
xls24/04/2019.جدول قاعات االمتحانات النهائية

05/05/2019األحد

عدد 11:00-12:0008:00-09:30

الطلبة14:00  - 11:0012:00-9:00السعةالرقم

12783
               فطافطة. د الحيواني االنتاج مبادىء    

رمزي. د النباتي االنتاج مبادئ

72   

57

                      مهند. د النباتي االنتاج مبادئ     

9-8 غدير. د األغذية وتغليف تعبئة

59      

35

12877
               فطافطة. د الحيواني االنتاج مبادىء     

رمزي. د النباتي االنتاج مبادئ

72   

57

                      مهند. د النباتي االنتاج مبادئ     

9-8 غدير. د األغذية وتغليف تعبئة

59      

35

102100
                             باسم. د الجودة إدارة نظم   

هنا. د الدواجن مزارع إدارة 

101   

 56
54باسم. د اللحوم وتكنولوجيا علم

10356
                             باسم. د الجودة إدارة نظم   

هنا. د الدواجن مزارع إدارة 

101   

 56
54باسم. د اللحوم وتكنولوجيا علم

24ميشيل. د المياه مصادر إدارة14تاال. د الزراعي االقتصادي التحليل13168

13266
                         فيحاء. د  المزرعة ري إدارة   

باسم. د الجودة إدارة نظم

30  
31توفيق.د 9-8 اقتصادية حشرات101

931-8  صفوان. د المحاصيل فيسيولوجيا62نهاد. د الفاكهة اشجار إنتاج18077

18176
                      نهاد. د الفاكهة اشجار إنتاج       

صالح. د العسل نحل تربية 

62 
11بسام. د المحاصيل وتداول حصاد16

18889
                         حيدر. د 1  العالجية التغذية    

حسين. د 1ش الزراعي االقتصاد مبادئ 

24  
940-8 مالك. د المواقع وإدارة إنشاء81  

942-8   هديل. د الوياضيين تغذية81حسين. د 1ش الزراعي االقتصاد مبادئ18989

20منذر. األمراض الفطرية د72االشبيلي

06/05/2019االثنين

عدد11:00-09:30عدد14:00-15:00

الطلبة14:00  - 12:00الطلبة11:00-9:00السعةالرقم

33طبيه. د الزراعية الدولية التجارة12783
            صالح. د 11-10 الحيوية المكافحة      

10-9 يحيى. د الخشبية الزينة نباتات

 33     

62

1062-9 يحيى. د الخشبية الزينة نباتات20ريما. د البحث منهجية12877

61ماهر. د والتغذية الغذاء مبادئ102100

17عماد. د  الزراعية األعمال مخاطر إدارة61ماهر. د والتغذية الغذاء مبادئ10356

13168
            محفوظ. د الحيواني االنتاج مبادىء       

فراس. د الدواجن وطفيليات أمراض

57      

49

13266
            محفوظ. د الحيواني االنتاج مبادىء       

فراس. د الدواجن وطفيليات أمراض

57      

49

11المومني. د  11-10 العامة الفطريات 18077

18176
 المسطحات و للحدائق والصرف الري أنظمة

أبوعواد.د
7

62عزمي. د 11-10 الخضروات علم18889

62عزمي. د 11-10 الخضروات علم18989

20عوني. د التربة وتصنيف تكوين72االشبيلي

القاعة

القاعة

2019/2018برنامج االمتحانات النهائية لمواد الفصل الدراسي الثاني 

                                   طلبة البكالوريوس                  



xls24/04/2019.جدول قاعات االمتحانات النهائية

07/05/2019الثالثاء

عدد14:00-12:30عدد12:00-13:00 

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

12783
/                      ربيع. د الحيواني االنتاج مبادىء

حسام. د حليب ابقار تغذية

57     

37
51فطافطة.د 1-12 المزرعة حيوانات بيئة فسيولوجيا

12877
/                      ربيع. د الحيواني االنتاج مبادىء

حسام. د حليب ابقار تغذية

57     

37
51فطافطة.د 1-12 المزرعة حيوانات بيئة فسيولوجيا

49مالك. د االغذية علم في المستجدات40ماهر. د األغذية علم مبادئ102100

22عوني. د التربة بيئة حفظ11قصراوي. د النبات تربية10356

23مجدالوي. د الزراعية األسعار تحليل 19طالب. د التربة وخصوبة أسمدة13168

13266

18077

18176

37نهاية. د 1-12 البكتيرية النبات أمراض18889

39مالك. د المواقع تصميم اساسيات18989

72االشبيلي

08/05/2019األربعاء

عدد12:30-11:00عدد08:00-09:00

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

12783
         صالح محمد. د األغذية وسالمة صحة        

أماني. د الزراعي اإلحصاء

51     

52

                    ماهر. د 12-11 األطعمة تحضير 

حسين. د 3ش الزراعي االقتصاد مبادئ

57      

64

12877
         صالح محمد. د األغذية وسالمة صحة        

أماني. د الزراعي اإلحصاء

51     

52

                    ماهر. د 12-11 األطعمة تحضير 

حسين. د 3ش الزراعي االقتصاد مبادئ

57      

64

102100
 بيئة     طبية. د الزراعية لألعمال والمحاسبة التمويل

صفوان.د المحاصيل

28       

57

10356
                        صفوان.د المحاصيل بيئة

المزراعه لحيوانات الوراثي لتحسين

57        

8

20أيوب محمد. د الفسيولوجيا13168
     12-11 مصطفى. د المزهرة العشبية النباتات

فراس. د الفسيولوجيا

51      

54

29مهند.  إنتاج حيواني في المناطق الحاره د13266
     12-11 مصطفى. د المزهرة العشبية النباتات

فراس. د الفسيولوجيا

51      

54

1231-11 نداء. د الفيروسية النبات أمراض51عايد. د األغذية حفظ18077

39منذر. د النبات وراثة51عايد. د األغذية حفظ    18176

                       تمارا. د التغذية علم أساسيات    19توفيق. د االفات مبيدات18889

أريج. م 1ش التربة مباديء

56      

21

56تمارا. د التغذية علم أساسيات24عايد. د الحقلية المحاصيل إنتاج18989

24أبوعواد. د وتصميمها الري أنظمة72االشبيلي

القاعة

القاعة



xls24/04/2019.جدول قاعات االمتحانات النهائية

09/05/2019الخميس

عدد17:00-15:30عدد10:00-11:00

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

12783
                        طبيه. د الزراعي االقتصاد مبادئ

ريما. د 1  العالجية التغذية

79     

60
48جمال. د العلفية المحاصيل

12877
                        طبيه. د الزراعي االقتصاد مبادئ

ريما. د 1  العالجية التغذية

79     

60
48جمال. د العلفية المحاصيل

61أريج. م 2ش التربة مباديء102100

10356
       المجيد عبد. د الصناعي والتلقيح التناسل

أريج. م 2ش التربة مباديء

19     

61

13168
                       تاال. د الزراعية األعمال إدارة    

خالد. د األغذية تحليل 

24     

57

13266
                        عزمي. د المحمية الزراعة       

خالد. د األغذية تحليل 

29     

57

18077
                         خالد. د األغذية علم مبادئ      

جمال. د الزينة نباتات 

57     

 74

18176
                         خالد. د األغذية علم مبادئ      

جمال. د الزينة نباتات 

57     

 74

18889
                         حامد. د البحث منهجية          

عطيه. د المنزلية الزراعة  

25     

 72

18989
                         حامد. د البحث منهجية          

عطيه. د المنزلية الزراعة  

25     

 72

72االشبيلي
                      كاتبه. د الحشرات تصنيف         

طالب. د للتربة البيئية الكيمياء 

23     

18

11/05/2019السبت

عدد15:30-14:00عدد09:00-10:00

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

12783
                              العمري. د الحراج علم     

عامر. د  الزراعي اإلحصاء 

24     

75
27عيسى. د زراعية وآالت جرار

17محمد. د لالغذية الحسي التقييم75عامر. د  الزراعي اإلحصاء12877

102100
         حمزة. د 1ش العامة الدقيقة األحياء علم     

ربيع. د  المجترة الحيوانات تغذية

64     

39
49دوخي. د الزراعي اإلرشاد

10356
         حمزة. د 1ش العامة الدقيقة األحياء علم     

ربيع. د  المجترة الحيوانات تغذية

64     

39
17نجيب. د E المنزلية الزراعة

25نداء. د العام النبات أمراض 38أيمن. د والماء بالترية النبات عالقة13168

13266
                       يحيى. د القطف أزهار إنتاج      

أيمن. د والماء بالترية النبات عالقة 

15    

38

27صالح. د والبيطرية الطبية الحشرات18077

27كاتبه. د العام الحشرات علم18176

62حامد. د 1  العالجية التغذية18889

62حامد. د 1  العالجية التغذية18989

72االشبيلي
                            جمال. د األعشاب علم        

عماد. د الزراعية لألعمال المشاريع تحليل  

4      

7

القاعة

القاعة



xls24/04/2019.جدول قاعات االمتحانات النهائية

12/05/2019االحد

عدد17:00-16:00عدد13:00-14:00

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

24عامر. د الزراعية األعمال في عمليات بحوث12783

28لما. نيماتودا النبات د21حسين. د المزارع إدارة12877

42تمارا.د التغذوي االرشاد41حمزة. د 4ش العامة الدقيقة األحياء علم102100

19جالل. د دواجن تغذية10356

29رمزي. د المروية الزراعة13168

66حمود. د النباتات إكثار13266

66حمود. د النباتات إكثار18077

21عطيه. د والعطرية الطبية النباتات18176

48ريما. د التغذوي الوضع تقييم18889

48ريما. د التغذوي الوضع تقييم18989

72االشبيلي

62محوسب (11:00-10:00) 23/4/2019الثالثاء العمري. د المنزلية الزراعة

29(10:00-08:00) 25/4/2019الخميس جوان. األحياء الدقيقة في التربة د188

59محوسب (14:00-12:00) 28/4/2019األحد عياد. د المحاصيل فسيولوجيا 

(16:00-14:00) 28/4/2019األحد حيدر. د المتقدمة العالجية التغذية103

مهند. د 1ش الحيواني االنتاج مبادىء
 (16:00-14:00) 28/4/2019األحد 

2مختبر كلية علوم التأهيل /محوسب
57

137محوسب (10:00-08:00) 29/4/2019االثنين يحيى. د+جمال .  د4+1 مبادئ االنتاج النباتي ش

97(11:00-09:00) 29/4/2019االثنين 2+1ش بسام. د الزراعية المكننة مبادئ102+127

5(16:00-14:00) 30/4/2019الثالثاء منذر. د 1-12 النافعة الفطريات103

(15:00-13:00) 1/5/2019األربعاء غدير. د والتغذية الغذاء في السموم علم181

102+103+

127
81(11:00-09:00) 1/5/2019األربعاء هديل. د 2+1ش الحياة مراحل في التغذية

75(11:00-09:00) 1/5/2019األربعاء موسى. مقدمة في الحميات الغذائية د102+128

94محوسب (13:00-11:00) 1/5/2019األربعاء نهاد. د الفاكهة اشجار أساسيات

273+102+

127+128+

131+132

185(16:00-14:00) 1/5/2019األربعاء (فيحاء. د)3ش+(هال. م) 2+1ش الري مبادىء

77(11:00-09:00) 5/5/2019األحد موسى. د واأليض االنسان تغذية 180+181

(2+1ش)مبادئ الوقاية النباتية 
 (13:00-11:30) 11/5/2019السبت 

4+3+2+1مختبر العلوم التربوية /محوسب
124

مواعيد االمتحانات النهائية التي ُغّير موعدها

القاعة

القاعة


