
 

                                  كلیة الزراعة  /ةالنھائی اتجدول االمتحان    )1( 2018/2019العام الدراسي  الثاني  لدورا
  قسم البستنة وھندسة الحدائق       المكائن واآلالت الزراعیة قسم 

  المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  الیوم والتاریخ  المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  والتاریخ الیوم

مابعد مكائن ومعدات ثقیلة+ معدات   محركات احتراق داخلي  فیزیاء تربة+ مبیدات  + م. بستنة1ریاضیات  2/9/2019االثنین 
  الحصاد

  أسمدة وخصوبة تربة  1نباتات زینة  أحیاء مجھریة  نبات عام  2/9/2019األثنین  

مباني زراعیة+ معدات ومنظومات   تصمیم معدات + معدات بساتین  میكانیك سكون + م. انتاج حیواني  ساحبات زراعیة  3/9/2019الثالثاء 
  ھیدرولیكیة

  إدارة مزارع  تربیة نحل  نباتتغذیة   كیمیاء عضویة  3/9/2019الثالثاء  

فاكھة مستدیمة + إنتاج بذور   1تربیة نبات+ انتاج خضر  كیمیاء حیویة  انتاج حیواني  4/9/2019األربعاء    صیانة ساحبات ومعدات  تصمیم وتحلیل تجارب  م. وقایة نبات + معدات وآالت  2ریاضیات  4/9/2019األربعاء 
  خضروات

معدات ري وبزل+ معدات تھیئة   2تسویة وتعدیل + ورشة ھندسیة  ارشادمساحة مستویة +   5/9/2019الخمیس 
  تربة

  + انتاج نخیل أنسجةزراعة   امراض نبات  ادغال  مساحة  5/9/2019الخمیس    اقتصادیات وادارة مكائن

  محرم 7عطلة   7/9/2019السبت    محرم 7عطلة   7/9/2019السبت 

  تقانات حیویة  2انتاج خضر  حشرات بستانیة  احصاء  8/9/2019األحد    ـــــــ  میكانیك أداء ساحبات  2انكلیزیةاحصاء + لغة   فیزیاء عامة  8/9/2019األحد 

  معادن  م. محاصیل حقلیة  9/9/2019االثنین 
معدات بذار وتسمید+ لغة 

  3انكلیزیة
  مكیفةجني وخزن + زراعة   تصمیم وتحلیل تجارب  مشاتل  محاصیل حقلیة  9/9/2019االثنین    ـــــــ

  محرم 10عطلة   10/9/2019الثالثاء    محرم 10عطلة   10/9/2019الثالثاء 

  ــــــــ  1فاكھة نفضیة  + تشریح نبات ةلغة انكلیزی  آالت ومكائن زراعیة  11/9/2019األربعاء    ـــــــ  نظم ري وبزل  اقتصاد زراعي+ رسم صناعي  رسم ھندسي  11/9/2019األربعاء 

  ــــــــ  2فاكھة نفضیة  وراثة + تصمیم حدائق  م. تربة  12/9/2019الخمیس    ـــــــ  دینامیك حراري  میكانیك حركة+ صناعات غذائیة  تربة + ورشة ھندسیةم.   12/9/2019الخمیس 

موائع+ مكننة انتاج حیواني+ میكانیك   4و3تطبیقات حاسوب   2حاسوب  14/9/2019السبت 
  3حاسوب

  ــــــــ  2نباتات زینة  فسلجة نبات + بیئة نبات  غذائیةصناعات   14/9/2019السبت    ـــــــ

    ري وبزل  ـــــــ  ـــــــ  15/9/2019األحد    ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  15/9/2019األحد 

      16/9/2019األثنین    ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  16/9/2019األثنین 
نباتات طبیة+ حاسوب + منظمات نمو 

    انكلیزیة+ لغة 

                     

    االنتاج الحیوانيقسم          علوم األغذیةقسم 

  المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  الیوم والتاریخ  المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  الیوم والتاریخ

  ریاضیات + م. طیور داجنة  2/9/2019االثنین    + تصنیع لحوم 2تقنیة حیاتیة  ھندسة وراثیة  تصمیم وتحلیل تجارب صناعاتم.   2/9/2019االثنین  
صحة منتجات + تربیة وانتاج 

  أسماك
تغذیة حیوان+ تصمیم وتحلیل + 

  تربیة وتحسین حیوان 
  علم الحیاة الجزیئي

حشرات طبیة+ اقتصادیات   م. أسماك + علم الوراثة  كیمیاء عضویة  3/9/2019الثالثاء    تحلیل أغذیة  أحیاء أغذیة  أغذیة كیمیاء عضویة + صحة  ورش ھندسیة  3/9/2019الثالثاء  
  انتاج حیواني

  تربیة وتحسین دواجن

  اعالف وعالئق  3كیمیاء حیویة+ حاسبات  تحلیلیة+  حیوانكیمیاء   4/9/2019األربعاء    1تقنیة حیاتیة  كیمیاء ألبان + تصنیع تمور  كیمیاء حیویة  كیمیاء كمیة  4/9/2019األربعاء  
تغذیة دواجن + علم اللحوم 

  +ادارة مراعي

  انتاج جاموس  3امراض حیوان + لغة انكلیزیة  ارشاد زراعي  مساحة مستویة  5/9/2019الخمیس    ـــــــ  مسارات أیضیة  آفات خزن  لغة انكلیزیة  5/9/2019الخمیس  

  محرم 7عطلة   7/9/2019السبت    محرم 7عطلة   7/9/2019السبت  

  امراض دواجن  تكنولوجیا منتجات طیور  احیاء مجھریة  احصاء  8/9/2019األحد    ـــــــ  كیمیاء أغذیة  4كیمیاء فیزیاویة + حاسوب  مبادئ تربة  8/9/2019األحد  

  ـــــــ  فسلجة طیور داجنة  علم البستنة  محاصیل حقلیة  9/9/2019االثنین    ـــــــ  تصنیع حبوب  محاصیل صناعیة  ـــــــ  9/9/2019االثنین  

  محرم 10عطلة   10/9/2019الثالثاء    محرم 10عطلة   10/9/2019الثالثاء  

اقتصاد زراعي + مكننة انتاج   + انتاج حیواني 1لغة انكلیزیة  11/9/2019األربعاء    ـــــــ  خبز ومعجات  ھندسة معامل  ـــــــ  11/9/2019األربعاء  
  +محاصیل علف

  ـــــــ  فسلجة حیوان + بیئة وسلوك

  ـــــــ  ـــــــ  2لغة انكلیزیة  م. تربة  12/9/2919الخمیس    ـــــــمنتجات البان سائلة+ لغة انكلیزیة   مبادئ البان  ـــــــ  12/9/2919الخمیس         

  ـــــــ  ـــــــ  م. علم االلبان  م, وقایة نبات  14/9/2019السبت    ـــــــ  أحیاء البان  ادارة معامل  ـــــــ  14/9/2019السبت  

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  15/9/2019األحد    ـــــــ  علم الحیاة الجزیئي  ـــــــ  ـــــــ  15/9/2019األحد  

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  16/9/2019األثنین    ـــــــ  تسویق زراعي + م. تغذیة انسان  ـــــــ  ـــــــ  16/9/2019األثنین  



 

                                  كلیة الزراعة  /ةالنھائی اتجدول االمتحان  )2( 2018/2019العام الدراسي  الثاني  دورال

  علوم التربة والموارد المائیة  قسم   األسماك والثروة البحریة  قسم 

  المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  الیوم والتاریخ  المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  الثانیةالمرحلة   المرحلة األولى  الیوم والتاریخ

  علم األسماك + م. تغذیة أسماك  ریاضیات  2/9/2019االثنین 
ارشاد زراعي+ وراثة + تصنیف 

  أسماك عظمیة

أحیاء بحریة + استزراع 

  مائي

  أحیاء تربة مجھریة  تصمیم وتحلیل تجارب + ري  تحلیل تربة وماء ونبات  1انكلیزیة غة+ ل 2و1ریاضیات  2/9/2019األثنین  

  ريتقانات أنظمة   خصوبة تربة  4حاسوب  1حاسوبكیمیاء عضویة +   3/9/2019الثالثاء    تصنیع أسماك  كیمیاء حیویة  كیمیاء عضویة+ تقانات حیویة  ھیدرولوجي  3/9/2019الثالثاء 

  ھیدرولوجي  3لغة انكلیزیة  م.وقایة نبات+ لغة انكلیزیة  كیمیاء تحلیلیة +جیولوجي  4/9/2019األربعاء    اقتصادیات وتسویق أسماك  انھار وبحیرات  احصاء حیاتي  علم البیئة  4/9/2019األربعاء 

  صیانة تربة ومیاه  بزل  انتاج خضر  2مساحة مستویة + حاسبات  5/9/2019الخمیس    أمراض وطفیلیات أسماك  بیئة أھوار وأراضي رطبة  3حاسوب ـــــــ  5/9/2019الخمیس 

  محرم 7عطلة   7/9/2019السبت    محرم 7عطلة   7/9/2019السبت 

  تغذیة نبات  نائيتحسس   مكائن وآالت + احصاء  فیزیاء عامة  8/9/2019األحد    بیئة بحریة ومصبات  تصمیم وتحلیل تجارب  تصنیف أسماك غضروفیة  ـــــــ  8/9/2019األحد 

  إدارة تربة  مورفولوجي + ملوحة تربة  م. علم التربة  م. محاصیل حقلیة  9/9/2019االثنین    نباتات مائیة  تصنیع عالئق  رسوبیات  محاصیل اقتصادیة  9/9/2019االثنین 

  محرم 10عطلة   10/9/2019الثالثاء    محرم 10عطلة   10/9/2019الثالثاء 

  مسح وتصنیف تربة  تلوث تربة  بیئة تربة وأنواء جویة  اقتصاد زراعي  11/9/2019األربعاء    تلوث بیئى  حیاتیة أسماك  مصائد تجاریة  ھندسيرسم   11/9/2019األربعاء 

 تقانات أسمدة+ تصحر  فیزیاء تربة  ـــــــ  انتاج فاكھة  12/9/2019الخمیس    تكثیر أسماك  فسلجة أحیاء مائیة  ـــــــ  ـــــــ  12/9/2019الخمیس 

  استصالح أراضي  كیمیاء تربة  ـــــــ  ـــــــ  14/9/2019السبت    إدارة ثروة سمكیة  ھندسة مزارع سمكیة  ـــــــ  ـــــــ  14/9/2019السبت 

  عالقة تربة وماء ونبات  المادة العضویة  ـــــــ  ـــــــ  15/9/2019األحد    تحضیرات مجھریة  الفقریات  ـــــــ  ـــــــ  15/9/2019األحد 

  ـــــــ  معادن تربة  ـــــــ  ـــــــ  16/9/2019األثنین    ـــــــ  مخزون سمكي  ـــــــ  ـــــــ  16/9/2019األثنین 

                  

  المحاصیل الحقلیة  قسم    وقایة النبات   قسم 

  المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  والتاریخالیوم   المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  الیوم والتاریخ

  اجھاد بیئي  وراثة  أسمدة وخصوبة تربة  ریاضیات  2/9/2019االثنین   مبیدات  فسلجة حشرات + تربة نحل + وراثة  + حریة 2فسلجة نبات + حاسوب  1ریاضیات + حشرات  2/9/2019االثنین  

  إدارة مراعي  حشرات محاصیل + مكننة محاصیل  تقانات ري وبزل  نبات عام  3/9/2019الثالثاء    أمراض خضر  علم البیئة  مكائن وآالت  كیمیاء عضویة +م. بستنة  3/9/2019الثالثاء  

  فسلجة نبات  تصمیم وتحلیل تجارب  نبات بیئة  كیمیاء حیویة  4/9/2019األربعاء    بیئة حشرات  تصمیم وتحلیل تجارب  كیمیاء تحلیلیة  2حیوان + حاسوب/  4/9/2019األربعاء  

  عقاقیر طبیة  تكنولوجیا بذور  + حریة ارشاد زراعي  مساحة مستویة  5/9/2019الخمیس    أمراض محاصیل  1فطریات  ارشاد زراعي  نبات عام  5/9/2019الخمیس  

  محرم 7عطلة   7/9/2019السبت    محرم 7عطلة   7/9/2019السبت  

  وراثة جزیئیة  محاصیل بقول  معدات مكننة + احصاء  أساسیات تربة  8/9/2019األحد    فایروسات  كیمیاء حیویة  احصاء   لغة انكلیزیةم. تربة +   8/9/2019األحد  

  تربیة نبات  حاسوبلغة انكلیزیة+   محاصیل زیتیة وسكریة  أساسیات محاصیل  9/9/2019االثنین    حشرات محاصیل  أمراض نبات  تغذیة نبات  2حقوق انسان+ حشرات  9/9/2019االثنین  

  محرم 10عطلة   10/9/2019الثالثاء    محرم 10عطلة   10/9/2019الثالثاء  

  إدارة محاصیل  محاصیل حبوب  إدارة مزارع  رسم ھندسي+ اقتصاد   11/9/2019األربعاء    إدارة  متكاملة  2فطریات  لغة انكلیزیة  زراعي اقتصاد  11/9/2019األربعاء  

  زراعة صحراویة  محاصیل ألیاف  أحیاء مجھریة  أساسیات انتاج حیواني  12/9/2019الخمیس    مقاومة حیویة  تقانات حیویة  تصنیف حشرات  ـــــــ  12/9/2019الخمیس  

  حیاتیة أدغال  محاصیل أمراض  + م. بستنة أساسیات صناعات  حقوق انسان  14/9/2019السبت    آفات خزن  نیماتودا  حشرات طبیة  ـــــــ  14/9/2019السبت  

  ـــــــ  استصالح أراضي  تصنیف نبات  ـــــــ  15/9/2019األحد   أمراض فاكھة  أدغال  انتاج حیواني + تصنیف نبات  ـــــــ  15/9/2019األحد  

  ـــــــ  محاصیل علف  لغة انكلیزیة+ حاسوب  ـــــــ  16/9/2019األثنین    حلم  تربیة نبات  احیاء مجھریة  ـــــــ  16/9/2019األثنین  

 


