
 

جدول االمتحانات التحريرية للطالب المقيدين والممتحنون من الخارج 
 2015 – 2014العام الجامعى 

 الفصل الدراسى األول
 

 

 األولالمستوى فى مقررات ن ي للطالب المتخلفالتحريريةجـدول االمتحانات 

التاريخ اليوم 
 الزراعيةبرنامج الهندســــــة الميعاد 

البرنامج العــام  الحيويةوالنظم 
 إلىمن 

 ) طالب17نبات زراعى + ( ) طالب10نبات زراعى + ( 12 10 20/12/2014السبت 

 ) طالب10مبادئ االقتصاد + ( ) طالب1كيمياء عضوية وغير عضوية + ( 12 10 21/12/2014 األحد

 ) طالب2اجتماع ريفى + ( ) طالب4) + (1رسم هندسى ( 12 10 22/12/2014االثنين 

 ) طالب18حقوق اإلنسان وأخالقيات المهنة + ( ) طالب12حقوق اإلنسان وأخالقيات المهنة + ( 12 10 23/12/2014 الثالثاء

 ) طالب1مقدمة فى الهندسة الزراعية والنظم الحيوية + ( 12 10 24/12/2014 األربعاء
 ) طالب28رياضة عام + ( ) طالب1فيزياء خواص مواد وحرارة وكهربية + (

 ) طالب10حيوان زراعى عام + ( ) طالب8) جبر وهندسة تحليلية + (1رياضة ( 12 10 25/12/2014الخميس 
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ن بالمستوى الثانى ي للطالب المتخلفالتحريريةجـدول االمتحانات 

التاريخ اليوم 
 العامة الشعبةالميعاد 

خطـه قديمـه 
 الزراعيةبرنامج الهندســــــة 

البرنامج العــام  الحيويةوالنظم 
 إلىمن 

 أساسيات أراضى 12 10 20/12/2014السبت 
) طالب 1(

 االقتصـــاد الزراعى مبادئ
) طالب 6(

كيمياء عضـــــــــــويه 
) طالب 41(

 الهيدروليكيه واآلالتالهيدروليكا -  12 10 21/12/2014 األحد
) طالب 6(

 المحاصيل إنتاجأساسيات 
) طالب 37(

زراعيه عام  ميكروبيولوجيا 12 10 22/12/2014االثنين 
) طالب 1(

) طالب 1(الحرارية الديناميكـــا 
 الوقت وإدارة العلمية الكتابةمهارات 

) طالب 2(

أسـاسيات ميكروبيولوجيا عام 
) طالب 22(

 التفاضلية) المعادالت 3رياضه (-  12 10 24/12/2014 األربعاء
) طالب 5 النبات (وقايةأساسـيات ) طالب 4(

أساسيات إنتاج حيوانى ودواجن -  12 10 25/12/2014الخميس 
) طالب 6(

) طالب 5أساسيات إنتاج حيوانى ودواجن  (
) طالب 22(   مهارات االتصــال والتيسير
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 )بنظام الساعات المعتمدة(جدول االمتحانات التحريرية للطالب المقيدين بالمستوى الرابع ومتخلفون فى مقررات المستوى الثالث بالكلية 

0B 1الميعـــاد التـــــــــاريخ اليــــــومBالهندسة الزراعية  برنامج
والنظم الحيوية 

 برنامج
 النباتى اإلنتاج

2Bالحيوانى والداجنى  اإلنتاجبرنامج 
 والسمكى

3Bبرنامج 
علوم وتكنولوجيا األغذية 

ميكانيكا التربة  12 10 20/12/2014السبت 
 - - -) طالب 1(

 12 10 21/12/2014األحد 
تصميم آالت 

 - - -) طالب 1(

انتقال الحرارة  12 10 22/12/2014االثنين 
) طالب 22(

 إنتاجالتقنيات الحديثة فى 
الفاكهة مستديمة الخضرة 

) طالب 2(
- - 

أساسيات هندسة تصنيع  12 10 24/12/2014األربعاء 
تحليل األغذية واأللبان  - -) طالب 2المنتجات الزراعية (

 ) طالب1(

 المحاصيل إنتاجأساسيات  12 10 25/12/2015الخميس 
 زراعى إرشاد -) طالب 2(

 -) طالب 1(
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 )بنظام الساعات المعتمدة(جدول االمتحانات التحريرية للطالب المقيدين بالمستوى الرابع ومتخلفون فى مقررات المستوى الثالث  
 

 ( خطة قديمة )والطالب المقيدين بالفرقة الرابعة ومتخلفون فى مقررات الفرقة الثالثة 
 

4B 5الميعـــاد التـــــــــاريخ اليـــومB برنامج
6Bالتقنية الحيوية الزراعية 

 برنامج
األراضى والمياه 

7B خطة القديمة

 الزراعى اإلرشادشعبة 8Bشعبة الهندسة الزراعية 
والتنمية الريفية 

بيوتكنولوجيا األنزيمات  12 10 20/12/2014السبت 
 ) طالب1الميكروبية(

 األراضيكيمياء ومعادن 
) طالب 2(

 التربة إعدادآالت 
 -) طالب 1(

 - - - - 12 10 21/12/2014األحد 

فسيولوجيا الميكروبات  12 10 22/12/2014االثنين 
انتقال الحرارة  -) طالب 4(

 -) طالب 8(

 - - - - 12 10 24/12/2014األربعاء 

الهيدروليكا  - - 12 10 25/12/2015الخميس 
) طالب 1(

ميكنة زراعية خاص 
 ) طالب1(
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