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 المستوى الرابع

 

 التاريــــخ اليــوم

 البرنامج

 أراضى ومياه

 انتاج نباتي
 انتاج حيوانى

 ودواجن

 وقاية النبات علوم وتكنولوجيا األغذية
 التكنولوجيا الحيوية

 الزراعية

 العلوم االقتصادية

 واالجتماعية

 بساتين محاصيل
صناعات 

 غذائية
 )مختلط(عام  أمراض نبات عام )مختلط(

حشرات 

 اقتصادية
 وراثة ميكروبيولوجيا

اقتصاد 

 زراعي
 عام

 م32/23/3122 السبت
أسمدة وتكنولوجيا 

 التسميد

محاصيل العلف 

 والمراعي

فسيولوجيا أشجار 

 الفاكهة

تكنولوجيا انتاج 

 الدواجن

تكنولوجيا اللحوم واألغذية 

 البحرية
 االجتماعياالحصاء  وراثة كائنات دقيقة أمراض نبات فطرية

 التصحر م32/23/3122 الثالثاء
 تكنولوجيا زراعة الفاكهة

 في األراضي الصحراوية

انتاج االبل 

وحيوانات الركوب 

 والعمل

التخمرات 

 الحيوية الزراعية

تكنولوجيا الجين 

 المطبوخ
 جينوميا علم السموم

اقتصاد 

 قياسي
 األسرة الريفية

 تربية محاصيل الزراعة الالأرضية م21/23/3122 السبت
انتاج الحمام 

 والسمان والنعام

تكنولوجيا الجبن والأللبان 

 المتخمرة
 تقييم المشروعات الزراعية تخمرات ميكروبية الحشرات وعالقتها باألمراض انباتية

 --- ---- م3/2/3122 الثالثاء

منظمات النمو في 

الحاصالت 

 البستانية

انتاج ماشية اللحم 

 واللبن

االنزيمات في 

 التصنيع الغذائي

اإلدارة الفنية 

 لمصانع األلبان
 أمراض محاصيل حقلية

فسيولوجي 

 حشرات )ب(
 سيرولوجي ومناعة

احصاء 

 وراثي

تحليل 

التكاليف 

 الزراعية

الصحافة 

واإلعالم 

 الزراعي

 2/2/312 األربعاء
زراعة األراضي 

 المستصلحة

زراعة األراضي 

 المستصلحة
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 9/2/3122 الثالثاء
استخدام االستشعار 

 عن بعد في الزراعة

تربية المحاصيل الحقلية 

المقاومة للآلفات 

 واألمراض

نباتات طبية 

 وعطرية

تكوين عالئق 

 حيوان
 تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها

فسيولوجيا 

الفطريات الممرضة 

 للنبات

مستحضرات 

 المبيدات

 آفات

الزراعات  

 المحمية

 والعضوية

ميكروبيولوجيا 

 األراضي

وراثة 

 عشائر
----- 

 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- ------ م21/2/3122 األربعاء
الجدوى االقتصادية 

 للمشروعات الزراعية

 السبت
    

 م22/2/3122
 زراعة األنسجة النباتية تقييم األراضي

وتداول اعداد 

 منتجات الدواجن
 ميكروبيولوجيا أغذية متقدم

 أمراض

 ما بعد الحصاد
 آفات حيوانية فقارية

ميكروبيولوجيا إدارة 

 المخلفات

المعلوماتية 

 الحيوية

 نظرية

 تبني األفكار المستحدثة

 ملحوظة هامة
 على جميع الطالب عدم التدخين اثناء االمتحانات -4 العاشرة صباحا بمبنى الكلية بمدينة سوهاج الجديدة تبدأ االمتحانات التحريرية فى -2

 مدة االمتحان ساعتان  -5 على جميع الطالب احضار البطاقة الجامعية لتقديمها عند الطلب -3

 االمتحانات العملية تحدد بمعرفة القسم.  -2 على جميع الطالب عدم دخول اللجنة بالكتب والمذكرات والمحمول -2
 

 

 لجنة االعداد
 وكيل اللكية

 لش ئون التعلمي والطالب
 معيد اللكية

 ا.د/ محمد عبد الحفيظ السمان ا.د / احمد محمود سالمان 

 


