
  
 شئون التعليم الطالب

 

جدول اإلمتحان التحريرى للفصل الدراسى الصيفى للعام الجامعى 

2021 /2022 

 

 الزراعية الهندسة+ شعبة  العامة الشعبةطالب 

   +ادارة اعمال

 اليوم 

 الهندسة الزراعيـــــــــــــــة شعبة عامــــــــــــــــــة الزمن 
ادارة االعمال 

 المستوى الثاني  المستوى األول   إلى  من اعيةالزر
المستوى   المستوى الرابع  المستوى الثالث 

 األول 

المستوى  

 الثاني 

المستوى  

 الثالث 

المستوى  

 الرابع 

 السبت 

10/9/

2022 

 .............................  إنتاج البساتين .....................  11½ 9½

تربية طرق ومعينات اإلرشاد+ 

+ وتحسين الحيوانات المزرعية 

+البصمة افات ناقلة لالمراض 

 الوراثية

 ................... 
آالت احتراق 

 داخلي
 ................... 

هندسة النظم 

 والتحكم البيئي 

انتاج بساتين 

 عام

 ........................  كيمياء تحليلية 2 12

فسيولوجيا الحيوانات المزرعية 

+ انتاج تحليل الكيميائي ل+ ا

+ تنظيم محاصيل الخضر 

+ فسيولوجيا المجتمع الريفي

حشرات + امراض البذور 

 والثمار

 ........................ 

جبر وهندسة 

تحليلية 

وتفاضل 

 وتكامل

  ...................  نظرية آالت .................... 

االحد 

11/9/

2022 

½9 ½11  ..................... 
مبادئ الصناعات 

 الغذائية واأللبان 
 ............................. 

اسس التسويق الزراعي + تطبيقات 

التكنولوجيا في امراض النبات + 

 تغذية النبات

 ................... 

نظرية انشاءات 

وتحليل 

 االجهادات

 ................... 

هندسة التداول 

وتدوير 

 المخلفات

مزارع إدارة  

 متخصصة

12 2 
مورفولوجي 

 وتقسيم نبات
 ....................... 

فسيولوجيا الغدد الصماء + 

ملوثات البيئة ومعالجتها 

+ مساحة مستوية ميكروبيا 

+ المجتمع الريفي اراضي 

 + امراض المحميات المحلي

 ............................. 

أسس علم 

 النبات 

 

  ...................  انتقال حرارة .................... 

االثنين 

12/9/

2022 

½9 ½11  ..................... 
كيمياء حيوية 

 عامة
 ............................. 

+ مكافحة افات المحاصيل والبساتين 

 بيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي

+ تسويق افات طبية وبيطرية 

 وادارة اعمال ارضي

 ................... 

مبادئ الهندسة 

الكهربية 

 وتطبيقاتها

 

 ................... 
برمجة النظم 

 الهندسية
 

12 2 
أسس علم 

 االحصاء
 ........................ 

اسس تغذية الحيوانات 

+ تحليل االراضي المزرعية 

والمياه + تقاوي وفحص 

+  + احصاء اقتصاديالبذور

تطبيقات الحاسب االلي في مجال 

انجليزية في الوقاية + لغة فنية 

 مجال الوقاية

 ............................. 
أسس علم 

 االحصاء
 .................... 

الجرارات 

والقوى 

 الزراعية 

 ...................  

الثالثاء 

13/9/

2022 

 .............................  حشرات عام .....................  11½ 9½

النظريات االجتماعية 

اللحم واللبن+  المعاصرة+إنتاج

عينات واحصائيات + كيمياء تحليلية 

 اجهزة

 ................... 
تكوين وخواص 

 األراضي
 ................... 

آالت مزارع 

االنتاج 

 الحيواني

 

12 2 

مبادئ االرشاد 

الزراعي 

والمجتمع 

 الريفي

 ........................ 

انتاج محاصيل العلف والمراعي 

+ ري وصرف + انتاج فاكهة 

متساقطة + انتاج حيواني 

ودواجن برنامج العلوم 

االقتصادية + هندسة االت 

 لمجال الوقاية اآلفاتمكافحة 

 ........................ 

أسس اإلرشاد 

الزراعي 

والمجتمع 

 الريفي

 ............... ..... 
آالت مقاومة 

 لآلفات
 

تكنولوجيا 

الزراعة 

 الصحراوية
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الهندسة الزراعية طالب الشعبة العامة + شعبة 

 +ادارة اعمال
 

 اليوم 
ادارة االعمال  الهندسة الزراعيـــــــــــــــة شعبة عامــــــــــــــــــة الزمن 

 الرابع المستوى  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  المستوى الرابع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول   إلى  من الزراعية

االربعاء 

14/9/

2022 

 .............................  هندسة زراعية .....................  11½ 9½

إنتاج محاصيل خاص+ 

معادن الطين+ انتاج اغنام 

وماعز + طفيليات 

 ومفترسات

 ............... 
انتاج الحاصالت 

 البستانية
 .................. 

آفات المحاصيل 

والبساتين 

 ومكافحتها

 

 ........................  كيمياء عضوية 2 12

رعاية الحيوانات المزرعية+ 

مورفولوجيا االراضي + 

امراض نبات عام   + اقتصاد 

 ماكرو + مبيدات األفات

  فيزياء حديثة ........................ 
ار خواص واختب

 المواد
 ................ 

هندسة نظم 

 الري الحديث

الخميس 

15/9/

2022 

 .............................  أسس وقاية النبات .....................  11½ 9½

 أسمدة وتسميد+تصنيع

وتكوين العالئق+ تجميع 

وتحليل البيانات+ 

بيوتكنولوجيا المخلفات 

 الزراعية

 ................. 
أسس انتاج 

 نباتي)خاص(
 ارشاد زراعي  ..................... 

 ........................  اقتصاد عام 2 12

طبيقات الحاسب الي في ت

الدواجن واالنتاج الحيواني + 

لغة فنية انجليزية لالراضي 

+ اقتصاد موارد زراعية 

 تنمية اقتصادية زراعية ++

 اساسيات امراض النبات

 .................  اقتصاد ........................ 
احصاء وتصميم 

 تجارب
  ................. 

 السبت 

17/9/

2022 

½9 ½11  ..................... 
مبادئ االنتاج 

 الحيواني والداجني
 ............................... 

تحسين محاصيل 

+  فطرية بستانية+مبيدات 

+  تغذية الدواجن التطبيقية

 ارشاد زراعي لألراضي

 ................... 

أسس االنتاج 

الحيواني والدواجن 

 )خاص(

  االرشاد الزراعي ...................... 

12 2 
طبيعة وأرصاد 

 جوية
 ........................ 

فيزياء االراضي + تغذية 

النبات وخصوبة االراضي+ 

اساسيات اقتصاد االنتاج 

 الزراعي + بيئة الحشرات

 مساحة مستوية ........................ 
 ........................

.. 

هندسة حفظ 

 األغذية
 انتاج خضر .................. 

االحد 

18/9/

2022 

½9 ½11  ..................... 
أسس علم 

 األراضي
 ......................... 

المناهج االرشادية  + انتاج 

 فاكهة مستديمة 
  ...................  ...................  ديناميكا حرارية .................. 

12 2 
أسس علم 

 الوراثة
 ........................ 

كيمياء االراضي + تصميم 

وتحليل تجارب انتاج نباتي+ 

المنظمات االجتماعية + 

 تربية نباتات مقاومة لآلفات

 فيزيائيةكيمياء  ........................ 
 ........................

.. 

االت ما قبل 

 الحصاد
 ................... 

حشرات 

 اقتصادية
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طالب الشعبة العامة + شعبة الهندسة الزراعية 

 +ادارة اعمال
 

 اليوم 
ادارة االعمال  الهندسة الزراعيـــــــــــــــة شعبة عامــــــــــــــــــة الزمن 

 المستوى الرابع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  المستوى الرابع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول   إلى  من الزراعية

االثنين  

19/9 /

2022 

½9 ½11  ..................... 
ميكروبيولوجيا 

 عامه
 ............................... 

معقمات وجاذبات  + 

تغذية الحيوان+  تطبيقات فى

 اساليب االتصال االرشادية

 ..................... 
انتاج المحاصيل 

 الحقلية
 ........................   

 ........................  الرياضيات 2 12

انتاج محاصيل االلياف 

والزيت خاص + اقتصاد 

ميكرو + حشرات 

+ عالقة اقتصادية

 االرض بالماء والنبات 

 ........ .................. ورش ........................ 
الطاقة الجديدة 

 والمتجددة
 ........................  ................. 

الثالثاء  

20/9 /

2022 

½9 ½11  ..................... 
فسيولوجيا 

 + حاسب اليالنبات
 ............................. 

دورة زراعية ومشاكا انتاج 

 +امراض نبات نيماتودية
 رسم ماكينات ..................... 

 ........................

 ..... 

تخطيط وتصميم 

 المباني الزراعية
 ................. 

12 2 
اسس انتاج 

 نباتي
 ........................ 

ميكنة زراعية + تقسيم 

+ الزراعة العضوية فطر

+ الزراعة والحيوية 

المحمية لمحاصيل 

+ تغير السلوك الخضر 

 البشري

 .........................  رسم هندسى ........................ 
هندسة الري 

 والصرف
 .......................  ................. 

االربعاء  

21/9 /

2022 

½9 ½11  
اقتصاد زراعي + 

 لغة انجليزية
 ........................ 

+ ميكروبيولوجيا االراضي

االنتاج  بيوتكنولوجيا

 +الحيواني والداجني 

 تكنولوجيا محاصيل الحقل 

 .....................

 ..... 

اسس صناعات 

 غذائية  والبان

 ........................

 ..... 
 .................  ................. 

12 2 
موارد أرضية 

 ومائية
 ........................   ........................ 

موارد أرضية 

 ومائية
 .................  ........................  االستزراع السمكي .......................... 

 الخميس  

22/9 /

2022 

 ......................  انتاج المحاصيل .....................  11½ 9½
أمراض النبات الفيروسية 

 اقتصاد قياسى +والبكتيرية

 .....................

 ........ 

المعادالت  2رياضة 

 التفاضلية والتكاملية
 ........................ 

تكنولوجيا االغذية 

 وااللبان
 

 ........................  حقوق انسان 2 12

االرشاد الريفي برنامج 

العلوم االقتصادية + 

 تصميم وتحليل تجارب 

  ...................   .........................  ميكانيكا ........................ 

 المختص 

 

 د محمد فتحي عمران
 

 مدير اإلدارة 

 

 أ/ صفاء محمد السيد  

 وكيل الكلية 

 لشئون التعليم والطالب

 

 د/  الهام محمد غنيم   0أ

 يعتمد 

 عميد الكلية

 

 ايمن حافظ عيسي د/ 0أ

 

 

 

 

 



 
 

 


