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 م0202/0202من العام الجامعي    الثانيللفصل الدراسي   الثانيالمستوي  امتحانات  

 العموم االقتصادية واالجتماعية التكنولوجيا الحيوية وقاية وامراض نبات عموم وتكنولوجيا االغذية  االنتاج الحيواني والدواجن االنتاج النباتي االراضي والمياه التاريخ اليوم

 كيمياء البروتينات واالنزيمات حيوان زراعي ادارة مصانع ومزارع المبن تغذية حيوان ودواجن انتاج  نباتات الزينة جيولوجيا المياه م35/8/4243 االحد
اساسيات االحصاء 

 االقتصادي

 التنمية الريفية تقنيات ميكروبيولوجية حشرات طبية وبيطرية انتاج محاصيل السكروالزيوت وااللياف تشريح وهستولوجي  عالقة االرض بالنبات والماء عالقة االرض بالنبات والماء م38/8/4243 االربعاء

 انتاج بساتين وراثة جزيئية انتاج بساتين المعامالت الحرارية لالغذية وااللبان وراثة حيوانية تغذية انسان انتاج بساتين م42/8/4243 االحد

 االربعاء
 مصادر المياه واالحكام المائي فسيولوجي نبات م45/8/4243

فسيولوجي حيوانات 
 المزرعة

 اسس حفظ االغذية الزراعة الحيوية فسيولوجي نبات اسس حفظ االغذية

 انشاء مناحل مبيدات حيوية كيمياء عضوية كيمياء عضوية التجارب تصميم وتحميل تصميم وتحميل التجارب كيمياء االراضي م49/8/4243 االحد

 اساليب التفكير العممي م8/4243/;4 الثالثاء

 
 :ملحوظة هامة

 * عمي جميع الطالب احضار البطاقة الجامعية لتقديمها عند الطمب   * تبدا االمتحانات التحريرية في الواحدة ظهرًا  بمبني الكمية بمدينة سوهاج الجديدة                                              
 هم لممالحظ قبل البدء في االمتحان .                     * عمي جميع الطالب عدم التدخين اثناء االمتحان * عمي جميع الطالب عدم دخول المجنة بالكتب والمذكرات والمحمول او تسميم

 حدد بمعرفة القسم * االمتحانات العممية ت        * مدة االمتحان ساعتين                                                                                                        
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 االقتصادية واالجتماعيةالعموم  التكنولوجيا الحيوية وقاية وامراض نبات عموم وتكنولوجيا االغذية االنتاج الحيواني والدواجن االنتاج النباتي االراضي والمياه التاريخ اليوم

 غرويات ومعادن الطين م36/8/4243 االثنين
 

 أمراض نبات

مكافحة افات المزارع 
هندسة مصانع االغذية  والمراعي والحظائر

 وااللبان

 تربية النحل وديدان الحرير
 

 ادارة الموارد البشرية الزراعية الميكروبيولوجيا

 زراعيالرشاد ال ا
الصغيرة ادارة المشروعات 

 في مجال انتاج العسل

 استصالح وصيانة االراضي م39/8/4243 الخميس
استصالح وصيانة 

 االراضي
 نيماتودا واكاروس كيمياء حيوية تمثيمية رعاية الحيوانات المزرعية

 كيمياء حيوية تمثيمية
 استراتيجية االقناع واالتصال

 فسيولوجيا محاصيل الحقل

    تغذية انسان    م42/8/4243 االحد

 انتاج خضر طبيعة االرصاد الجوية م43/8/4243 االثنين
هندسة مزارع االنتاج 

 الحيواني والدواجن
 تشخيص امراض نباتية 

 التنمية االقتصادية الزراعية فيروس الكائنات الحية الدقيقة
 االتجاهات الحديثة في انتاج الطفرات 

 انجميزية متخصصةلغة  م46/8/4243 الخميس

  تطبيقات الحاسب االلي في جميع البرامج م8/4243/:4 االثنين

 تنمية بشرية م52/8/4243 االربعاء

 صخور ومعادن م7/9/4243 االثنين
الحاصالت وتخزين تداول 

 البستانية
 امراض حيوان ودواجن

الحاصالت وتخزين تداول 
 البستانية

 نباتات طبية وعطرية
والتكنولوجيا زراعة االنسجة 

 الحيوية
 والماعزاالغنام انتاج 

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

 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                     

 .* االمتحانات العممية تحدد بمعرفة القسم       
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 جــــــــــدول

 م0202/0202من العام الجامعي    الثانيللفصل الدراسي   الرابعالمستوي   امتحانات  

 التاريخ اليوم
 االنتاج النباتي

 الحيواني والدواجناالنتاج 
عموم وتكنولوجيا 

 االغذية

العموم االقتصادية  التكنولوجيا الحيوية وقاية وامراض نبات
 واالجتماعية

 بساتين محاصيل
امراض 

 اقتصاد زراعي ةــــــــــــــــــوراث ميكروبيولوجيا حشرات اقتصادية مبيدات نبات

كيمياء البروتينات  الحيوانيادارة مزارع االنتاج    م35/8/4243 االحد
 واالنزيمات

 

ميكروبيولوجيا  امراض نبات بكتيرية   االتجاهات الحديثة في تربية المحاصيل م36/8/4243 االثنين
 مشروعات ريفية صغيرة وراثة انسان معالجة المياه

تحسين المحاصيل تحت ظروف  م39/8/4243 الخميس
 انتاج االرانب والطيور المائية معامالت ما بعد الحصاد  االجهاد

تكنولوجيا المنتجات 
الدهنية والمثموجات 

 القشدية
 افات المصانع والمواد المخزونة

ميكروبيولوجيا 
 وراثة صفات كمية ادارة المخمفات

تخطيط وتقييم البرامج 
 االرشاية

تكنولوجيا االلبان  صحة الحيوان تنسيق الحدائق في المدن تربية محاصيل الحبوب م43/8/4243 االثنين
 المكثفة والمجففة

 امراض الفاكهة
 متبقيات

المبيدات في 
 االغذية وااللبان

فسيولوجي 
 حشرات ب

االمان الحيوي واخالقيات الهندسة 
 الوراثية

 التسويق الزراعي

لمصانع  الصحيةالشئون  رعاية ماشية المحم والمبن تكنولوجيا الزرعات المحمية في محاصيل الخضر م46/8/4243 الخميس
 االلبان

 هستوباثولوجي
مقاومة 
الحشرات 
 لممبيدات

افات وامراض 
النحل ودودة 
 القز والحرير

ميكروبيولوجيا 
 طبية

الوراثة الجزيئية 
لالجهاد البيئي 

 والحيوي
 نقود وبنوك 

 الحشائش والعالقات الحيوية م8/4243/:4 االثنين
 فسيولوجيا اشجار الفاكهة 

مقدمة في تطبيقات التكنولوجيا 
 الحيوية في الدواجن

 تكنولوجيا الزيوت
 والدهون

امراض الخضر 
 والزينة

المبيدات 
 والتموث البيئي

افات نباتات 
الزينة والنباتات 
 الطبية والعطرية

 تجارة دولية وتكتالت راثيةهندسة و 
مواصفات الجودة في محاصيل 

 الخضر

اغذية ميكروبيولوجيا  طرق تربية الحيوان نباتات الزينة وتنسيق الحدائق م7/9/4243 االثنين
 التمويل الزراعي فيروسات النبات مكافحة حيوية متقدم

 :ملحوظة هامة
 مها عند الطمب   بمبني الكمية بمدينة سوهاج الجديدة                                              * عمي جميع الطالب احضار البطاقة الجامعية لتقدي  العاشرة صباحاً * 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                                                                                                        

 
                                                                                                                                                                                                                                                             

 


