
  
متحانات و الدراسة  شئون

املستوي لطالب ي ا ال العم متحان و جدول عالثالث ةبرنامج الرا يو ا والنظم الزراعية ندسة   ال

ي ثا درا جام - فصل    ٢٠١٦ /٢٠١٥: عام
)١( 

 

 

ــــــخ اليــوم ـ  التار

  برنامج

الزراعية ندسة   ال

ة يو ا   والنظم

آالت   تخصص

زراعية   وقوى

  برنامج

الزراعية ندسة   ال

ة يو ا   والنظم

ندسة   تخصص

ة يو ا  النظم

  برنامج

الزراعية ندسة   ال

ة يو ا   والنظم

آالت   تخصص

زراعية  وقوى

  برنامج

الزراعية ندسة   ال

ة يو ا   والنظم

ندسة   تخصص

ة يو ا  النظم

  برنامج

الزراعية ندسة   ال

ة يو ا   والنظم

ند   الريسةتخصص

ق ا  والصرف

الثالث ع  املستوي الرا   املستوي

 ١١٫٠٠:  ١٠٫٠٠ ٢٫٠٠:  ١٢٫٠٠ ٢٫٠٠:  ١٫٠٠ ١٫٠٠:  ١٢٫٠٠ ٤٫٠٠:  ٣٫٠٠ ٣٫٠٠:  ٢٫٠٠  الساعة

 ٢٢/٥/٢٠١٦ حد

نتاجآالت   مزارع

والداج ي يوا   ا

 )1B(بمدرج

ف الر اء ر   ك

  )1B(بمدرج

زراعية   أآلت

قوي) ٢(   تحليل

 )1B(بمدرج

ة يو ا الكتل   ندسة

املكمور  السماد   وإنتاج

 )1B(بمدرج

 --------------------------   

بة ال حفظ   ندسة

ئة والب   واملياه

الزراعية ندسة ال  )١(مدرجات

 ٢٤/٥/٢٠١٦ الثالثاء

ووقود وت   ز

الزراعية ندسة ال   )٢(مدرجات

ومعدات+  آالت نندسة سات   ال

الزراعية ندسة ال   )٣(مدرجات

يد الت   ندسة

ن   وال

  )1B(بمدرج

ت   ندسة

را   استصالح

  )1B(بمدرج

تداول ومعدات   نظم

غذية ع مصا   مخلفات

  )1B(بمدرج

  --------------------------  

تصميمات واختيار  تقييم

ومشروعاتھ الري   أنظمة

ندسة ال  )١(الزراعيةمدرجات

س م   ٢٦/٥/٢٠١٦  ا
الزراعية شآت امل   تخطيط

 )1B(بمدرج

اترونك املي   أساسيات

الزراعية ندسة ال  )٤(مدرجات

تجفيف   ندسة

الغذائية املواد ن   وتخز

 )1B(بمدرج

  --------------------------  

الري أنظمة  صيانة

ديث ا   والصرف

الزراعية ندسة ال   )١(مدرجات

ت   ٢٨/٥/٢٠١٦  الس
الزرا والصرف الري   ندسة

 )1B(بمدرج

الت   صيانة

الزراعية رارات   وا

  )1B(بمدرج

شغيل و   تصميم

املحمية الزراعة   أنظمة

 )1B(بمدرج

  --------------------------  

الري آبار ا يدرولي  

ا حفر وطرق ا   وتصميم

الزراعية ندسة ال  )١(مدرجات

ن  ٣٠/٥/٢٠١٦ ثن
الزراعية والقوى رارات   ا

 )1B(بمدرج

املعدات وإدارة شغيل و   اختبار

 )1B(بمدرج
 --------------------------   --------------------------   --------------------------  

عاء  ١/٦/٢٠١٦ ر
تجارب وتحليل   تصميم

 )1B(بمدرج

الزراعية املشروعات   تقييم

  )1B(بمدرج

الزراعيةتقييم   املشروعات

  )1B(بمدرج
 --------------------------  

 
  

متحانات و الدراسة القسم شئون س   رئ
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والطالب التعليم   لشئون

  

السالم/د.أ( عبد حسن  ) عادل

ليةعميد   ال

متحانات عام س   ورئ
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