برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 6931-6931دانشکده کشاورزی( پردیس دانشگاه جهرم)

ایام هفته

چهارشنبه
69/30/71

مهندسی -آب

مهندسی باغبانی

8

اندیشه اسلامی2

اندیشه اسلامی2

ساعت

73:03

-اخلاق اسلامی

-اخلاق اسلامی

مهندسی بیوتکنولوژی

مهندسی گیاهان

مهندسی مکانیک ماشین های

دارویی

کشاورزی
اندیشه اسلامی2

اخلاق اسلامی

8
پنج شنبه
69/30/78

71

انقلاب اسلامی
اندیشه اسلامی1

جمعه
69/30/76

یک شنبه
69/30/07

دوشنبه

چهارشنبه
69/30/01

پنج شنبه
69/30/02

زبان عمومی

73:03

نقشه برداری-2طراحی شبکه های
آبرسانی

8

آمار مهندسی

مهارتهای زندگی دانشجویی

مهارتهای زندگی
دانشجویی

زبان عمومی

زبان عمومی

زبان عمومی

میوه های گرمسیری

ترویج -شیمی آلی

مهارتهای زندگی دانشجویی

بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
ریاضی عمومی-مهندسی ژنتیک
طرح آزمایشات

خاکشناسی عمومی  -نرم افزار
های تخصصی سازه های آبی
هیدرولوژی آبهای سطحی-طراحی
سازه 1

موتورهای درون سوز
طراحی سیستم های هیدرولیک -
مکانیک سیالات1

صنایع کنسرو

کشت و صنعت
فیتوشیمی

فیزیک2

آبیاری عمومی
عملیات کشاورزی

مبانی انتقال ژن

اصول بسته بندی -اصول
مهندسی -2میکروبیولوژی
عمومی

اکوفیزیولوژی

طراحی ماشینهای کشاورزی

8
73:03

دانش خانواده

مهارتهای زندگی دانشجویی

شیمی آلی

73:03

8

دانش خانواده

اندیشه اسلامی1

بیماریهای گیاهی

8

73:03

سه شنبه

زبان عمومی

هیدرولیک لوله ومجاری بسته

69/30/00

69/30/00

اندیشه اسلامی1

مهارتهای زندگی دانشجویی

73:03

شنبه
69/30/03

اندیشه اسلامی1
دانش خانواده

79
8

تکنولوژی غلات

اخلاق اسلامی

71

73:03

مهندسی صنایع غذایی

فیزیک1

گیاهان دارویی-فیزیک عمومی

بیولوژی سلولی مولکولی

بهره برداری وشناخت-
گیاهشناسی2

طراحی اجزاء-2دینامیک -فیزیک1

8
73:03

منابع آب -مبانی زهکشی

8

کیفیت آب-ریاضیات 2

73:03

ایستایی -هیدرولوژی مهندسی

علف های هرز

میکروبیولوژی عمومی-اصول
سیتوژنتیک -اخلاق و ایمنی زیستی

اقتصاد -اصول باغبانی

اکولوژی

کارافرینی

تکنولوژی لبنیات
ریاضیات 2

ریاضی2
تکنولوژی گوشت-میکروب مواد
2

اصول اصلاح نباتات -

71
جمعه
69/30/09

شنبه

8

8

69/30/01
73:03
یک شنبه
69/30/08

دوشنبه
69/30/06

شیمی آلی -مبانی بیوانفورماتیک-مبانی
فیزیولوژی دام -

73:03

مقاومت مصالح-اقتصاد مهندسی-
مبانی کشاورزی

چهارشنبه

پنج شنبه
69/31/7
جمعه
69/31/0

8

مکانیک سیالات

73:03

طراحی سامانه زهکشی-

ژنومیکس کاربردی
مبانی تولید نشاء-گلکاری -
فیزیولوژی گیاهان باغی

ژنتیک

73:03

زمین شناسی

گیاه شناسی2

فیزیولوژی گیاهی

8

محاسبات عددی

73:03

هواواقلیم شناسی-حفاظت آب
وخاک

آشنایی باکامپیوتر

8

ریاضیات -1پمپ و ایستگاه های
پمپاژ

ریاضی عمومی

73:03

12مبانی و روشهای آبیاری-

8

فارسی عمومی

73:03
شنبه
69/31/0

زراعت عمومی-معادلات

بیوتکنولوژی گیاهان باغی

سه شنبه

69/30/07

ماشین های کاشت -طرح
آمار-

مبانی محیط زیست-معادلات

8
69/30/03

ماشین های کشاورزی -سبزی فصل
گرم -گیاه شناسی - 1آمارو احتمالات

باغبانی عمومی -گیاه شناسی1

کشت بافت

ریاضیات مهندسی-تعمیر و نگهداری

فیزیک الکتریسیته-سردخانه و
انبار -اقتصاد

کارتوگرافی -زراعت -زبان
تخصصی
تکنولوژی روغن -شیمی مواد1
تولید گیاهان دارویی2

مبانی برق  -باغبانی عمومی -

اصول اصلاح
نشانگرهای مولکولی-بیوتکنولوژی
جانوری

شیمی آلی

آشنایی باکامپیوتر
ریاضیات - 1مکانیک تراکتور

علوم کشاورزی

خاکشناسی عمومی

اقتصادکشاورزی-خاکشناسی عمومی

اقتصادکشاورزی-اصلاح نباتات مولکولی-
خاکشناسی عمومی

هوا و اقلیم -خاکشناسی

12میوه های مناطق معتدله-
11ازدیادنباتات

11حشره شناسی

22درختان و درختچه ها

مقاومت مصالح-1

فارسی عمومی

8

73:03

شیمی عمومی

شیمی عمومی

شیمی عمومی

شیمی عمومی

شیمی عمومی

*همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی در امتحان هر درس الزامی است.
امتحانات تخصصی دانشکده کشاورزی در مجتمع  01کلاسه در محل پردیس دانشگاه برگزار میشود.
کلیه امتحانات عمومی و معارف دانشجویان دانشکده کشاورزی (به غیر از زبان عمومی) در ساختمان سالن ورزشی هلال احمر واقع در خیابان حافظ (بلوار
شهید بهشتی) برگزار میشود.
امتحان زبان عمومی دانشجویان دانشکده کشاورزی در ساختمان دانشکده ادبیات برگزار میشود.
استفاده از ماشین حساب و یا فرهنگ لغت صرفا برای برخی از امتحانات و با مجوز استاد درس امکانپذیر می باشد.

