
  
متحانات و الدراسة  شئون

املستوي لطالب ي ا ال العم متحان يجدول العامالثا نامج ة– ال جبار   املقررات

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  

   را تسياأسا

  رابمعمل) ٢-١(أقسام

   را تسياأسا

  رابمعمل) ٤-٣(أقسام
  

   را تسياأسا

  رابمعمل) ٦-٥(أقسام

الوراثة تسياأسا    علم

  الوراثةبمعمل) ١٤-١٣(أقسام

الوراثة تسياأسا    علم

  الوراثةبمعمل) ١٦-١٥(أقسام
  

الوراثة تسياأسا    علم

  الوراثةبمعمل) ١٨-١٧(أقسام

  حد

٢٢/٥/٢٠١٦  

   را تسياأسا

  رابمعمل) ٨-٧(أقسام

   را تسياأسا

  رابمعمل) ١٠-٩(أقسام
  

   را تسياأسا

  رابمعمل) ١٢-١١(أقسام

الوراثة تسياأسا    علم

  الوراثةبمعمل) ٢٠-١٩(أقسام

الوراثة تسياأسا    علم

  الوراثةبمعمل) ٢٢-٢١(أقسام
  

الوراثة تسياأسا    علم

  الوراثةبمعمل) ٢٤-٢٣(أقسام

ن   ثن

٢٣/٥/٢٠١٦  

   را تسياأسا

  رابمعمل) ١٤-١٣(أقسام

   را تسياأسا

  رابمعمل) ١٦-١٥(أقسام
  

   را تسياأسا

  رابمعمل) ١٨-١٧(أقسام

الوراثة تسياأسا    علم

  الوراثةبمعمل) ٢-١(أقسام

الوراثة تسياأسا    علم

  الوراثةبمعمل) ٤-٣(أقسام
  

الوراثة تسياأسا    علم

  الوراثةبمعمل) ٦-٥(أقسام

  الثالثاء

٢٤/٥/٢٠١٦  

   را تسياأسا

  رابمعمل) ٢٠-١٩(أقسام

   را تسياأسا

  رابمعمل) ٢٢-٢١(أقسام
  

   را تسياأسا

  رابمعمل) ٢٤-٢٣(أقسام

الوراثة تسياأسا    علم

  الوراثةبمعمل) ٨-٧(أقسام

الوراثة تسياأسا    علم

  الوراثةبمعمل) ١٠-٩(أقسام
  

الوراثة تسياأسا    علم

  الوراثةبمعمل) ١٢-١١(أقسام

س م   ا

٢٦/٥/٢٠١٦  
 --------------------------  

الزراعية ندسة ال   مقدمة

من   )1B(بمدرج٢٤:  ١٧قسام

الزراعية ندسة ال   مقدمة

من   )1B(بمدرج١٦:  ٩قسام

الزراعية ندسة ال   مقدمة

من   )1B(بمدرج٨:  ١قسام
   --------------------------   --------------------------  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متحانات و الدراسة القسم شئون س   رئ

  

محمود/ د( منصور  )مومحمد

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

ي الثا املستوي لطالب ي ا ال العم متحان املجدول لةاملقررات   ؤ

ي ثا درا جام-فصل    ٢٠١٦/ ٢٠١٥: عام
)٢( 

 

نامج   ال

ي  اليوم النبا نتاج  برنامج
  برنامج

ي والسم والداج ي يوا ا  نتاج

  برنامج

النبات  وقاية

  برنامج

غذية وتكنولوجيا  علوم

  برنامج

الزراعية ة يو ا  التقنية

  برنامج

قتصادية   العلوم

جتماعية  الزراعيةو

  برنامج

واملياه  را
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ت   الس

٢٨/٥/٢٠١٦  

ة الفاك    علم

 )1(بمدرج

عام حيوان    إنتاج

 )2(بمدرج

اقتصادية    حشرات

شراتبمعمل  ا

والتغذية الغذاء   أساسيات

 )3(بمدرج 

لية ا علم    مقدمة

 الوراثةبمعمل

زرا   اقتصاد

قتصاد  بمدرج

ة العضو    الزراعة

را  معمل

  

  حد

٢٩/٥/٢٠١٦  

نة والز ضر ا    علم

 )1(بمدرج

السمكية وة ال    مبادئ

يمعملب يوا ا  نتاج
 --------------------------   ---------------- 

سان وأغذية ن    الل

لبان  بمعمل
 ---------------- 

ة حيو كيمياء   أسس

ال   كيمياءبمعمل

في الر    عالم

رشاد  بمدرج

استخدامات

عن شعار س

الزراعة  عد

 )2(بمدرج

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

  

ن   ثن

٣٠/٥/٢٠١٦  

املحاصيل   علم

 املحاصيلبمعمل

عامإنتاج   دواجن

 )2(بمدرج 

فات افحة   الزراعيةم

العامة ة   وال

 )1(بمدرج 

 ---------------- 
غذية حفظ   تكنولوجيا

 )3(بمدرج 
 --------------------------  

وأساليب    منا

ة شر ال املوارد   تنمية

رشاد  بمدرج

رضية املوارد

  واملائية

را   بقاعة

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

  الثالثاء

٣١/٥/٢٠١٦  

تجارب وتحليل    تصميم

 )1(بمدرج

يوان ا غذية   أسس

ي السم   والدواجن

 )2(بمدرج 

النبات أمراض    أساسيات

النبات  معملب  أمراض

يع تص   مبادئ

لبان    منتجات

 )3(بمدرج

تطبيقية يولوجيا    ميكرو

يولوجياامل معمل   يكرو

رشاد   أساسيات

ــــالزراع ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ    يـــ

رشاد  بمدرج

واملياه را   جودة

را    معمل

  

  

  

  

  

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


