
17/08/2019السبت

عددموعد المحاضرة 14:15-13:00موعد المحاضرة 8:00-9:15

الطلبةموعد االمتحان 14:00  - 12:00موعد االمتحان 11:00-9:00السعةالرقم

60حسين. د الزراعي االقتصاد مبادئ60حمزة.د الدقيقة األحياء علم102100

26قصراوي. د النبات تربية23حدادين مالك. د األلبان وتكنولوجيا علم10356

24يحيى.د الداخلية الزينة نباتات 12783
                         صفوان. د المحاصيل بيئة 

العمري. د المنزلية الزراعة

41     

78

78العمري. د المنزلية الزراعة 57حمود.د النباتي االنتاج مبادئ12877

15مجدالوي. د القياسي االقتصاد57حمود.د النباتي االنتاج مبادئ13168

29حمود. د النباتات إكثار45الصدر منذر. د النبات وراثة13266

30يحيى. د الخشبية الزينة نباتات50باسم. د الجودة إدارة نظم18077

50باسم. د الجودة إدارة نظم18176

67أنس. د الدواجن أمهات إنتاج21خالد. د األغذية علم مبادئ18889

67أنس. د الدواجن أمهات إنتاج30غدير. د األغذية وتغليف تعبئة18989

72االشبيلي

18/08/2019االحد

عددموعد المحاضرة 15:30-14:15عددموعد المحاضرة 9:15-10:30

الطلبةموعد االمتحان 14:00  - 12:00الطلبةموعد االمتحان 11:00-9:00السعةالرقم

102100
              موسى.د األغذية علم أساسيات     

نهاد. د الفاكهة أشجار إنتاج

35    

 44

10356
             صفوان. د النباتي االنتاج مبادئ       

غدير. د لألغذية الدقيقة األحياء علم

54    

 22

12783
       صالح محمد. د األغذية وسالمة صحة    

صفوان. د النباتي االنتاج مبادئ

74    

  54
35صفوان.د المنزلية الزراعة

74صالح محمد. د األغذية وسالمة صحة    12877

49الصدر منذر. د البذور إنتاج13168

30العمري. د الحراج علم13266

18077
             طبيه. د الزراعية األعمال إدارة      

باسم. د األغذية علم مبادئ

40    

 55

18176
             طبيه. د الزراعية األعمال إدارة      

باسم. د األغذية علم مبادئ

40    

 55

44دوخي. د الزراعي اإلرشاد68حمود. د المنزلية الزراعة18889

68حمود. د المنزلية الزراعة18989

35أيوب. د الفسيولوجيا72االشبيلي

2019/2018برنامج االمتحانات النهائية لمواد الفصل الدراسي الصيفي 

                                   طلبة البكالوريوس                  

القاعة

القاعة



19/08/2019االثنين

عددموعد المحاضرة 16:45-15:30عددموعد المحاضرة 10:30-11:45

الطلبةموعد االمتحان 14:00  - 12:00الطلبةموعد االمتحان 11:00-09:00السعةالرقم

102100
   حسين. د الزراعي االقتصاد مبادئ       

عزمي. د العضوية الزراعة

62    

42
50باسم. د الجودة إدارة نظم

10356
   حسين. د الزراعي االقتصاد مبادئ       

عزمي. د العضوية الزراعة

62    

42

12783
 حيدر. د والحميات التغذية في معاصرة قضايا

أيمن. د البيئية الفيزياء

36    

27
23دوخي. د االتصال أساليب

12877
                    خالد. د األغذية تحليل          

صوان. د الزينة نباتات

30    

30

13168
             مفيد. د الحليب أبقار إنتاج             

جالل محمد. د الحيواني االنتاج مبادىء   

60   

35

13266
             مفيد. د الحليب أبقار إنتاج             

جالل محمد. د الحيواني االنتاج مبادىء   

60   

35

18077
      حامد. د التمريض لطلبة التطبيقية التغذية

صالح محمد. د لألغذية الحسي التقييم

60    

52

18176
      حامد. د التمريض لطلبة التطبيقية التغذية

صالح محمد. د لألغذية الحسي التقييم

60    

52

18889
          ماهر. د والتغذية الغذاء مبادئ            

طبيه. د الزراعي االقتصاد مبادئ  

60    

61

18989
          ماهر. د والتغذية الغذاء مبادئ            

طبيه. د الزراعي االقتصاد مبادئ  

60    

61
                           

72االشبيلي
                 كاتبه. د الحشرات تصنيف          

ميشيل. د الري مبادئ 

21    

18

20/08/2019الثالثاء

عدد18:00-16:45عدد11:45-13:00

الطلبة14:00  - 12:00الطلبة11:00-09:00السعةالرقم

102100
                     صالح. د الحشرات بيئة     

صالح محمد. د األغذية جودة ضبط

50  

34
36باسم.د الجودة إدارة نطم

25عمرو عايد. د األغذية حفظ10356

12783
      الرحمن عبد. د الحيواني االنتاج مبادىء   

حسام. د اللحم حيوانات إنتاج

62    

33

62الرحمن عبد. د الحيواني االنتاج مبادىء12877

33دوخي. د الريفية التنمية13168

13266
               عزمي. د الخضروات علم     

مالك. د المواقع تصميم أساسيات

32    

32

50حمزة. د األغذية وسالمة صحة18077

50حمزة. د األغذية وسالمة صحة18176

18889
          طبيه. د الزراعي االقتصاد مبادئ     

ماهر. د المضافة المواد

61   

34

61طبيه. د الزراعي االقتصاد مبادئ18989

72االشبيلي

القاعة

القاعة



الثالثاء (16:00-18:00) 21206/8/2019+1ش أيمن. د التربة مبادئمحوسب

102+131+1

32
األربعاء (14:00-16:00) 21087/8/2019+1ش مجدالوي. د الزراعية لألعمال التسويق

102+127+1

28
الخميس (12:00-14:00) 31808/8/2019+2+1ش عامر. د الزراعي اإلحصاء

102+127+1

28

 وتداول حصاد+  الزراعية المكننة مبادئ

بسام. د  المحاصيل
الخميس (11:00-09:00) 1008/8/2019

102+127+1

28+131+13

2

 شذى. د التمريض لطلبة التطبيقية التغذية

2+1ش
الخميس (16:00-14:00) 1238/8/2019

محوسب
 عثمان يحيى. د) 4+3ش النباتي االنتاج مبادئ

(عطيه أحمد. د+
الخميس (14:00-13:00) 1008/8/2019

محوسب
. د+ عطيه أحمد. د) 8+4ش المنزلية الزراعة

ريان أبو عزمي
الخميس (15:00-14:00) 1208/8/2019

الخميس (12:00-13:00) 21008/8/2019ش نهاد. د المنزلية الزراعةمحوسب

السبت (15:00-16:00) 7517/8/2019نهاد. د الفاكهة أشجار أساسياتمحوسب

  االثنين (10:00-12:00) 3219/8/2019عياد. د الصناعية المحاصيلمحوسب

  الثالثاء (11:00-13:00) 3120/8/2019عياد. د العلفية المحاصيلمحوسب

102+103+1

27+128+13

1+132

. د+توفيق.  د3+2+1مبادئ الوقاية النباتية ش

نهاية
األربعاء (11:00-09:00) 20021/8/2019

مواعيد االمتحانات النهائية التي ُغيّر موعدها


