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 جدول 
 التخلفــــــــــــــــات والمقررات المستبدلة منها 

 المـــــــــــــــــــــــادة التاريــــخ اليــوم

فترة 

 الكنترول المختص عدد المتقدمين االمتحان

 إلى  من 

 السبت 
 م16/21/1122

(01) 

كنــــترول المستــــــوى  ( ثاني)  12 2 22 نبات عام

 األول
كنترول المســــــــتوى  )ثالث أراضي( 1 2 22 كيمياء تحليلية

كنترول المســــــــتوى  ( اقتصاد)ثالث   1  2 22 انتاج محاصيل الثاني

تحليل األراضي والمياه  الثاني

 والنبات

كنترول المســــــــتوى  (أراضي) 2 2 22

 الثاني
وى ــــــــــكنترول المست (أراضي) رابع  2 2 22 خصوبة األراضي

 الثاني

 (أراضي) رابع  2 2 22 ري وصرف مزرعي
كنتــــــــرول الثالث 

 أراضــــي

 (نباتي) رابع  2 2 22 تغذية نبات
كنــــــترول الثالث 

 أراضــــــي

 ( رابع) 2+( ثالث ) 1 2 22 تربية حيوان ودواجن
 المستوى كنترول

 ثانيالــــــ

آفات مصانع األغذية مكافحة 

 واأللبان

 )ثالث أغذية( 1 2 22
كنترول المستوى 

 الــــــثاني

 )رابع حيوي(  1 2 22 فيرولوجي
كنترول المستـــــــــوى 

 الثالث

 ) ثالث وقاية( 22 2 22 حشرات اقتصادية )أ(
كنترول المستـــــــــوى 

 الثاني

 ) ثالث وقاية(   2 2 22 أمراض نبات
كنترول المستــــــــــــوى 

 الثاني

 االثنين

 

 

 

 

 م18/21/1122

(12 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيمياء غير عضوية 

 وتحليلية

كنترول المستوى  )المستوى الثاني( 5 2 22

كنترول المستوى  ) المستوى الثاني (  2 2 22 حيوان عام األول

 2 22 كيمياء حيوية زراعية األول
 المستوى الثالث 

 2) أغذية( +1)انتاج حيواني( + 1

 )حيوي (

كنترول المستوى 

 الثاني
كنترول المستوى  )ثالث اقتصاد( 2                  2 22 تكنولوجيا منتجات األلبان

)ثالث  2ثالث وقاية +  2ثالث اراضي+2 2 22 آالت زراعية الثاني

 اقتصاد(

كنترول المستوى 

الزراعات المحمية  الثاني

 والعضوية

كنترول المستوى  )ثالث وقاية( 0 2 22

 2 22 فسيولوجي نبات الثاني
 ثالث وقاية0ثالث أراضي  +  2

 رابع وقاية 2+  

كنترول المستوى 

 الثاني
كنترول المستوى  ثالث حيوي 6ثالث أغذية + 5  2 22 ميكروبيولوجيا عامة

تكنولوجيا نقل الجينات  الثاني

 وتطبيقاتها

 

كنترول المستوى  )رابع حيوي(  2 2 22

كنترول المستوى  رابعة قديم 1 2 22 انتاج فاكهة الثالث

 الثالث
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 تابع جدول  
 التخلفــــــــــــــــات والمقررات المستبدلة منها

 المـــــــــــــــــــــــادة التاريــــخ اليــوم

فترة 

 الكنترول المختص عدد المتقدمين االمتحان

 إلى  من 

 األربعاء
 م 20/21/1122

(01) 

 كنترول المستوى األول الثالث 1الثاني +  21 2 22 رياضة

 كنترول المستوى األول الثالث صناعات 2الثاني+ 0 2 22 أساسيات أراضي

 كنترول المستوى األول )الثاني( 1 2 22 لغة عربية

 كنترول المستوى الثالث ) الرابع اقتصد( 2 2 22 البيئة واإلنسان

 كنترول المستوى الثالث )الرابع وقاية ( 2 2 22 إدارة األعمال المزرعية

 كنترول المستوى الثاني اقتصاد1حيوي+2وقاية+2+2 2 22 أخالقيات وآداب المهنة

 كنترول المستوى الثاني حيوي2دواجن+2نباتي+1 2 22 أساسيات وراثة

 2 22 حقوق انسان
 أغذية2دواجن+2نباتي+1

 اقتصاد2وقاية+2+
 كنترول المستوى الثاني

أساسات االرشاد 

 الزراعي

 كنترول المستوى الثاني )الثالث اقتصاد ( 2 2 22

 كنترول المستوى الثاني ثالث نباتي 2ثاني نباتي + 1 2 22 تكاثر نباتات بستانية

 ملحوظة هامة
 

 صباحا بمبنى الكلية بمدينة سوهاج الجديدة  الحادية عشرةتبدأ االمتحانات التحريرية فى  -2

  على جميع الطالب احضار البطاقة الجامعية لتقديمها عند الطلب -1

على جميع الطالب عدم دخول اللجنة بالكتب والمذكرات والمحمول أو تسليمهم للمالحظ قبل بدء  -1

 االمتحان 

 جميع الطالب عدم التدخين اثناء االمتحانات  على -1

 مدة االمتحان ساعتان   -5

   .االمتحانات العملية تحدد بمعرفة القسم  -0
 

 لجنة االعداد 

 وكيل اللكية

 لش ئون التعلمي والطالب
 معيد اللكية 

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

  


