إدارة شئون التعليم والطالب

جامعــــــة بنهــــــا

كلية الزراعة بمشتهر

مقترح جــدول االمتحــان التحريرى للفرقــة الرابعة تخصصات للفصل الدراسى االول للعــــام
الجامعــــــــــــــــى 5102/5102
الئحـــــــــــــــــة قديمــــــــــــــــــــــــــة
اليــــــوم
التاريــخ
االحد
5102/0/01
االربعاء
5102/0/01
االحد
5102/0/01
االربعاء
5102/0/51
األحد
5102/0/52
االربعاء
5102/0/51
محمود خضرى

الوراثــــــ بســــــــــ اراضــــــــ
ــــى
ـــاتين
ــــــة
قديم
قديم
قديم

وقايـــــة
النبات
قديم

اسس تربيـــــــة
حيـــــــــــــوان

انتـــــــــــــــــــــاج
فاكهــــــــــــه ()2

ميكنـــــــــــــــه
زراعيــــــــــــــة

مبيــــــــــــــــــــدات
حشريـــــــــــــــــــة

وراثة الصفات
الكميـــــــــــــــة

ميكنــــــــــــــــــــه
زراعيــــــــــــــــــة

خصوبــــــــــــة
اراضــــــــــــى

انتــــــــــــــــــــاج
بساتين (خــــاص)

وراثــــــــــــــــة
تكوينيــــــــــــة

اعـــــــداد وتخزين
حــاصالت بستانية

تصميم وتحليل
تـجــــــــــــــــارب

تصميم وتحليـــــــل
تجـــــــــــــــــــــارب

االسس الوراثية
للتطــــــــــــــور

تكنولوجيــــــــــــــا
الحاصـــــــــــــالت
البستانيــــــــــــــة

استصــــــــــالح
اراضــــــــــــــى

مقــــــــــــاومـــــــة
حيويــــــــــــــــــة

تكنولوجيــــــــا
جـــــــــــــــــــين

تصميــــــم وتحليل
تجـــــــــــــــــــارب

انتـــــــــــــاج
بساتين خاص

حشرات المحاصيل
البستانيـــــــــــــــة

تصميم وتحليل
التجــــــــــــارب
الوراثيــــــــــــة

تنسيـــــــــــــــــــق
حــــــــــــــــــدائق

كيميـــــــــــــاء
اراضـــــــــــــى

سميــــــــــــــــــــــة
مبيــــــــــــــــــــدات

ملحوظة -:

* على الطالب االلتزام بمواعيد االمتحانات المعلنة بالجدول وعدم التخلف وذلك لعدم إمكانية أداء االمتحان في غير هذه المواعيد.
* علما بان االمتحانات تبدأ إن شاء هللا في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر ولمدة ساعتين.

مع متنياتنا لمك ابلتوفيق والنجاح.

مدير شئون التعليم والطالب
عميد الكلية
حممود خضرى

كلية الزراعة بمشتهر

إدارة شئون التعليم والطالب

امتحانات

جامعة بنها

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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الئحـــــــــــــــــة جديدة

اليــــــوم
التاريــخ

برنامج االنتاج
النباتى
"محاصيل"

برنامج االنتاج
النباتى
"بساتين"

برنامج االنتاج
الحيوانى

برنامج وقاية
النبات
"وقاية نبات"

برنامج وقاية
النبات
"أمراض
النبات"

برنامج علوم
االغذية

برنامج العلوم
االقتصايية
واالجتماعية
الزراعية

السبت
5102/0/5
الثالثاء
5102/0/2

كمياء تحليل
االغذية
إنتاج محاصيل ألياف

االحد
5102/0/01

احصاء

االربعاء
5102/0/01

 التباين والتوارث -اإلتجاهات الحديثة

التحسين الوراثى
للحيوان

فسيولوجى حشرات

تنسيق حدائق

تصميم وتحليل تجارب
انتاج حيواني

المكافحة البيولوجية
لالفات

نمو وإثمار أشجار فاكهة

تغذية الدواجن

تربية محاصيل خضر

أمراض كامنة فى التربة
المكافحة المتكاملة
المراض النبات
 -تطوير وانتشار امراض النبات

االحد
5102/0/01
االربعاء
5102/0/51

افات مواد مخزونة

 زراعة المناطق الجافةدورة زراعية وتكثيف

اساليب بحث علمي

 الزراعة المحمية تطوير وإنتاج محاصيل الفاكهةالنظيفة

االنتاج االمن للنباتاتالطبية والعطرية
 النهوض بمشاتلتصميم تجارب
 احصاء والخضر

 -تكنولوجيا الحاصالت البستانية

األحد
5102/0/52

تربية محاصيل ذاتية

إنتاج نباتات طبية
وعطرية

االربعاء
5102/0/51

بساتين خاص

النهوض بمشاتل الخضر
والفاكهة

الخميس
5102/0/52

استصالح وتحسين
االراضي الجديدة

اساليب بحث علمي

محمود خضرى

برنامج
التكنولوجيا
الحيوية "
كيمياء"

برنامج
التكنولوجيا
الحيوية "
وراثة"

برنامج االراضى
والمياة

 البيئة المائية لألسماك-محاصيل علف ومراعى -إنتاج لحم وبيض الدجاج

 استزراع سمكى -تكنولوجيا التسميد

 اقتصاديات إنتاجحيوانى ودواجن

امراض التقاويالمقاومة الحيويةالمراض النبات
امراض النبات الفيروسية

 -فسيولوجى نبات خاص

تكنولوجيا السكر
والحلوى

ارشاد زراعي

كيمياء وتحليل األغذية

دراسة الجدوى
االقتصادية

 كيمياء أجهزة وتحاليلدقيقة
 -إنتاج ماشية لبن

تسويق زراعي

ميكروبيولوجى البان

 -تخمرات صناعية

بيولوجى الحشرات

 إعداد وتخزين حاصالتبستانية

 البيوتكنولوجى فى مجالاأللبان

فسيولوجى دواجن

كمياء وسمية مبيدات
االفات

طرق تشخيص االمراض
النباتية

تكنولوجيا جبن

 -اساليب بحث علمي

 -اساليب بحث علمي

 -اساليب بحث علمي

 -اساليب بحث علمي

االحصاء االقتصادي
االجتماعي
 -إدارة االسثمار والبنوك

-تقيم المشروعات الزراعية إعالم زراعى (استكمال) تغذية أسماك-انتاج حاصالت بستانية -اساليب بحث علمي

كمياء السموم
والمضافات الغذائيه
كمياء كربوهيدرات

 فسيولوجي هرموناتنباتية

وراثة كائنات دقيقة
وفيروسات
اإلحصاء الوراثى
والصفات الكمية
الوراثة التكوينية
والمناعة

إدارة وعالج األراضى
الملوثة
صيانة وإدارة التربة

-كمياء البيئه فى االراضى

كمياء ااالجهزة والتحليل
الدقيقه
ميكروبيولوجي العمليات
التصنيعيه

سيتولوجي ووراثة
سيتولوجية

ميكروبيولوجي اراضىانتاج خضر فىاالراضى الصحراوية

 كمياء الحبوبومنتجاتها
 -كمياء التمثيل الغذائي

 الوراثة فى مزارعاألنسجة

التسميد العضوي
والحيوي

كمياء ليبيدات

وراثة النبات -تغذية نبات وإدارتها

استصالح وتحسين
االراضي

انتاج محاصيل خاص

 -اساليب بحث علمي

 -اساليب بحث علمي

اساليب بحث علمي

وراثة المقاومة
الامراض
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