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 جــــــــــدول

 م9102/9191للفصل الدراسي االول من العام الجامعي   الثانيالمستوي  امتحانات  

 العموم االقتصادية واالجتماعية التكنولوجيا الحيوية وقاية وامراض نبات عموم وتكنولوجيا االغذية  االنتاج الحيواني والدواجن االنتاج النباتي االراضي والمياه التاريخ اليوم
 انتـاج محاصيــــل كيميــاء حيويــة زراعيـة انتـاج محاصيــــل كيميــاء حيويـــــة زراعيـة كيميــاء حيويــة زراعيـة انتـاج محاصيــــل انتـاج محاصيــــل م03/21/1322 االثنين

 الزراعات المحمية والعضوية تكنولوجيا منتجات األلبان تكنولوجيا منتجات األلبان إدارة أعمال مزرعية الزراعات المحمية والعضوية م1/2/1313 الخميس
 ميكروبيولوجيا تطبيقية 

 وراثة كيماوية حيوية تكنولوجيا منتجات األلبان
 تقنيات التكنولوجيا الحيوية

 احصاء تطبيقي كيمياء تحميمية م2/2/1313 الخميس
 

 نظرية اقتصادية كروبيولوجيا عامةيم حشرات اقتصادية أ مكروبيولوجيا عامة تربية حيوان ودواجن

 أخالقيـات وآداب المهنــــة م20/2/1313 االثنين

 انتاج بساتين طبيعة اراضي م21/2/1313 الخميس
 الهضم والتمثيل الغذائي في الدواجن

لؤلغذية  المواد المضافة
 واأللبان

 أمراض نبات
 تكنولوجيا انتاج االعداء الحيوية

 الطرق والمعينات االرشادية
 نظم االنتاج الحيواني

تربية وتحسين المحاصيل 
 البساتنية

 حقـــــوق االنســـان م13/2/1313 االثنين

 أساسيـات الوراثـــة الوراثـــةأساسيـات  تحميل األراضي والمياه والنبات م10/2/1313 الخميس
 مكافحة آفات

 مصانع األغذية واأللبان
 اساسيات الوراثة

 اساسيات االرشاد الزراعي أساسيـات الوراثـــة
 كيمياء عضوية المحم والمبن ماشيةانتاج 

 
 :ملحوظة هامة

 ة لتقديمها عند الطمب   صباحًا بمبني الكمية بمدينة سوهاج الجديدة                                              * عمي جميع الطالب احضار البطاقة الجامعي العاشرة* تبدا االمتحانات التحريرية في 
 عمي جميع الطالب عدم التدخين اثناء االمتحان * عمي جميع الطالب عدم دخول المجنة بالكتب والمذكرات والمحمول او تسميمهم لممالحظ قبل البدء في االمتحان .                     * 

 * االمتحانات العممية تحدد بمعرفة القسم                                               * مدة االمتحان ساعتين                                                                  
 لجنة االعداد  
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نتاج البذورتكنولوجيا  حشرات اقتصادية ب ميكروبيولوجيا االغذية وااللبان انتاج ورعاية الدواجن تقاوي وفحص البذور م03/21/1322 االثنين  عمم االجتماع واالجتماع الريفي اكثار وا 

 ادارة اعمال مزرعية الحاصالت البستانيةوتخزين تداول  االستزراع السمكي تغذية نبات م1/2/1313 الخميس

 وراثة سيتولوجية

 إدارة األعمال المزرعية
 ميكروبيولوجيا االسمدة الحيوية

 الخميس
 

 م2/2/1313
 

 محاصيل العمف والمراعي انتاج فاكهة
 التسويق الزراعي

 مبيدات الحشائش

 المقاومة الحيوية ألمراض النبات --------------- وراثة مناعة

 فسيولوجي حشرات تصميم وتحميل التجارب

 م20/2/1313 االثنين
 فسيولوجيا التناسل والتكاثر انتاج محاصيل األلياف

االغذية مراقبة جودة وسالمة 
 وااللبان

تربية المحاصيل الحقمية المقاومة 
 لآلفات واالمراض

تكنولوجيا نقل الجينات 
 وتطبيقاتها

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

 البيئة واإلنسان م21/2/1313 الخميس

 --------------- فيرولوجي لآلفاتاالدارة المتكاممة  كيمياء تحميل االغذية وااللبان انتاج االغنام والماعز اإلرشاد الزراعي م13/2/1313 االثنين

 :ملحوظة هامة
 ة لتقديمها عند الطمب   صباحًا بمبني الكمية بمدينة سوهاج الجديدة                                              * عمي جميع الطالب احضار البطاقة الجامعيالعاشرة * تبدا االمتحانات التحريرية في 

 عمي جميع الطالب عدم التدخين اثناء االمتحان * عمي جميع الطالب عدم دخول المجنة بالكتب والمذكرات والمحمول او تسميمهم لممالحظ قبل البدء في االمتحان .                     * 
 * االمتحانات العممية تحدد بمعرفة القسم                                               * مدة االمتحان ساعتين                                                                  
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 جــــــــــدول

 م9102/9191للفصل الدراسي االول من العام الجامعي   الرابعالمستوي  امتحانات    

 االراضي والمياه التاريخ اليوم
االنتاج الحيواني  االنتاج النباتي

 والدواجن
عموم وتكنولوجيا 

العموم االقتصادية  التكنولوجيا الحيوية وقاية وامراض نبات االغذية
 واالجتماعية

 وراثة ميكروبيولوجيا اقتصاديةحشرات  مبيدات امراض نبات   بساتين محاصيل
اقتصاد 
 زراعي

 ارشاد زراعي

تكنولوجيا المحوم  تكوين عالئق حيوان تربية محاصيل التصحر م12/21/1322 االحد
سيرولوجي  أمراض نبات فطرية واألغذية البحرية

 االحصاء االجتماعي احصاء وراثي ومناعة

 في األراضي الصحراوية الفاكهة تكنولوجيا زراعة اسمدة وتكنولوجيا التسميد م2/2/1313 االربعاء
اعداد وتداول منتجات 

 جينوميا عمم السموم كيمياء االلبان الدواجن
اقتصاد 
 قياسي

االسر 
 الريفية

 م5/2/1313 االحد
استخدام االستشعار عن بعد في 

انتاج الحمام والسمان  نباتات طبية وعطرية  الزراعة
 والنعام

تكنولوجيا الجبن 
 تخمرات ميكروبية ةالحشرات وعالقتها باألمراض النباتي واأللبان المتخمرة

تقييم 
المشروعات 
 الزراعية

التخطيط 
االجتماعي 
 في الريف

        محاصيل العمف والمراعي  م2/2/1313 الخميس

  الزراعة الالأرضية م21/2/1313 االحد
منظمات النمو في 
 الحاصالت البستانية

تكنولوجيا انتاج 
 الدواجن

الفنية لمصانع اإلدارة 
 امراض تقاوي األلبان

االتجاهات 
الحديثة في 
 مكافحة االفات

فسيولوجي 
 وراثة كائنات دقيقة حشرات )ب(

تحميل 
التكاليف 
 الزراعية

الصحافة 
واالعالم 
 الزراعي

تربية المحاصيل الحقمية   م20/2/1313 االثنين
       المقاومة لآلفات واالمراض

انتاج االبل وحيوانات  زراعة االنسجة النباتية تقييم االراضي م25/2/1313 االربعاء
 الركوب والعمل

تكنولوجيا السكر 
 والحموى

امراض ما بعد 
 الحصاد

التقييم الحيوي 
 لممبيدات

أافات الزراعات 
المحمية 
 والعضوية

ميكروبيولوجيا 
نظرية تبني االفكار  وراثة عشائر ادارة المخمفات

 المستحدثة

 زراعة االرضي المستصمحة زراعة االرضي المستصمحة م11/2/1313 االربعاء
مواصفات الجودة في محاصيل 

  الخضر
تكنولوجيا الحبوب 

 ومنتجاتها

فسيولوجيا 
الفطريات الممرضة 
 لمنبات الممرضة

مستحضرات 
  المبيدات

ميكروبيولوجيا 
 االراضي

المعموماتية 
 الحيوية

الجدوي االقتصادية 
 لممشروعات الزراعية

 فسيولوجي خضر

   م10/2/1313 الخميس
انتاج ماشية المحم 

 والمبن
   

مكافحة افات 
مصانع االغذية 

 وااللبان
   

 :هامةملحوظة  

 البدء في االمتحان .* عمي جميع الطالب عدم دخول المجنة بالكتب والمذكرات والمحمول او تسميمهم لممالحظ قبل                            ة لتقديمها عند الطمب صباحًا بمبني الكمية بمدينة سوهاج الجديدة                                              * عمي جميع الطالب احضار البطاقة الجامعيالعاشرة * تبدا االمتحانات التحريرية في 
 * االمتحانات العممية تحدد بمعرفة القسم                                                                                                         * مدة االمتحان ساعتين                                                          * عمي جميع الطالب عدم التدخين اثناء االمتحان 

 لجنة االعداد  
                                                                                                                                                                                                                                               


