ---  جزيئية احياء --- --- بيئة و سلوك حيوان  --- 23/1االثنين 

 زراعة محمية  --- فسلجة نبات  ادارة محاصيل --- صناعات  م. عناية و خزن  --- م. البان  ادارة مراعي  --- مكننة  24/1الثالثاء  

 --- ري و بزل  --- --- حشرات محاصيل --- --- احياء اغذية  --- --- اقتصاديات انتاج حيوان  --- 25/1االربعاء 

 ---- --- تصميم حدائق  فسلجة محاصيل  --- ---- تحليل اغذية  --- كيمياء عضوية  ادارة دواجن  --- كيمياء حياتية  26/1الخميس  

 تحليل و تصميم --- --- انسان تغذية --- --- تفقيس و ادارة مفاقس  --- 28/1السبت 
 تجارب

تصميم و تحليل  --- ---
 تجارب 

--- 

 مزارع ادارة --- --- --- --- تصنيف نبات  --- --- --- --- --- م. احياء مجهرية  29/1االحد  

 و طبية نباتات --- --- وراثة --- ---   زراعي تسويق --- --- تغذية حيوان  --- 30/1االثنين 
 عطرية

--- 

 قسم االقتصاد و االرشاد الزراعي قسم وقاية النبات قسم التربة و الموارد المائية  التاريخ و اليوم

 رابعة ارشاد رابعة اقتصاد الثالثة ارشاد الثالثة اقتصاد الثانية الرابعة الثالثة الثانية الرابعة  الثالثة  الثانية 

 تدريب ارشادي  سياسة زراعية  --- --- 1نظرية جزيئية  مبيدات  --- مكائن  هيدرولوجيا --- انتاج خضر  15/1االحد 

 --- --- نقل تقنيات  نقل تقنيات  --- --- وراثة  --- --- خصوبة تربة  --- 16/1االثنين 

 بيئة ارشادية  طرق بحث  --- --- م. وقاية  امراض محاصيل  --- احياء مجهرية  احياء مجهرية --- بيئة تربة  17/1الثالثاء 

  --- --- تربة  فيزياء --- 18/1االربعاء 
 فسلجة حشرات  

 --- --- تنمية مجتمع ريفي  احصاء زراعي  --- ---

احياء تربة  19/1الخميس 
 مجهرية 

 ادارة ارشادية  اقتصاد موارد  --- --- احصاء  حشرات محاصيل  --- م. انتاج حيواني  تقانات ري ---

 --- --- ادغال و طرق مكافحتها  ادارة مزارع  ارشاد زراعي  --- بيئة حشرات  --- --- مادة عضوية  --- 21/1السبت 

 و بالماء التربة عالقة --- م. تربة  22/1االحد 
 النبات

 تخطيط برامج ارشادية محاصيل حبوب  --- --- --- حلم  --- ارشاد زراعي 

 --- --- طرائق ارشادية  محاسبة زراعية  انتاج دواجن  --- كيمياء حياتية  --- --- ري و بزل  ---  23/1االثنين 

كيمياء  24/1الثالثاء 
 عضوية 

 نظريات تغير اجتماعي  التنمية الزراعية  --- --- --- امراض خضر  --- فسلجة نبات  مسح و تصنيف ترب ---

 --- --- دات جماعات و قيا 2نظرية جزيئية  --- --- فطريات  --- --- تلوث  --- 25/1االربعاء 

 --- اقتصاد قياسي  --- --- --- بيئة حشرات  --- احصاء  تربة صيانة --- احصاء  26/1الخميس 

تصميم و  --- 28/1السبت 
 تحليل تجارب 

تصميم و  --- ----
 تحليل تجارب 

 --- --- حشرات اقتصادية   1اقتصاد كلي  --- ---

 --- --- --- --- --- --- --- تصنيف نبات  --- --- --- 29/1االحد 

 --- 30/1االثنين 
 

 --- --- --- اقتصاد رياضي  --- --- --- --- --- تربة  كيمياء
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