
  
متحانات و الدراسة  شئون

العام نامج ال ول املستوي لطالب ي ا ال العم متحان   جدول

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

 

  الساعة

  اليوم
٣:٣٠ - ٢:٣٠  ٢:٣٠ – ١:٣٠  ١:٣٠ - ١٢:٣٠  ١٢:٣٠-١١:٣٠  ١١:٣٠-١٠:٣٠  ١٠:٣٠ – ٩:٣٠  ٩:٣٠ – ٨:٣٠  

ت   الس

٢١/٥/٢٠١٦  
 --------------------------  

حصاء   مبادئ

من   )1B(بمدرج١٠:  ١قسام

حصاء   مبادئ

من   )1B(بمدرج٢٠:  ١١قسام
  

حصاء   مبادئ

من   )1B(بمدرج٣٠:  ٢١قسام
حصاء   مبادئ

من   )1B(بمدرج٤٤:  ٣١قسام
 --------------------------  

  حد

٢٢/٥/٢٠١٦  

أقسام ة عضو غ الزراعية)  ٣-٢-١( كيمياء الكيمياء قسم أقسام    بمعمل ة عضو غ الزراعية) ٦-٥- ٤(كيمياء الكيمياء قسم   بمعمل

 --------------------------  
أرصاد و ياء   ف

را) ٣٢-٣١( أقسام   بمعمل

أرصاد و ياء   ف

را) ٣٤-٣٣( أقسام   بمعمل
  

أرصاد و ياء   ف

را)  ٣٦-٣٥( أقسام   بمعمل

أرصاد و ياء   ف

را) ٤٤-٤٣( أقسام   بمعمل
 --------------------------  

عام   حشرات

شرات)  ٢٠-١٩(أقسام ا   بمعمل

عام   حشرات

شرات)  ٢٢-٢١(أقسام ا   بمعمل

عام   حشرات

شرات) ٢٤-٢٣(أقسام ا   بمعمل
  

عام   حشرات

شرات) ٢٦-٢٥(أقسام ا   بمعمل

عام   حشرات

شرات)  ٢٨-٢٧(أقسام ا   بمعمل

عام   حشرات

شرات)  ٣٠-٢٩(أقسام ا   بمعمل

ن   ثن

٢٣/٥/٢٠١٦  

أقسام ة عضو غ الزراعية)  ١٥-١٤-١٣( كيمياء الكيمياء قسم أقسام    بمعمل ة عضو غ الزراعية)  ١٨-١٧- ١٦( كيمياء الكيمياء قسم   بمعمل

 --------------------------  
أرصاد و ياء   ف

را) ٣٨-٣٧( أقسام   بمعمل

أرصاد و ياء   ف

را) ٤٠-٣٩( أقسام   بمعمل
  

أرصاد و ياء   ف

را)  ٤٢-٤١( أقسام   بمعمل
 --------------------------   --------------------------  

  الثالثاء

٢٤/٥/٢٠١٦  

أقسام ة عضو غ الزراعية)  ٢٧-٢٦- ٢٥( كيمياء الكيمياء قسم أقسام    بمعمل ة عضو غ الزراعية)  ٣٠-٢٩- ٢٨( كيمياء الكيمياء قسم   بمعمل

أرصاد و ياء   ف

را) ٢-١( أقسام   بمعمل

أرصاد و ياء   ف

  رابمعمل) ٤-٣( أقسام

أرصاد و ياء   ف

را)  ٦-٥( أقسام   بمعمل
  

أرصاد و ياء   ف

را) ٨-٧( أقسام   بمعمل

أرصاد و ياء   ف

را) ١٠-٩( أقسام   بمعمل

أرصاد و ياء   ف

را) ١٢-١١(أقسام   بمعمل

 --------------------------  
عام   حشرات

شرات)  ٣٢-٣١(أقسام ا   بمعمل

عام   حشرات

شرات)  ٣٤-٣٣(أقسام ا   بمعمل
  

عام   حشرات

شرات) ٣٦-٣٥(أقسام ا   بمعمل

عام   حشرات

شرات) ٤٤-٤٣(أقسام ا   بمعمل
 --------------------------  

 --------------------------  
ن سات إنتاج   أسس

ن)٢٠-١٩(أقسام سات ال   بمعمل

ن سات إنتاج   أسس

ن) ٢٢-٢١( أقسام سات ال   بمعمل
  

ن سات إنتاج   أسس

ن)٢٤-٢٣( أقسام سات ال   بمعمل
 --------------------------   --------------------------  

عاء   ر

٢٥/٥/٢٠١٦  

أقسام ة عضو غ الزراعية)  ٣٩-٣٨-٣٧( كيمياء الكيمياء قسم أقسام    بمعمل ة عضو غ الزراعية)  ٤٢-٤١- ٤٠( كيمياء الكيمياء قسم   بمعمل

 --------------------------  
أرصاد و ياء   ف

را) ١٤-١٣( أقسام   بمعمل

أرصاد و ياء   ف

را) ١٦-١٥( أقسام   بمعمل
  

أرصاد و ياء   ف

را)  ١٨-١٧( أقسام   بمعمل
 --------------------------   --------------------------  

س م   ا

٢٦/٥/٢٠١٦  

أقسام ة عضو غ الزراعية)  ٩-٨-٧( كيمياء الكيمياء قسم أقسام    بمعمل ة عضو غ الزراعية)  ١٢-١١- ١٠( كيمياء الكيمياء قسم   بمعمل

أرصاد و ياء   ف

را) ٢٠-١٩( أقسام   بمعمل

أرصاد و ياء   ف

  رابمعمل) ٢٢-٢١( أقسام

أرصاد و ياء   ف

را)  ٢٤-٢٣( أقسام   بمعمل
  

أرصاد و ياء   ف

را) ٢٦-٢٥( أقسام   بمعمل

أرصاد و ياء   ف

را) ٢٨-٢٧( أقسام   بمعمل

أرصاد و ياء   ف

را) ٣٠-٢٩(أقسام   بمعمل

 --------------------------  
ن سات إنتاج   أسس

ن)٣٢-٣١(أقسام سات ال   بمعمل

ن سات إنتاج   أسس

ن)٣٤-٣٣(أقسام سات ال   بمعمل
  

ن سات إنتاج   أسس

ن)٣٦-٣٥( أقسام سات ال   بمعمل

ن سات إنتاج   أسس

ن)٤٤-٤٣ (أقسام سات ال   بمعمل
 --------------------------  

  
  

متحانات و الدراسة القسم شئون س   رئ

  

مو/ د( محمود منصور  )محمد

لية ال   وكيل

والطالب التعليم   لشئون

  

السالم/د.أ( عبد حسن  ) عادل

ليةعميد   ال

متحانات عام س   ورئ

  

صا /د.أ( مختار ديديياسر             )ا



  
  
  

  
متحانات و الدراسة  شئون

العام نامج ال ول املستوي لطالب ي ا ال العم متحان   جدول

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

 

  الساعة

  اليوم
٣:٣٠ - ٢:٣٠  ٢:٣٠ – ١:٣٠  ١:٣٠ - ١٢:٣٠  ١٢:٣٠-١١:٣٠  ١١:٣٠-١٠:٣٠  ١٠:٣٠ – ٩:٣٠  ٩:٣٠ – ٨:٣٠  

ت   الس

٢٨/٥/٢٠١٦  

أقسام ة عضو غ الزراعية)  ٢١-٢٠- ١٩( كيمياء الكيمياء قسم أقسام    بمعمل ة عضو غ الزراعية)  ٢٤-٢٣- ٢٢( كيمياء الكيمياء قسم   بمعمل

عام   حشرات

شرات)  ١٤-١٣(أقسام ا   بمعمل

عام   حشرات

شرات)  ١٦-١٥(أقسام ا   بمعمل

عام   حشرات

شرات) ١٨-١٧(أقسام ا   بمعمل
  

عام   حشرات

شرات) ٣٨-٣٧(أقسام ا   بمعمل

عام   حشرات

شرات)  ٤٠-٣٩(أقسام ا   بمعمل

عام   حشرات

شرات)  ٤٢-٤١(أقسام ا   بمعمل

ن سات إنتاج   أسس

ن) ٢-١( أقسام سات ال   بمعمل

ن سات إنتاج   أسس

ن)٤-٣ (أقسام سات ال   بمعمل

ن سات إنتاج   أسس

ن)٦-٥( أقسام سات ال   بمعمل
  

ن سات إنتاج   أسس

ن) ٨-٧ (أقسام سات ال   بمعمل

نأسس سات   إنتاج

ن)١٠-٩(أقسام سات ال   بمعمل

ن سات إنتاج   أسس

ن)١٢-١١(أقسام سات ال   بمعمل

  حد

٢٩/٥/٢٠١٦  

أقسام ة عضو غ الزراعية)  ٣٣-٣٢-٣١( كيمياء الكيمياء قسم أقسام    بمعمل ة عضو غ الزراعية)  ٣٦-٣٥-٣٤( كيمياء الكيمياء قسم   بمعمل

 --------------------------  
ن سات إنتاج   أسس

ن)٢٦-٢٥(أقسام سات ال   بمعمل

ن سات إنتاج   أسس

ن)٢٨-٢٧(أقسام سات ال   بمعمل
  

ن سات إنتاج   أسس

ن)٣٠-٢٩(أقسام سات ال   بمعمل
 --------------------------   --------------------------  

ن   ثن

٣٠/٥/٢٠١٦  

أقسام ة عضو غ الزراعية) ٤٤-٤٣( كيمياء الكيمياء قسم   --------------------------   --------------------------   --------------------------     بمعمل

عام   حشرات

شرات)  ٢-١(أقسام ا   بمعمل

عام   حشرات

شرات)  ٤-٣(أقسام ا   بمعمل

عام   حشرات

شرات) ٦-٥(أقسام ا   بمعمل
  

عام   حشرات

شرات) ٨-٧(أقسام ا   بمعمل

عام   حشرات

شرات)  ١٠-٩(أقسام ا   بمعمل

عام   حشرات

شرات)  ١٢-١١(أقسام ا   بمعمل

ن سات إنتاج   أسس

ن)  ١٤-١٣(أقسام سات ال   بمعمل

ن سات إنتاج   أسس

ن)  ١٦-١٥(أقسام سات ال   بمعمل

ن سات إنتاج   أسس

ن) ١٨-١٧(أقسام سات ال   بمعمل
  

ن سات إنتاج   أسس

ن) ٣٨-٣٧(أقسام سات ال   بمعمل

ن سات إنتاج   أسس

ن)  ٤٠-٣٩(أقسام سات ال   بمعمل

ن سات إنتاج   أسس

ن)  ٤٢-٤١(أقسام سات ال   بمعمل

  الثالثاء

٣١/٥/٢٠١٦  
 ------------------------------------------  

ة عضو غ   كيمياء

للعم"   ة النظر   "سس

من   ) 1B(بمدرج١٠:  ١قسام

ة عضو غ   كيمياء

للعم"   ة النظر   "سس

من   )  1B(بمدرج٢٠:  ١١قسام

   

ة عضو غ   كيمياء

للعم"   ة النظر   "سس

من   )1B(بمدرج٣٠:  ٢١قسام

ة عضو غ   كيمياء

للعم"   ة النظر   "سس

منقس   )1B(بمدرج٤٤:  ٣١ام

  

  
  
  
  
  
  
  

متحانات و الدراسة القسم شئون س   رئ

  

مو/ د( محمود منصور  )محمد

لية ال   وكيل

والطالب التعليم   لشئون

  

السالم/د.أ( عبد حسن  ) عادل

ليةعميد   ال

متحانات عام س   ورئ

  

صا /د.أ( مختار ديديياسر             )ا


