جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2017 / 2016
المستوى الرابع

برنامج االنتاج النباتى
وم
الي

بساتين

الثانى

الرابع

اراضى

تقنيات انتاج نباتات زينة وطبية وعطرية

انتاج الفاكهة الرئيسية  #ص

تنميه صحراويه

انتاج حيوانى

×ص

االستشعار عن بعد فى الزراعة  #ص

انتاج نباتات الزينه #

تربية محاصيل العلف والسكر  #ص

االحتيجات المائية والغذائية للنبات  #ص

تحوالت الناتجات الثانويةالنباتية  #ص

إنتاج األرانب  #ص

الثانى عشر

تربية ووراثة اسماك  #ص

إنتاج دجاج اللحم والبيض × ص

اقلمة وتكيف النباتات الصحراوية ص #

تنشئة صغار المجترات  #ص

حصر وتصنيف وتقيم االراضى × ص

العاشر

انتاج دواجن

انتاج اسماك

البيئة ومزارع الدواجن  #ص

النباتات الصحراوية االقتصادية × ص

السادس

الثامن

محاصيل

برنامج االنتاج الحيوانى

االدارة الفنية لمزارع الدواجن  #ص

تصنيع منتجات سمكية #ص

انتاج حيوانات اللحم × ص

علف ومراعى  #ص

الرابع عشر

تربية حاصالت زراعية × ص

تلقيح اصطناعى ونقل األجنة  #ص

تصميم وإنشاء مزارع الدواجن  #ص

أمراض األسماك  #ص

السادس عشر

تقنيات ما بعد حصاد ثمار الحاصالت البستانية × ص

تكنولوجيا إنتاج اللحم  #ص

التناسل والتلقيح الصناعى للدواجن  #ص

زراعة رخويات وقشريات  #ص

الثامن عشر

تقنيات الزراعات المحمية  #ص

تربية محاصيل البقول والزيوت  #ص

مورفولوجيا وتشريح النباتات الصحراوية
كمياء المادة العضوية فى األراضى  #ص
#ص

نظم انتاج اسماك × ص

 ) .م ) * الفتره المسائيه يبدأ االمتحان فى تمام الساعه الثانيه عشر والنصف ظهر -
 ) .ص)* الفتره الصباحيه يبدأ االمتحان فى تمام الساعه التاسعه والنصف صباحا -
 .لن يسمح للطالب بدخول االمتحان بدون كرنيه الكليه .
يعتمد  ،،أ 0د  /عميد الكليه

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2017 / 2016
المستوى الرابع

برنامج االقتصاد الزراعى
وم
الي

اقتصاد

تسويق وتجاره دوليه

برنامج الوقايه وامراض النبات
اعالم ريفى

تنميه ريفيه

تجارة دولية ( منظمات ) × ص

الثانى

الرابع

تحليل اسعار  #ص

السادس

تمويل زراعى  #ص

نشر وتبنى المستحدثات  #ص

الثامن

محاسبة زراعية  #ص

تربية النحل وديدان الحرير  #ص

المبيدات وتلوث البيئة  #ص

أمراض محاصيل الحقل  #ص

مكافحة حيوية × ص

تحليل المضمون االعالمى الريفى  #ص

نظريات االعالم واستراتيجيات االتصال و االقناع × ص

مؤسسات تسويقية  #ص

حشرات

مبيدات

امراض نبات

التغير االجتماعى  #ص

الراى العام الريفى  #ص

األسس البيئية للمكافحة األفات  #ص

إدارة مقاومة اآلفات  #ص

آفات حيوانية فقارية  #ص

مكافحة آفات الصحة العامة  #ص

تنمية اقتصادية زراعية × ص

العاشر

امراض الخضر والزينة

#ص

هستوباثولوجى  #ص

الحشرات وعالقتها باالمراض النباتية × ص

الثانى عشر

الرابع عشر

احصاء عينات  #ص

تسويق ( مسالك واسواق)  #ص

قيادة ريفية  #ص

تصميم وانتاج المطبوعات  #ص

رخويات اقتصادية  #ص

إدارة مبيدات  #ص

أمراض نبات بكتيرية × ص

السادس عشر

تنمية إجتماعية ريفية × ص

الثامن عشر

) م ) * الفتره المسائيه يبدأ االمتحان فى تمام الساعه الثانيه عشر والنصف ظهر -

.
.

) ص)* الفتره الصباحيه يبدأ االمتحان فى تمام الساعه التاسعه والنصف صباحا -

 .لن يسمح للطالب بدخول االمتحان بدون كرنيه الكليه .
يعتمد  ،،أ 0د  /عميد الكليه

امراض بساتين الفاكهة  #ص

