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 تعلينات

 قرارات

قرار تشكيل 
 اللكيرتوالت

  

اخلريطة 
املكاىية 
 لالمتحاىات

جداول 
 االمتحاىات



 تعليمات هامة

 م ماظؽؾقة مادارة ماعؿقاغؼلعد ماغعؼاد مامبـادؾة ماجلاععل مظؾعام مؼـاؼر مدور متؿؼدمم2017/2018ت مان م. م

مم:ؾلؼمبماالعـقاتم.موحنقطمدقادتؽؿممبارقاموظلقادتؽؿماخؾصماظؿفاغلم

 قدماالدؿاذماظدطؿقرم/متماظػرقماالربعةمجلؿقعماظشعبموتقضعميفمعظارؼػمعغؾؼةموتلؾؿمظؾلاتطؾعماعؿقاغ

غاتمعـمجلانمااسؿؿادماصقلمػذهماالعؿقموعراساةبقضتمطافمظؽؾمعؼررمسؾلمحدةمرئقسمطـرتولمادللؿقيم

عؿؿدةمثؿمتلؾؿمػذهماالصقلمظؾلقدماالدؿاذماظدطؿقرم/موطقؾماظؽؾقةمظشؽقنماظؿعؾقؿمواظطالبمغاتمادلااالعؿق

مسؼبماغؿفاءماالعؿقاغاتمعؾاذرةم.

 ماظؿصققحمادلعؿؿ ماسضاءمجلـة مواظؿعفدمتلؾؿمطراداتماالجابةماليمعـماظلادة مبعدماظؿقضقعمباالدؿالم دة

بؿصقققفامداخؾمغطاقماجلاععةمبلقػاجموتلؾؿمظؾؽـرتولمػذهماظؽراداتمبعدمتصقققفامخاللمسشرونم

مبعدم ماالجابة مطرادات مادؿالم مسـد ماظؽـرتوالت متراسل مان مسؾل م، معؼرر مطؾ ماعؿقان ماداء معـ ؼقعًا

متصقققفامعامؼؾلم:

o مامتقضقع ماالدؽؾة ماعام مادلصققني مطرادةماظلادة مسؾل ماخلاغاتمادلكصصة ميف مبفؿ خلاصة

ماخلاغامةاالجاب ميف ماظطاظبموذظؽ موتؼدؼر ماظدرجاتموتػؼقطفا مجمؿقع مطؿابة مسـ تمصضاًل

 الجابةم.ادلكصصةمهلامسؾلمطرادةما

 م مواظطالب ماظؿعؾقؿ مظشؽقن ماظؽؾقة موطقؾ م/ ماظدطؿقر ماالدؿاذ ماظلقد مادلراضؾاتممتقضقعؼؿقظل وعؿاسؾة

م مطؿابقًا ماظؽؾقة مسؿقد موؼؾؾغ ماظؿدرؼسموععاوؼفؿ مػقؽة ماسضاء ماظلادة معـممبايوادلالحظاتمسؾل تؼصري

م.اظشأنادلؽؾػنيمالختاذماالجراءمادلـادبميفمػذام
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 إداري قــــــرار

 الكيرتول مواو
م:اآلتقةمادلفامماظؽـرتولمأسضاءمؼؿقدي -1

م:اإلعؿقاغاتمصرتة:مأوال

موسددم -2 ماظطالبمادلؿؼدعنيم)اإلذيادي( مظعدد مطشػمتقضققك موإسداد ماإلسداد مجلـة معـ مطراداتماإلجابة إدؿالم

 اظطالبماظغائؾنيمواحملروعنيموسددماظطالبماحلاضرؼـموادلالحظاتمإنموجدت.

تلؾقؿفمتقزؼعماظلادةمادلالحظنيمسؾكماظؾفانمادلكؿؾػةمععمإسدادمطشقفمتقضحمإدؿمادلالحظمواظؾفـةمادلؽؾػمبفامو -3

 إديماظلادةمعراضؾكماظؾفانمطؾمصقؿامخيصف.

موضتم -4 مضؾؾمبدء مباظؾـدمساظقف مإظقف ماظؽشػمادلشار مععفا معراضؾكماظؾفانمعرصؼا مإديماظلادة مطراداتماإلجابة تلؾقؿ

 اإلعؿقانمبـصػمداسةمسؾكماألضؾم،مسؾكمأنمؼقضعمعراضبماظؾفانممبامؼػقدماإلدؿالم.

ضؾكماظؾفانمضؾؾمبدءموضتماإلعؿقانمبعشرمدضائؼمععماظؿأطدمسؾكمسدممصؿحمتلؾقؿمعظارؼػماألدؽؾةمإديماظلادةمعرا -5

 ادلظارؼػمإالمسـدماظؾدءماظػعؾكمظقضتماإلعؿقانمععمأخذمتقضقعمعراضبماظؾفانممبامؼػقدماإلدؿالم.

 اظؿقاجدمصكمعؼارمجلانماإلعؿقاغاتمدلدةمطاصقةمصكمحالمإدؿػلارمعراضبماظؾفانمسـمبعضمادلالحظات. -6

اإلجابةمعـماظلادةمعراضؾكماظؾفانمواظؿأطدمعـمسددماظؽراداتموعطابؼؿفمععمعامػقمواردمبؽشػممإدؿالممطرادات -7

اظؾفانمباإلضاصةمإديمإدؿؿاراتماظغقابموبقانممبقاضرماظغشمأوماظشغبم)إنموجد(مععمتقضقعماظؽـرتولممبامؼػقدم

 إدؿالعفمظؿؾؽماظؽراداتمعـماظلادةمعراضؾكماظؾفانمبعدماظؿأطدمعـمسددػا.

 بقاغاتماظطاظبمسؾكمطرادةماإلجابةم)ثـكموظصؼمعـؾثماظؾقاغات(.مإخػاء -8

مظؾؿصققنيمعـمأسضاءم -9 مباظـلؾة مدقاء مبأولمبؿقجقفاتمعؽؿقبة مادلصققنيمأوال مظؾلادة مطراداتماإلجابة تلؾقؿ

ػقؽةماظؿدرؼسمباظؽؾقةمأومادلـؿدبنيمعـمخارجماظؽؾقةمععمتقضقعماظلادةمادلصققنيمسؾكمعامؼػقدمإدؿالعفؿمطراداتم

 إلجابةمواظؿعؾقؿاتمادلؽؿقبةمعـماظؽـرتول.ا

معـمتارؼخمإعؿقانمادلؼررم -10 إدؿالممطراداتماإلجابةمعـماظلادةمادلصققنيمصكمعقسدمأضصاهمسشرونمؼقعا

سؾكمأنمتؽقنمدرجاتمطؾمدؤالمواضقةموعؽؿقبةمباألرضاممواحلروفمسؾكمشالفمطرادةماإلجابةموجبقارػام

ـمجمؾسماظؽؾقة(موطذظؽمجمؿقعماظدرجاتمباألرضاممواحلروفم،متقضقعمادلصققنيم)وصؼامظؾؿشؽقؾمادلعؿؿدمع

أعامبداخؾماظؽرادةمتؽقنماظدرجاتمأسؾكمإجابةماظلؤالموصكمدائرةمواضقةموصكمحاظةموجقدمأؼةمتعدؼالتم

جيبمتقضقعمادلصقحمجبقارماظؿعدؼؾم،مسؾكمأنمؼقضعمأحدمأسضاءماظؽـرتولمسؾكمعامؼػقدمبإدؿالعفماظؽراداتم

 أطدمعـمسددػاماإلذياديموإدؿقػاءمطاصةمادلالحظاتماظلابؼة.عـمادلصقحمبعدماظؿ

م

 



م:اظرصدمصرتة:مثاغقا

مظؾلؤالمادلـؾؿةماظدرجةمععماظؽرادةمبداخؾمظؾلؤالمادلؼدرةماظدرجةمعطابؼةمخاللمعـماإلجابةمطراداتمعراجعة -1

مواحلروفمباألرضاممعطابؼؿفمووجقبماظؽرادةمشالفمسؾكماظدرجاتمجمؿقعمعراجعةموطذظؽماظؽرادةمشالفمسؾك

معادىمخطأمإطؿشافمحالموصكم،ماظؽرادةمعراجعةمؼػقدممباماظؽـرتولمسضقمتقضقعمععماظؽرادةمداخؾمعؼدرمػقمدلا

م(.صؼطماالخضرمباظؾقنمظؾؿعدؼؾ)مادلصقحمإديماظرجقعمدونماألسضاءمأحدممبعرصةمتصقققفمؼؿؿماجلؿعمسؿؾقةمصك

مظؾؿقجقفاتماظقرضةمإدؿقػاءمسدممأومواضقةمشريمدرجةمأومعصقحمشريمجزءموجقدمحاظةمصكمادلصقحمإدؿدساءم-2

م.اإلجابةمطراداتمدرؼةمصضمضؾؾمدؾؼمعامطؾ.ممهلامإدؿالعفماظلابؼ

ماظؾقاغاتمعـؾثمظصؼمصؽ)ماالجابةمطرادةمسؾكماظطاظبمبقاغاتمإزفارم-3 مأرضاممحلبماظؽراداتمترتقبمعع(

م.ترتقؾفامصك(مذغبمأومششمحماضر)ماحلرعانمأوماظؼقدمبإؼؼافمؼػقدموعاماظغقابمإدؿؿاراتمووضعماجلؾقس

م.اظدضةمعراسةمععماظؽؿؾققترمجفازمسؾكماظدرجاتمرصدم-4

ماظؽراداتمبقاغاتمواضعمعـماظطالبمأمساءموطذظؽماإلجابةمطراداتمععمادلادةمدرجاتمطشػمعطابؼةم-5

م.أخطاءموجقدمحالمصكماجلفازمسؾكمواظؿعدؼؾ

م.أخطاءموجقدمحؾمصكماجلفازمسؾكمواظؿعدؼؾماإلجابةمطراداتمسؾكماظطالبمدرجاتمذقتمطـرتولمعطابؼةم-6

ماظلابؼةماظلـقاتمعـماظؾاضقنماظطالبمصقفاماظـاجحمادلقادمدرجاتموطذظؽماظطالبمذؽقنمعالحظاتمعطابؼةم-7

م.ظؾػصؾموادلعرضمواظؾاضكمادللؿفدمظؾطاظبمدقاءمواجملؿقعمظؾؿقادماظرأصةموضقاسد

م.صقرعةموظقلتمبامساؤػؿماظؽـرتولموأسضاءمرئقسمبؿقضقعماظدرجاتمذقتمطـرتولمطشقفمتقضقعم-8

م.اظؽؾقةمسؿقد/ماظدطؿقرماألدؿاذماظلقدمإديموتؼدميفامادلقادمبإحصائقاتمضائؿةمرؾاسةم-9

ماجلاععكماظعاممغفاؼة)ماظطالبمأوائؾمبأمساءمطشػمرؾاسةم-10 ماظدطؿقرماألدؿاذماظلقدمإديموتؼدميف( مسؿقد/

م.اظؽؾقة

ماجلفازمسؾكماظؿعدؼالتمإجراءمععماظـؿقفةممبراجعةمضقاعفامسـدماظطالبمذؽقنمإدارةمععماظؿقاجدم-11 مإنم

م.اظرابعةمظؾػرضةمباظـلؾةمادلرطزؼةماظطالبمذؽقنمععمسضقؼـمتقاجدمذظؽمإديمباإلضاصةم،موجدت

 :اللجان مراقب مواو
م:اظؿاظقةمادلفامماظؾفانمعراضؾكمؼؿقدي

م.داسةمبـصػماإلعؿقانمظؾدءماحملددمادلقسدمضؾؾمبفامادلؽؾػنيماإلعؿقاغاتمجلانمعؼارمصكماظؿقاجد -1

مدلاموصؼامباظؽشػماظؿعدؼؾمجقازمععمإدارةمذؽقنماظطالبمعـمبفامادلؽؾػنيمواظؾفانمادلالحظنيمبأمساءمطشػمإدؿالم -2

إدارةمذؽقنماظطالبموماظلقدماالدؿاذماظدطؿقرم/موطقؾماظؽؾقةممؼؾؾغماحلاظةمػذهموصكم،ماظؾفانمعراضبماظلقدمؼراه

م.اظؿعدؼؾمبفذامظشؽقنماظؿعؾقؿمواظطالب



ماإلعؿقانمبدءمضؾؾاظلقدماالدؿاذماظدطؿقرم/موطقؾماظؽؾقةمظشؽقنماظؿعؾقؿمواظطالبممعـماألدؽؾةماوراقمإدؿالمم-3

ماحملددماظقضتمبدءمسـدمإالمتقزؼعفامبعدممسؾقفؿماظؿـؾقفمععمادلالحظنيماظلادةمسؾكمظؿقزؼعفامدضائؼمبعشرة

م.ادلالحظنيماظلادةمعـ(موجدمإن)ماألدؽؾةمصائضمبإدؿالممادلراضبمؼؼقممأنمسؾكمظإلعؿقان

م.بفامادلؽؾػماظؾفانمداخؾماظعامماظـظاممسؾكماإلذرافم-4

مبادلؼررمسالضةمهلامأوراقمأومطؿؾًامأومأخرىمأجفزةمأؼةمأومحمؿقظةمػقاتػمإصطقابمبعدمماظطالبمسؾكماظؿـؾقفم-5

م.اإلعؿقانمعقضقع

مزرفمأىمحتتماإلعؿقانمبدءمسؾكمداسةمغصػمعضكمبعدماإلعؿقانمضاسةمبدخقلمظؾطالبماظلؿاحمجيقزمالم-6

م.اظؼصقىماظضرورةمحاالتمصكماإلعؿقاغاتمساممرئقسمعقاصؼةمبعدمإال

م.ادلكؿصمظؾؽـرتولموتلؾقؿفامسؾقفامواظؿقضقعمادلالحظنيماظلادةمعـماظغقابمإدؿؿاراتمإدؿالمم-7

ماظلادةمتقضقعمعـماظؿأطدمععماظؾفانمعراضبمظؾلقدمادلالحظنيمإدؿدساءمسـدماظشغبمأوماظغشمحمضرمحترؼرم-8

ماظغشمحمضرمحاظة)ماظغشمأداةمبفمعرصؼماحملضرمسؾكمادلالحظني ماحملضرمسؾكماظؾفانمعراضبماظلقدموتقضقع(

م(.ذغب/ممشش)

مضؾؾمماخلروجمصكماظطاظبمرشؾةمحاظةموصكماإلعؿقانموضتمغصػمعرورمبعدمإالماظطالبمخروجمسدممعراساةم-9

م.اإلعؿقاغاتمساممرئقسمعقاصؼةمأخذمجيبماإلعؿقانموضتمغصػ

مرؾبمسـدماإلعؿقاغاتمساممرئقسمعقاصؼةمأخذموطذظؽماإلعؿقانمعادةمعؼررمبؿدرؼسماظؼائؿمرأىمإدؿطالعم-10

م.إضاصقةمداسةمغصػمجياوزمالممباموذظؽم،ماإلعؿقانموضتمعدماظطالب

م.اظطالبمعـمسدؼدةمإدؿػلاراتموجقدمحاظةمصكمادلؼررمبؿدرؼسماظؼائؿماظؿدرؼسمػقؽةمسضقمإدؿدساءم-11

محاظةمبقجقدماظؾفانمعراضبمظؾلقدمادلالحظنيماظلادةمإبالغمحاظةمصكمراظبمألىماظطؾقةماظرساؼةمإدؿدساءم-12

م.اظطالبمبنيمعرضقة

ممتفقدًاماإلعؿقانمعدةمغفاؼةمسـدمادلالحظنيماظلادةمعـمإدؿالعفامؼؿؿماظؿكماظؽراداتمسددمعـماظؿأطدم-13

م.ادلكؿصمظؾؽـرتولمظؿلؾقؿفا

مجيقزموالمادلراضؾاتمسـماإلسؿذارمسدمم-14 مأومادلراضؾةمأسؿالمصكماظؿػقؼضمأوماإلغابةماألحقالمعـمحالمبأىم

محيؾمعـمتدبريمبعدماإلعؿقاغاتمساممرئقسماظلقدمعـمطؿابكمبإذنمإالمضصريمبقضتموظقمبفماخلاصةماظؾفانمعغادرة

م.حمؾف

مسؾكموسرضفامبذظؽمعذطرةمطؿابةمخاللمعـماإلعؿقانمصرتةمخاللمعالحظمأىمعـمتؼصريمأىمصكماظؿفاونمسدمم-15

م.اظالزممإلختاذماإلعؿقاغاتمساممرئقس

مأوماظغشمحماضرم،مبفماخلاصةمواظؽراداتماظغقابم،مباظطالبماخلاصةماإلجابةمطراداتماظؽـرتولمتلؾقؿم-16

م.اظغشموأداةمبفاماخلاصةماظؽرادةمبفامعرصؼًا(موجدمإن)ماظشغب



 املالحظني يف أ عنال االمتحاىات مواو
 مؼؿقديماظلادةمعالحظلماظؾفانمادلفامماآلتقةم

 اظؿقاجدميفمعؼارمجلانمامالعؿقاغاتمادلؽؾػنيمبفامضؾؾمادلقسدماحملددمظؾدءماالعؿقانمبربعمداسةمسؾكماألضؾم .1

 جؾقسماظطالبميفماألعاطـماحملددةمهلؿماإلذرافمسؾكمترتقبم .2

مإديمأيمجلـةمأخرىمحؿكمغفاؼةماظػرتةم .3 ؼؼقممطؾمعالحظمبادلالحظةمداخؾماظؾفـةمادلكصصةمظفموالمؼؿعداه

 ادلكصصةمظالعؿقانم

اظؿأطدمعـمأنماظطالبمالمحيؿؾقنمأيمػقاتػمحمؿقظةمأومأيمأجفزةمأخرىمأوطؿؾامأومأيمأوراقمهلامسالضةم .4

 ؿقان.بادلؼررمعقضقعماالع

 سدمماظلؿاحمباظؿدخنيمغفائقامداخؾمضاساتماالعؿقانمأومتـاولمادلأطقالتمأومادلشروباتم .5

ماظقاردم .6 مسؾك مسددػا معطابؼة معـ مواظؿأطد مواظطالبمباظؽؾقة ماظؿعؾقؿ مذؽقن مإدارة معـ مطراداتماإلجابة ادؿالم

فامسؾكماظطالبمضؾؾمبدءمبؽشػماظؾفـةمواظؿقضقعمبادؿالعفامواظدخقلمبفامإديمضاساتماالعؿقانممتفقدامظؿقزؼع

 االعؿقانمبعشرةمدضائؼمبعماظؿأطدعـمدالعؿفا.م

ادؿالممأوراقماألدؽؾةعـمعراضبماظؾفانموتقزؼعفامسؾكماظطالبمسـدمبدءماالعؿقانمووإسادةماظػائضمعـفامإديم .7

 عراضبماظؾفانمإنموجدم

ماظؾق .8 مسؾك مجؾقدفؿ موأرضام مأمسائفؿ موعطابؼة ماظؾفـة ماظطالبمداخؾ معـمذكصقة مسؾكماظؿأطد اغاتمادلؽؿقبة

مأيم مإديمدقبمطراغقفاتماظطالبمأو مبإلضاصة مطشػماظؿقضقعاتم ماظطالبمداخؾ موتقضقع ماإلجابة طرادة

اثؾاتمذكصقةمععؿؿدمواالحؿػازمبفامحؿكمؼلؾؿماظطاظبمطرادةماإلجابةماخلاصةمبفموؼؼقممباظؿقضقعميفمخاغةم

 االغصراف.م

موعطابؼؿفاععماحلصرمم .9 مواظؿقضقعمسؾقفا مبفا ماظغقابمداخؾماظؾفـةمععمحترؼرماالدؿؿاراتماخلاصة حصر

اظذيمتؼقممبفإدارةمذؽقنماظطالبمأثـاءماغعؼادماالعؿقانمموتلؾقؿمتؾؽماالدؿؿاراتمظؾلقدماظدطؿقرمعراضبم

 اظؾفانم.م

اكممععماظطالبمموعراساةماهلدوءماظعؿؾمسؾكمعـعماظغشمأومحماوظةماظؽالمممبنيماظطالبمععمحتاذلماالحؿؽ .10

باظؾفـةمادلؽؾػنيمبفامواخطارمادلراضبمميفمحاظةوجقدمذغبمأومششمواظؿصرفميفمػدوءمتامممواختاذماالجراءاتم

 اظؼاغقغقةمظذظؽممععمتقضقعماظلادةمادلالحظنيمسؾكماحملضرم.م

طاظبميفماخلروجمضؾؾمعراساةمسدممخروجماظطالبمإالمبعدمغصػماظقضتمادلكصصمظالعؿقانمويفمحاظةمرشؾةماظ .11

غصػماظقضتم)غفائقا(مجيبمسرضماألعرمسؾكماظلقدماظدطؿقرمعراضبماظؾفانماظذيمؼؼقممبدورهمبعرضماألعرم

 سؾكماظلقدمرئقسمسامماالعؿقاغاتمألخذمعقاصؼؿف.



مطراداتم .12 متلؾقؿ معـ موذظؽمظؾؿقؼؼ ماالعؿقان معدة معـ ماألخرية ماظطالبميفماظربعمداسة مخروج مبعدم اظؿـؾقف

 اظـققماظلؾقؿمماإلجابةمسؾك

مأوم .13 ممغفائقا مظؾؿالحظمتلؾقؿا المجيقزبأيمحالمعـماألحقالمأنمؼلرتدماظطاظبمطرادةماإلجابةمبعدمتلؾقؿفا

 حؿكماإلرالعمسؾقفامأومسقدةماظطاظبمظؾفـةمبعدمخروجفمعـفام.

عـمسدممعغادرةمادلالحظنيمظؾؾفانماخلاصةمبفؿمموظقمظقضتمضصريمإالمبإذنماظلقدمعراضبماظؾفانمععمتقصريم .14

 حيؾمحمؾفم.

 إبالغمعراضبماظؾفانمبأؼةمحاظةمعرضقةمحتؿاجمإديمرساؼةمرؾقةمبنيماظطالبممالدؿدساءماإلدارةماظطؾقةم. .15

اظؿأطدمعـمسددماظؽراداتمسـدمذيعفاميفمغفاؼةماالعؿقانممثؿمإسادةماظؽارغقفاتمأومأيماثؾاتمذكصقةمععؿؿدم .16

 اف.دؾؼمادؿالعفمعـماظطاظبمععمتقضقعماظطالبميفمخاغةماالغصر

 سؾكماظلادةمادلالحظنيمتلؾقؿمطراداتماإلجابةمظؾؽـرتولمادلكؿصم.ممم .17

سدمماالسؿذارمسـمادلالحظاتموالمجيقزمبأيمحالمعـماألحقالماإلغابةمأوماظؿػقؼضميفمأسؿالمادلالحظةمإالمبإذنم .18

مطؿابلمععؿؿدمعـماظلقدما.د/موطقؾماظؽؾقةمظشؽقنماظؿعؾقؿمواظطالبمم.مم

 *كل مه يخالف التعليمات سالفة البيان يعرض وفسه للمسائلة التأديبية م
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ماألصاضؾ/مرؤداءموأسضاءماظؽـرتوالتاظلادةماظزعالءم

م،،،،،حتقةمرقؾةموبعد

مضؿاغامحللـمدريماظعؿؾمداخؾماظؽـرتوالتم،مؼرجكماإلظؿزامممبامؼؾك:

ؼؼؿصرماظؿعاعؾمداخؾماظؽـرتوالتمسؾكمادؿكداممضؾؿمبؾقنماخضرمصؼطمعامسداماظؿقضقعمسؾكمطشقفماظـؿائجمؼؽقنم -1

 باظؾقنماالزرق.

م -2 معلؽقظقاتماالسؿال محتدؼد موؼؼؿمؼؿؿ م، موحتتماذرافمرئقسماظؽـرتول موحمدد مواضح مبشؽؾ ماظؽـرتول داخؾ

 باظؿقضقعمسؾكماظؽرادةمعـمضامممبراجعؿفام)باالدؿموظقسمصقرعف(.

موتقضقعم -3 ماظـفائقة مظؾدرجة موصؼا معـمتػؼقطفا ماظؿاطد مادلصققنيماالمبعد معـماظلادة مطراداتماالجابة مادؿالم سدم

دؤالم،موؼراسكمضرورةمادؿالمماحصائقةمعػصؾةمبـؿقفةمادلادةموطذظؽمادلصققنيمسؾكماظغالفماخلارجكماعاممطؾم

منقذجماجابةمصكمزرفمعغؾؼمؼلؾؿماديماظؽـرتولماظذىمؼؼقممبؿلؾقؿفماديماظلقدمأ.د/موطقؾماظؽؾقةمظشؽقنماظؿعؾقؿم

 واظطالب.

مباظداخؾمسؾكماظغالفماخلارجكماظؿاطدمعـمسد -4 مموجقدمضؾؾمطشػماظلرؼةمؼؿؿمعطابؼةمدرجاتمطرادةماالجابة

اجزاءمشريمعصققةم،موصكمحاظةموجقدمأجزاءمشريمعصققةمتلؾؿماظؽرادةمظرئقسماظؽـرتولماظذىمؼؿقديماخطارم

رئقسمجلانماظرصدمالدؿدساءمادلصقحمظؾـظرمصكماجلزءمشريمادلصقحموتصقققفم،ماعامصكمحاظةموجقدمخطأمصكم

قنماالخضرموؼؽؿبمخطام)ذيعم/مغؼؾمغؼؾماظدرجاتماوماجملؿقعمؼؿؿمتصقققفممبعرصةماحدماسضاءماظؽـرتولمباظؾ

 /م..............(موؼقضعمسضقماظؽـرتولمسؾكمذظؽ.

المؼؿؿمطشػمدرؼةمطراداتماالجابةماالمبعدمتقاجدمذيقعمادلقادمباظؽـرتوالتموبعدمادلطابؼةموتصققحماالخطاءم -5

 اظؿكمؼؿؿماطؿشاصفا.

بم،موالمؼؿؿمتعدؼؾمغؿقفةماىمعادةمترصدمدرجاتمادلادةمطؿامػكمعقضقةمسؾكماظغالفماخلارجكمظؽرادةماظطاظ -6

 االمعـمخاللمضراراتمجلانماظػرقمادلشؽؾةمعـمجمؾسماظؽؾقةماديمصدورمضرارمبؿعدؼؾفامعـمجلـةمصقصمغؿائجمادلقاد.

(مغلخمعـماالعؿقانمظؾلقدمأ.د/موطقؾماظؽؾقةم5سؼبماالعؿقاغاتمؼؼقمماظؽـرتولمبؿلؾقؿماصقلماالعؿقاغاتموسددم) -7

 ظشؽقنماظؿعؾقؿمواظطالب.
 وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحرتاو ،،،،،،،،،،
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م



ماظلادة/ماسضاءمػقؽةماظؿدرؼس

م،،،،حتقةمرقؾةموبعد

مغشريمظؾعضماظـؼاطماهلاعةماظؿكمؼؾزممعراساتفامسـدماظؿصققح

مباظؽرادةمععموضعماظدرجةماالذياظقةمبقضقحماعاممرضؿماجابةماظلؤالمصكمدائرةم -1 اظؿصققحمؼؽقنمجلؿقعماالجزاء

 /×(.داخؾماظؽرادةم،مععمعراساةمتقضحمعدىمصقةماومخطأمطؾمجزئقةمبعالعاتمواضقةمالمتـريماظؾؾسم)مم

اظغالفمتؽقنمعطابؼةمظؾدرجاتمداخؾماظؽرادةموالمجيقزماظرصعمسؾكماظغالفمباضاصةمدرجاتم،ماظدرجاتمسؾكم -2

وصكمحاظةماجراءمتعدؼؾمسؾكمدرجةمدؤالمبداخؾماومخارجماظؽرادةمؼؿؿمتقضقعمادلصقحمجباغبماظدرجةمادلعدظةم،م

 وصكمذيقعماالحقالماىمتعدؼالتمتؿؿممبعرصةمادلصقحمالمبدمعـمتقضقعفمسؾقفا.

ؿمتقضقعماظلادةمادلصققنيمسؾكمطرادةماالجابةمطؿامػقمواردمبؿشؽقؾمجلانمادلصققنيمععمضرورةمتػؼقطمجيبمانمؼؿ -3

 اظدرجةماظـفائقة.

ماالصضؾمظصاحلماظطاظبم،م -4 ماظؿكمؼرىماغفا ماالجابة مادلصقح مواحدمخيؿار مظلؤال معؽررة ماجابة موجقد صكمحاظة

ماجاب موجقد محاظة موصك م، موؼؽؿبمعؽرر ماالخرى ماالجابة مادلطؾقبمؼشطبمسؾقفاموؼشطبمسؾك مسـ اتمزائدة

 وؼؽؿبم)اجاباتمشريمعطؾقبة(.

سـدمتلؾقؿمطراداتماالجابةمظؾؽـرتولمبعدمتصقققفامترصؼمععفاماحصائقةمتػصقؾقةمباظؿؼدؼراتموغلؾةماظـفاحم -5

 صكمادلادةموؼلؾؿماؼضاممنقذجماجابةمعقزسًامسؾقفمدرجاتمطؾمدؤال.

تلؾقؿفامظؾؽـرتولم،موصكماحلاالتماظؿكمتؿطؾبماظؿقلنيمواظؿعدؼؾمالمؼؿؿمتعدؼؾمغؿقفةمادلادةمسؾكماالرالقمبعدم -6

 ؼؼؿصرماآلعرمسؾكماظؼرارماظذىمتؿكذهماظؾفـةمادلشؽؾةمعـمجمؾسماظؽؾقةمصكمػذاماظشأن.
 وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحرتاو ،،،،،،،،،،
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و32/11/3112( بتاريخ   32رقه )     

م وتعديالته 2493( لسنة 94بعد االطالع علي القانون رقم ) -  

وعلي موافقتنا -  

ررىاـــــــــــــق  

( تشكيل لجان المراقبة العامة لالمتحانات لطالب مرحلة البكالوريوس بالكلية للفصل الدراسي 2مادة )   
 : علي النحو التالي م3129/3122االول  للعام الجامعي 

رئيساً عاماً االمتحانات -عميد الكلية                حمند عبد احلفيظ حمند/السيد األستاذ الدكتور  -2  

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             امحد حمنود علي ساملان/ السيد االستاذ الدكتور  -3  

 مشرفاً عاماً علي االمتحانات ورئيس لجنة الرصد

 كنرتول املستوي االول 
 الصفة االسم الصفة االسم
 عضواً  د/ اسامة ابراهيم احمد رئيساً  أ.د/ ناجح سيد عمران

 عضواً  د/ اسماعيل محمود احمد عضواً  احمد محمد حفنيأ.د/ منصور 

 عضواً  / احمد النحاس محمودد عضواً  د/ مصطفي حمدان احمد محرم

 عضواً  العامل / احمد عبد الرحيم جاد الكريم                     عضواً  السيد / حسين محمود علي                               

 كنرتول املستوي الثاني 
 الصفة االسم الصفة االسم

 عضواً  د/ هاني احمد فؤاد رئيساً  أ.د/ خالد احمد امين الشيخ

 عضواً  عماد الدين علي ماهرد/  عضواً  أ.د/ عالء الدين ثابت ابو العز 

 عضواً  د/ ياسر احمد محمد حفني عضواً  د/ محمد حلمي مطاوع

 عضواً  د/ امنة ابو القاسم  عضواً  السيد حافظ حسين                                                                         السيد / 

   عضواً  سمير كمال محمد                                                                         العامل / 

 



 

 كنرتول املستوي الثالث 
 الصفة االسم الصفة االسم

 عضواً  د/ صفوت شلبي  رئيساً  أ.د/ خلف علي همام

 عضواً  د/ يس محمد يس عضواً  أ.د/ صبري يونس محمود

 عضواً  د/ عبد المجيد ادريس عبد السميع  عضواً  أ.د/ عبد الصبور جمال عبد الصبور

 عضواً  العربي بهاء الدين احمد                                                                      العامل /  عضواً  اسماعيل احمد اسماعيل                                                                     السيد / 

 كنرتول املستوي الرابع 
 الصفة االسم الصفة االسم

 عضواً  د/ ابو الحمد السيد مهني رئيساً  أ.د/ عبد المنعم محمد عبد الرحمن

 عضواً  د/ ايناس محمد علي  عضواً  أ.د/ محمود رزق اهلل عسران

 عضواً  العامل / الضبع قاسم محمد  عضواً  أ.د/ جمال محمود احمد سلومة

 عضواً  عالء عبد الرحمن محمود                                                                  السيد / 
 

 كنرتول الرتاكمي  
 الصفة االسم الصفة االسم

 عضواً  أ.د/ محمد سليمان ابراهيم  رئيساً  أ.د/ احمد محمود علي سالمان

 عضواً  عبد االمامالعامل / محمد ابو زيد  عضواً  أ.د/ ماهر حسن حسني 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 عميد الكلية     

 

 أ.د/ حممد عبد احلفيظ السمــــــــــان 



 

 
 

 
 

 
 

 

 جدول

 التخلفــــــــــــــــات واملقررات املستبدلة ميها
 الكنترول المختص عدد المتقدمين فترة االمتحان المـــــــــــــــــــــــادة التاريــــخ اليــوم

 إلى من

 م61/61/1162 السبت
(11) 

مطـــــرتولمادللؿــــــقىماألولم)ثاغلم(مم31م1م11مغؾاتمسام

مطـرتولمادللــــــــؿقىماظـاغلم)ثاظثمأراضل(م2م1م11مطقؿقاءمحتؾقؾقة

مطـرتولمادللــــــــؿقىماظـاغلم)ثاظثماضؿصاد(مم2م1م11ماغؿاجمحماصقؾ

مطـرتولمادللــــــــؿقىماظـاغلم)أراضل(م1م1م11مواظـؾاتحتؾقؾماألراضلموادلقاهم

مطـرتولمادللؿــــــــــقىماظـاغلم)مرابعمأراضل(م1م1م11مخصقبةماألراضل

مطـؿــــــــرولماظـاظثمأراضــــلم)مرابعمأراضل(م1م1م11مريموصرفمعزرسل

مأراضــــــلطـــــــرتولماظـاظثمم)مرابعمغؾاتل(م1م1م11متغذؼةمغؾات

مطـرتولمادللؿقىماظـــــــاغلم)رابعم(م1)ثاظثم(م+م2م1م11متربقةمحققانمودواجـ

مطـرتولمادللؿقىماظـــــــاغلم)ثاظثمأشذؼة(م2م1م11معؽاصقةمآصاتمعصاغعماألشذؼةمواألظؾان

مطـرتولمادللؿـــــــــقىماظـاظثم)رابعمحققي(مم3م1م11مصريوظقجل

مطـرتولمادللؿـــــــــقىماظـاغلم)مثاظثموضاؼة(م11م1م11م)أ(حشراتماضؿصادؼةم

مطـرتولمادللؿــــــــــــقىماظـاغلم)مثاظثموضاؼة(ممم1م1م11مأعراضمغؾات

  االثنين
 
 
 

 م61/61/1162
(16 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

مطـرتولمادللؿقىماألولم)ادللؿقىماظـاغل(م5م1م11مطقؿقاءمشريمسضقؼةموحتؾقؾقة

مطـرتولمادللؿقىماألولم)مادللؿقىماظـاغلم(مم1م1م11مسامحققانم

مادللؿقىماظـاظثم1م11مطقؿقاءمحققؼةمزراسقة

)مأشذؼة(م2)اغؿاجمحققاغل(م+م3

م)حققيم(م1+

مطـرتولمادللؿقىماظـاغل

مطـرتولمادللؿقىماظـاغلم)ثاظثماضؿصاد(م1م1م11متؽـقظقجقامعـؿفاتماألظؾان

م1ثاظثموضاؼةم+مم1اراضل+ثاظثم1م1م11مآالتمزراسقة

م)ثاظثماضؿصاد(

مطـرتولمادللؿقىماظـاغل

مطـرتولمادللؿقىماظـاغلم)ثاظثموضاؼة(م6م1م11ماظزراساتماحملؿقةمواظعضقؼة

مثاظثموضاؼة6ثاظثمأراضلمم+مم1م1م11مصلققظقجلمغؾات

مرابعموضاؼة1+م

مطـرتولمادللؿقىماظـاغل

مطـرتولمادللؿقىماظـاغلمثاظثمحققيم6+ثاظثمأشذؼةمم5م1م11معقؽروبققظقجقامساعة

متؽـقظقجقامغؼؾماجلقـاتموتطؾقؼاتفا

م

مطـرتولمادللؿقىماظـاظثم)رابعمحققي(مم1م1م11

مطـرتولمادللؿقىماظـاظثمرابعةمضدؼؿم2م1م11ماغؿاجمصاطفة

 

 

 

 



 تابع جدول

ميهاالتخلفــــــــــــــــات واملقررات املستبدلة   
ماظؽـرتولمادلكؿصمسددمادلؿؼدعنيمصرتةماالعؿقانمادلـــــــــــــــــــــــادةماظؿارؼــــخماظقــقم

مإديممعـم

ممم20/12/2017ماألربعاء

م(62)

مطـرتولمادللؿقىماألولماظـاظثم4اظـاغلم+مم18م1م11مرؼاضة

مطـرتولمادللؿقىماألولماظـاظثمصـاساتم1اظـاغل+م6م1م11مأدادقاتمأراضل

مطـرتولمادللؿقىماألولم)اظـاغل(م3م1م11مظغةمسربقة

مطـرتولمادللؿقىماظـاظثم)ماظرابعماضؿصد(م1م1م11ماظؾقؽةمواإلغلان

مطـرتولمادللؿقىماظـاظثم)اظرابعموضاؼةم(م1م1م11مإدارةماألسؿالمادلزرسقة

مطـرتولمادللؿقىماظـاغلماضؿصاد2حققي+1وضاؼة+1+1م1م11مأخالضقاتموآدابمادلفـة

مطـرتولمادللؿقىماظـاغلمحققي1دواجـ+1غؾاتل+8م1م11موراثةأدادقاتم

مأشذؼة1دواجـ+1غؾاتل+3م1م11محؼققماغلان

ماضؿصاد1وضاؼة+1+

مطـرتولمادللؿقىماظـاغل

مطـرتولمادللؿقىماظـاغلم)اظـاظثماضؿصادم(م1م1م11مأداداتماالرذادماظزراسل

مطـرتولمادللؿقىماظـاغلمغؾاتلثاظثمم1ثاغلمغؾاتلم+م3م1م11متؽاثرمغؾاتاتمبلؿاغقة

 ملحوظة هامة
 

متؾدأماالعؿقاغاتماظؿقرؼرؼةمصكماحلادؼةمسشرةمصؾاحاممبؾـكماظؽؾقةممبدؼـةمدقػاجماجلدؼدةم .1

مسؾكمذيقعماظطالبماحضارماظؾطاضةماجلاععقةمظؿؼدميفامسـدماظطؾبمم .2

سؾكمذيقعماظطالبمسدممدخقلماظؾفـةمباظؽؿبموادلذطراتمواحملؿقلمأومتلؾقؿفؿمظؾؿالحظم .3

مضؾؾمبدءماالعؿقانم

مسؾكمذيقعماظطالبمسدمماظؿدخنيماثـاءماالعؿقاغات .4

معدةماالعؿقانمداسؿانممم .5

ماالعؿقاغاتماظعؿؾقةمحتددممبعرصةماظؼلؿ.ممم .6

مـةماالسدادمجل

 عنيد الكلية        وكيل الكلية لشئون التعليه والطالب         
 

    أ.د/ حمند عبد احلفيظ السنان                  لي ساملان              أ.د/ امحد حمنود ع .7
8.  

9.  

10.   

 



 املستوى األول

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ملحوظة هامة
 

 

متؾدأماالعؿقاغاتماظؿقرؼرؼةمصكماحلادؼةمسشرةمصؾاحاممبؾـكماظؽؾقةممبدؼـةمدقػاجماجلدؼدةم .1

مسؾكمذيقعماظطالبماحضارماظؾطاضةماجلاععقةمظؿؼدميفامسـدماظطؾبمم .2

سؾكمذيقعماظطالبمسدممدخقلماظؾفـةمباظؽؿبموادلذطراتمواحملؿقلمأومتلؾقؿفؿمظؾؿالحظم .3

مضؾؾمبدءماالعؿقانم

مسؾكمذيقعماظطالبمسدمماظؿدخنيماثـاءماالعؿقاغات .4

معدةماالعؿقانمداسؿانممم .5

ماالعؿقاغاتماظعؿؾقةمحتددممبعرصةماظؼلؿ.ممم .6

 ـةماالسدادجل

 عنيد الكلية        وكيل الكلية لشئون التعليه والطالب         
 

11.     أ.د/ حمند عبد احلفيظ السنان                  لي ساملان              أ.د/ امحد حمنود ع 
12.   

13.   
14.   

 

 

 

مصرتةماالعؿقانمادللؿقىماألولماظؿارؼــــخماظقــقم

مإديممعـ

م12م10مغؾاتمســـــــــــــــاممم23/12/2017ماظلؾت

م12م10مظغةمسربقــــــــــــــــــــــــةمم26/12/2017ماظـالثاء

م12م10مأدادقــــــــــــــاتمأراضكمم30/12/2017ماظلؾت

م12م10محققانمســـــــــــــــــــاممم2/1/2018ماظـالثاء

م12م10مطقؿقاءمشريمسضقؼةموحتؾقؾقةمم9/1/2018ماظـالثاء

م12م10مرؼاضـــــــــــــــــــــــــةمم13/1/2018ماظلؾت



 
 الفرقة الثالثة )الئحة قدمية (

معالحظـــاتمصرتةماالعؿقانمادؿمادلؼــــــــررماظؿارؼــــخماظقــقم

مإديمعـ

مم12م10ماغؿاجمحماصقؾمحؼؾقةمم24/12/2017ماألحد

مم12م10مارذادمزراسلمم27/12/2017ماألربعاء

مم12م10م---مم31/12/2017ماألحد

مم12م10متغذؼةمحققانمودواجـمم3/1/2018ماألربعاء

مم12م10مآالتمزراسقةمم6/1/2018ماظلؾت

مم12م10مأعراضمغؾاتمم10/1/2018ماألربعاء

مم12م10ماغؿاجمصاطفةمم14/1/2018ماألحد
 

 
 

 ملحوظة هامة
 

 

متؾدأماالعؿقاغاتماظؿقرؼرؼةمصكماحلادؼةمسشرةمصؾاحاممبؾـكماظؽؾقةممبدؼـةمدقػاجماجلدؼدةم .1

مسؾكمذيقعماظطالبماحضارماظؾطاضةماجلاععقةمظؿؼدميفامسـدماظطؾبمم .2

سؾكمذيقعماظطالبمسدممدخقلماظؾفـةمباظؽؿبموادلذطراتمواحملؿقلمأومتلؾقؿفؿمظؾؿالحظم .3

مضؾؾمبدءماالعؿقانم

مسؾكمذيقعماظطالبمسدمماظؿدخنيماثـاءماالعؿقاغات .4

معدةماالعؿقانمداسؿانممم .5

ماالعؿقاغاتماظعؿؾقةمحتددممبعرصةماظؼلؿ.ممم .6

 ـةماالسدادجل

 عنيد الكلية        وكيل الكلية لشئون التعليه والطالب         
 

    أ.د/ حمند عبد احلفيظ السنان                  لي ساملان              أ.د/ امحد حمنود ع

 
 
 



 الفرقــــــــــة الرابعة )الئحة قدمية(

 
 

صرتةمماظػرضةماظرابعةمماظؿارؼــــخماظقــقم

ماالعؿقان

معالحظـــــــــــــــــــــــــــات

مإديمعـ

مم12م10مرساؼةموتربقةمحققانمم23/12/2017ماظلؾت

مم12م10متعاونمزراسكمم26/12/2017ماظـالثاء

مم12م10متغذؼةمغؾاتمم31/12/2017ماألحد

مم--م--م---مم2/1/2018ماظـالثاء

مم12م10معؽاصقةماآلصاتم9/1/2018ماظـالثاء

مم12م10ماغؿاجمخضرمم13/1/2018ماظلؾت

تؽـقظقجقاماألظؾانممم17/1/2018ماألربعاء

موعـؿفاتفا

مم12م10

 ملحوظة هامة
 

 

متؾدأماالعؿقاغاتماظؿقرؼرؼةمصكماحلادؼةمسشرةمصؾاحاممبؾـكماظؽؾقةممبدؼـةمدقػاجماجلدؼدةم .1

مسؾكمذيقعماظطالبماحضارماظؾطاضةماجلاععقةمظؿؼدميفامسـدماظطؾبمم .2

سؾكمذيقعماظطالبمسدممدخقلماظؾفـةمباظؽؿبموادلذطراتمواحملؿقلمأومتلؾقؿفؿمظؾؿالحظم .3

مضؾؾمبدءماالعؿقانم

مسؾكمذيقعماظطالبمسدمماظؿدخنيماثـاءماالعؿقاغات .4

معدةماالعؿقانمداسؿانممم .5

ماالعؿقاغاتماظعؿؾقةمحتددممبعرصةماظؼلؿ.ممم .6

 ـةماالسدادجل

 عنيد الكلية        وكيل الكلية لشئون التعليه والطالب         
 

    أ.د/ حمند عبد احلفيظ السنان                  لي ساملان              أ.د/ امحد حمنود ع



 
 

 

                         

 ملستوى الثانيا
 

ماظربغاعجماظؿارؼــــخماظقــوم

ماظعؾومماالضؿصادؼةمراىىموعقاهاأل

مواالجؿؿاسقة

ماظؿؽـوظوجقاماحلقوؼةمسؾوممويؽـوظوجقاماألشذؼةماظـؾاتموأعراضموضاؼةمغؿاجمغؾايياال

ماظزراسقة

ماغؿاجمحقواغى

مودواجن

 

ماألحد
 طقؿقــاءمحقوؼــةمزراسقـة طقؿقــاءمحقوؼــةمزراسقـةمطقؿقــاءمحقوؼـــــةمزراسقـةماغؿـاجمحماصقــــلماغؿـاجمحماصقــــلماغؿـاجمحماصقــــلماغؿـاجمحماصقــــلمم24/12/2017

معؽاصقةمآصات طقؿقاءمسضوؼةمإدارةمأسؿالمعزرسقةمأدادقاتمارذادمزراسىمرؾقعةمأراىيمم27/12/2017ماألربعاء

معصاغعماألشذؼةمواألظؾان

موانمودواجنيربقةمحقمعؾقداتمحقوؼة

ماظطرقمواملعقـاتماإلرذادؼةمصلقوظوجيمغؾاتمم31/12/2017ماألحد
م

مأدادقـاتماظوراثـــةمأدادقـاتماظوراثـــةماملوادماملضاصةمظألشذؼةمواألظؾانمصلقوظوجيمغؾاتمأدادقاتماظوراثة

ماظزراساتماحملؿقةمواظعضوؼةماظزراساتماحملؿقةمواظعضوؼة

مأدادقاتموراثة

مأخالضقـاتمم3/1/2018ماألربعاء

 وآدابماملفـــــة

مأخالضقـات

 وآدابماملفـــــة

مأخالضقـات

 وآدابماملفـــــة

مأخالضقـات

 وآدابماملفـــــة

مأخالضقـات

 وآدابماملفـــــة

مأخالضقـات

 وآدابماملفـــــة

مأخالضقـات

 وآدابماملفـــــة

م----م---م---مممممممممممممآالتمزرمسقةم----مآالتمزرمسقةمآالتمزرمسقةمم6/1/2018ماظلؾتم

معقؽروبقوظوجقامساعةمعقؽروبقوظوجقامساعةمعقؽروبقوظوجقامساعةمأعراضمغؾاتماغؿاجمبلاينيماظـظرؼةماالضؿصادؼةمطقؿقاءمحتؾقؾقةم10/1/2018ماألربعاء

محؼـــــوقماالغلـــانمحؼـــــوقماالغلـــانمحؼـــــوقماالغلـــانمــــوقماالغلـــانحؼـمحؼـــــوقماالغلـــانمحؼـــــوقماالغلـــانمحؼـــــوقماالغلـــانمم14/1/2018ماألحد

ماحصاءميطؾقؼى يؽـوظوجقامعـؿفاتماألظؾانمحتؾقلماألراىىمواملقاهمواظـؾاتمم17/1/2018ماألربعاء

م

ملاهلضمموواظؿؿـق يؼـقاتماظؿؽـوظوجقاماحلقوؼةميؽـوظوجقامعـؿفاتماألظؾانمحشراتماضؿصادؼةم)أ(

 اظغذائيميفماظدواجن

مغظمماالغؿاجماحلقواغي
 

 

 عؾقوزةمػاعة

مسؾىممجقعماظطالبمسدمماظؿدخنيماثـاءماالعؿقاغاتمم-4ميؾدأماالعؿقاغاتماظؿقرؼرؼةمصىماظعاذرةمصؾاحاممبؾـىماظؽؾقةممبدؼـةمدوػاجماجلدؼدةمم-1

معدةماالعؿقانمداسؿانممم-5مؾبسؾىممجقعماظطالبماحضارماظؾطاضةماجلاععقةمظؿؼدميفامسـدماظطم-2

ماالعؿقاغاتماظعؿؾقةمحتددممبعرصةماظؼلم.مم-6مسؾىممجقعماظطالبمسدممدخولماظؾفـةمباظؽؿبمواملذطراتمواحملؿولمم-3

م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 

        
 



 
 

 

                         

 

 املستوى الثالث
ماظربغاعجماظؿارؼــــخماظقــوم

مغؿاجمحقواغىاالمغؿاجمغؾايياالمراىىموعقاهاأل

مودواجن

ماظؿؽـوظوجقاماحلقوؼةمسؾوممويؽـوظوجقاماألشذؼةماظـؾاتموأعراضموضاؼة

ماظزراسقة

ماظعؾومماالضؿصادؼة

مواالجؿؿاسقة

م----م---م----م----محماصقلماظعؾفمواملراسيم-----م-----مم23/12/2017ماظلؾت

مسؾمماالجؿؿاعمواالجؿؿاعماظرؼػيميؽـوظوجقامغؼلماجلقـاتمويطؾقؼايفامطقؿقاءمحتؾقلماألشذؼةمواألظؾانمحشراتماضؿصادؼةم)ب(م---ماغؿاجمحماصقلماألظقافمعورصوظوجقامويؼلقمماألراىيمم24/12/2017ماألحد

مإدارةماملشروساتماظصغريةماغؿاجمورساؼةماظدواجنماإلرذادماظزراسيمإدارةماألسؿالماملزرسقةمم27/12/2017ماألربعاء

ميفمجمالماغؿاجماظعللمواحلرؼر

مإدارةماألسؿالماملزرسقةموراثةمعـاسةمعراضؾةمجودةمودالعةماألشذؼةمواألظؾان

محتؾقلماضؿصاديموراثةمدقؿوظوجقةماظؿلوؼقماظزراسيماإلدارةماملؿؽاعؾةمظًصاتمقاماظؿـادلمواظؿؽاثرصلقوظوجميغذؼةمغؾات يؾوثماألرضمواملقاهموععاجلؿهمم31/12/2017ماألحد

معقؽروبقوظوجقاماألمسدةماحلقوؼة

ماإلجتاػاتماحلدؼـةميفماغؿاجماظطػرات

ماظؾقؽةمواإلغلانماظؾقؽةمواإلغلانماظؾقؽةمواإلغلانمناظؾقؽةمواالغلا اظؾقؽةمواإلغلانماظؾقؽةمواإلغلانماظؾقؽةمواإلغلانمم3/1/2018ماألربعاء

ميربقةماحملاصقلماحلؼؾقةم---م---م---م9/1/2018ماظـالثاء

 املؼاوعةمظؾًصاتمواألعراض

م-----م----م-----

ميؼاويموصقصماظؾذورمريموصرفمعزرسيم10/1/2018ماألربعاء

م

اجلدوىماالضؿصادؼةمظؾؿشروساتم ----ماالدؿزراعماظلؿؽي

مقةاظزراس

املشؽالتماالجؿؿاسقةميفمميؽـوظوجقاماطـارموإغؿاجماظؾذور

ماجلدوىماالضؿصادؼةمظؾؿشروساتماظزراسقة اظرؼف

ماألحد

م

 اغؿاجماألشـاممواملاسز صريوظوجي عقؽروبقوظوجقاماألشذؼةمواألظؾان املؼاوعةماحلقوؼةمألعراضماظـؾات اغؿاجماألشـاممواملاسزماغؿاجمصاطفةمخصوبةماألراىيمم14/1/2018

ممصلقوظوجيمحشراتم)أ(

مخصوبةماألراىي

معؾقداتمحشائش
 
 

معؾقوزةمػاعةم

مسؾىممجقعماظطالبمسدمماظؿدخنيماثـاءماالعؿقاغاتمم-4ميؾدأماالعؿقاغاتماظؿقرؼرؼةمصىماظعاذرةمصؾاحاممبؾـىماظؽؾقةممبدؼـةمدوػاجماجلدؼدةمم-1

معدةماالعؿقانمداسؿانممم-5مظطالبماحضارماظؾطاضةماجلاععقةمظؿؼدميفامسـدماظطؾبسؾىممجقعمام-2

ماالعؿقاغاتماظعؿؾقةمحتددممبعرصةماظؼلم.مم-6مسؾىممجقعماظطالبمسدممدخولماظؾفـةمباظؽؿبمواملذطراتمواحملؿولمم-3
م

م



 
 

 

                         

 املستوى الرابع
 

ماظربغاعجماظؿارؼــــخماظقــوم

ماغؿاجمحقواغىماغؿاجمغؾاييمأراىىموعقاه

مودواجن

ماظؿؽـوظوجقاماحلقوؼةموضاؼةماظـؾاتمسؾوممويؽـوظوجقاماألشذؼة

ماظزراسقة

ماظعؾومماالضؿصادؼة

مواالجؿؿاسقة

مساممزراسيماضؿصادموراثةمعقؽروبقوظوجقاماضؿصادؼةمحشراتمسامم)خمؿؾط(مغؾاتمأعراضمسامم)خمؿؾط(مذائقةشمصـاساتمبلاينيمحماصقل

 االحصاءماالجؿؿاسيموراثةمطائـاتمدضقؼةمةأعراضمغؾاتمصطرؼميؽـوظوجقاماظؾقوممواألشذؼةماظؾقرؼةميؽـوظوجقاماغؿاجماظدواجنمصلقوظوجقامأذفارماظػاطفةمحماصقلماظعؾفمواملراسيمأمسدةمويؽـوظوجقاماظؿلؿقدمم23/12/2017ماظلؾت

ميؽـوظوجقامزراسةماظػاطفةماظؿصقرمم26/12/2017ماءاظـالث

ميفماألراىيماظصقراوؼة

اغؿاجماالبلموحقواغاتم

مواظعؿلبماظرطو

اظؿكؿراتماحلقوؼةم

 اظزراسقة

يؽـوظوجقاماجلنيم

 املطؾوخ

ماألدرةماظرؼػقةماضؿصادمضقادي جقـوعقامسؾمماظلؿوم

اغؿاجماحلؿاممواظلؿانمميربقةمحماصقلماظزراسةماظالأرىقةمم30/12/2017ماظلؾت

مواظـعام

ميؼققمماملشروساتماظزراسقةمختؿراتمعقؽروبقةماحلشراتموسالضؿفامباألعراضماغؾايقةميؽـوظوجقاماجلنبمواظألظؾانماملؿكؿرة

عـظؿاتماظـؿوميفم --- ----مم2/1/2018ماظـالثاء

 احلاصالتماظؾلؿاغقة

االغزمياتميفماظؿصـقعم ؾقممواظؾنباغؿاجمعاذقةماظ

 اظغذائي

اإلدارةماظػـقةمملصاغعم

ماألظؾان

صلقوظوجيمحشراتم حماصقلمحؼؾقةأعراضم

 )ب(

حتؾقلماظؿؽاظقفمماحصاءموراثي دريوظوجيموعـاسة

 اظزراسقة

اظصقاصةمواإلسالمم

 اظزراسي

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- زراسةماألراىيمامللؿصؾقة زراسةماألراىيمامللؿصؾقةم3/1/201ماألربعاء

ادؿكدامماالدؿشعارمسنمم9/1/2018ماظـالثاء

مبعدميفماظزراسة

يربقةماحملاصقلماحلؼؾقةماملؼاوعةم

 ظؾًصاتمواألعراض

ظػطرؼاتماصلقوظوجقامميؽـوظوجقاماحلؾوبموعـؿفايفاميؽوؼنمسالئقمحقوانمغؾاياتمرؾقةموسطرؼة

ماملؿرىةمظؾـؾات

علؿقضراتم

ماملؾقدات

مصاتآ

اظزراساتمماحملؿقةم

مواظعضوؼة

م----- وراثةمسشائرمعقؽروبقوظوجقاماألراىي

ماجلدوىماالضؿصادؼةمظؾؿشروساتماظزراسقة ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------م------مم10/1/2018ماألربعاء

ممممماظلؾت

مم13/1/2018

فاتمؿاسدادمويداولمعـماظـؾايقةمزراسةماألغلفةميؼققمماألراىي

ماظدواجن

مأعراضمعقؽروبقوظوجقامأشذؼةمعؿؼدم

معامبعدماحلصاد

عقؽروبقوظوجقامإدارةممآصاتمحقواغقةمصؼارؼة

 املكؾػات

املعؾوعايقةم

 احلقوؼة

مغظرؼة

 يؾينماألصؽارمامللؿقدثة

معؾقوزةمػاعةم

مسؾىممجقعماظطالبمسدمماظؿدخنيماثـاءماالعؿقاغاتمم-4ميؾدأماالعؿقاغاتماظؿقرؼرؼةمصىماظعاذرةمصؾاحاممبؾـىماظؽؾقةممبدؼـةمدوػاجماجلدؼدةمم-1

معدةماالعؿقانمداسؿانممم-5مظطالبماحضارماظؾطاضةماجلاععقةمظؿؼدميفامسـدماظطؾبسؾىممجقعمام-2

ماالعؿقاغاتماظعؿؾقةمحتددممبعرصةماظؼلم.مم-6مسؾىممجقعماظطالبمسدممدخولماظؾفـةمباظؽؿبمواملذطراتمواحملؿولمم-3
م

م



 
 

 

                         

 



 

 

 
 

 

 

 

 

  الفرؼة                        

 ادلكان

 الدور اخلامس علوي الدور الرابع علوي الدور الثالث علوي الدور الثاني علوي

 مدرج االنتاج احليواني صل )أ(ػ مدرج )جـ(  ( االرشادػصل ) مدرج )االرشاد(  )ػصل االؼتصاد(   مدرج االؼتصاد  

 ادلستوى الرابع

 

 

 (1جلنة رؼم )

 4001رؼم من 

 4008إىل رؼم   

 

 (2جلنة رؼم )

 4009من رؼم 

 4042إىل رؼم 

 

 (3جلنة رؼم  )

 4043من رؼم 

        4070إىل رؼم  

 

 (4جلنة رؼم  )

  4071من رؼم 

 4106إىل رؼم  

 

 (5جلنة رؼم  )

  4107من رؼم 

 4128إىل رؼم  

 (6جلنة رؼم  )

  4129من رؼم 

 4148إىل رؼم  

 (7جلنة رؼم  )

  4149 من رؼم

 4165إىل رؼم  

الربامج )عدد 

 الطالب(

  طالب  ( 8)

 (األراضيبرنامج )

 طالب برنامج (34)

 (انتاج نباتي)

 طالب برنامج 28

 ()انتاج حيواني ودواجن

 طالب برنامج  36

  علوم وتكنولوجيا األغذية(

 برنامج( 22) 

 وأمراض النبات وؼاية

 برنامج طالب (20) 

 تكنولوجيا حيوية 

 الب برنامجط (17)

 العلوم االؼتصادية واالجتماعية 

 (1جلنة رؼم  ) الفرؼة الرابع ؼديم

  4001من رؼم 

      4018إىل رؼم   

       

 طالب( 18)

 انتاج زراعي عام

      

 (3جلنة رؼم ) ادلستوى الثاني

  2066من رؼم 

 2089إىل رؼم  

 

 (4جلنة رؼم )

  2090من رؼم 

  2114إىل رؼم  

 

 (7م )جلنة رؼ

 2182من رؼم 

 2205إىل رؼم  

 (8جلنة رؼم )

  2206من رؼم 

 2229إىل رؼم  

   

(برنامج االنتاج 24)

 احليواني 

(برنامج االنتاج 25)

 احليواني 

( وؼاية وأمراض 24)

 النبات 

( وؼاية وأمراض 24)

 النبات 
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 الفرؼة                                        

 ادلكان

 الثاني علوي الدور

 االؼتصاد(   ؼسم  )ػصل االؼتصاد   ؼسم  مدرج

 ادلستوى الرابع

 

 

 (1جلنة رؼم )

 4008إىل رؼم   4001من رؼم 

 (2جلنة رؼم )

 4042إىل رؼم  4009من رؼم 

 (انتاج نباتيطالب برنامج ) (34) األراضي(  طالب برنامج  8) الربامج )عدد الطالب(

 (1رؼم  ) جلنة الفرؼة الرابع ؼديم

      4018إىل رؼم    4001من رؼم 
 

 

 ( انتاج زراعي عام18)
 

 عدد الطالب 

 (3جلنة رؼم ) ادلستوى الثاني

 2089إىل رؼم   2066من رؼم 

 (4جلنة رؼم )

  2114إىل رؼم   2090من رؼم 
 

 برنامج االنتاج احليواني طالب  (25) برنامج االنتاج احليواني طالب  (24) الربنامج -عدد الطالب 
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 الفرؼة                                       

 ادلكان

 الدور الثالث علوي

 ػصل )االرشاد(  مدرج )االرشاد( 

 ادلستوى الرابع

 

 (3جلنة رؼم  )

       4070إىل رؼم   4043من رؼم 

 (4جلنة رؼم  )

 4106إىل رؼم   4071من رؼم 

 )علوم وتكنولوجيا األغذية( 36 )انتاج حيواني ودواجن( 28 الب(الربامج )عدد الط

 (7جلنة رؼم ) ادلستوى الثاني

 2205إىل رؼم   2182من رؼم 

 

 (8جلنة رؼم )

 2229إىل رؼم   2206من رؼم 

 ( وؼاية وأمراض النبات 24) ( وؼاية وأمراض النبات 24) الربامج )عدد الطالب( 
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 الفرؼة                         

 ادلكان

 الدور الرابع علوي

 صل )أ(ػ مدرج )جـ( 

 ادلستوى الرابع

 

 

 (5جلنة رؼم  )

 4128إىل رؼم   4107من رؼم 

 (6جلنة رؼم  )

 4148إىل رؼم   4129من رؼم 

 تكنولوجيا حيويةال برنامج( 20)  وأمراض النبات ؼايةوبرنامج ( 22)  الربامج )عدد الطالب(

 



    
 
 

 - 4 - 

 

 

 الفرؼة                         

 ادلكان

 الدور اخلامس علوي

 

 مدرج االنتاج احليواني
 ادلستوى الرابع

 

 

 (7جلنة رؼم  )

 4165إىل رؼم   4149من رؼم 

 ( العلوم االؼتصادية واالجتماعية17) الربامج )عدد الطالب(
 

 



 بياى

  م7102/7102بأماكو جلاى امتحانات الكلية للعام اجلامعي  
 اجلهاح القبلي )أعلى املخبز(

 
 

 

 الفرقة        ادلكان

 

  الدور اخلامس علوي  الدور الرابع علوي   الدور الثالث علوي  الدور الثاني علوي   الدور األول علوي 

 مدرج

   وقاية النباتقسم  

 (111رقم )

 مدرج

   وقاية النباتم قس 

 (111رقم )

 مدرج 

 ادليكروبيولوجيقسم  

 (113رقم )

 مدرج

 قسم علوم األغذية 

 (313رقم )

 مدرج

 البساتنيقسم  

 (113رقم )

 مدرج

 األراضي وادلياه قسم  

 (513رقم )

 ( 7جلنة ) ادلستوى األول

 1111من رقم جلوس 

  1115إىل رقم جلوس 

 

 ( 8جلنة )

 1111من رقم جلوس 

  1181قم جلوس إىل ر

 

 ( 9جلنة )

 1181من رقم جلوس 

 1315إىل رقم جلوس 

 ( 11جلنة )

 1311من رقم جلوس 

 1318إىل رقم جلوس 

 ( 11جلنة )

 1319من رقم جلوس 

 1381إىل رقم جلوس 

 ( 11جلنة )

 1383من رقم جلوس 

  1111إىل رقم جلوس 

 

35 35 35 33 31 35 
  (1جلنة ) ادلستوى الثاني

راضي وادلياه برنامج األ

 +انتاج نباتي 

 1111من رقم جلوس 

 1133إىل رقم جلوس 

 

 (  1جلنة )

 انتاج نباتيبرنامج 

 1131من رقم جلوس 

 1115إىل رقم جلوس 

 

 (5جلنة )

 برنامج علوم األغذية 

 1115من رقم جلوس 

 1118إىل رقم جلوس 

 

 ( 1جلنة )

 علوم وتكنولوجيا األغذية

  1119  جلوسمن رقم 

 1181جلوس إىل رقم 

 

 ( 9جلنة)

برنامج التكنولوجيا 

 احليوية

 1131 من رقم جلوس  

 1111إىل رقم جلوس 

 

 11جلنة 

+  برنامج التكنولوجيا احليوية

 العلوم االقتصادية

 1115من رقم جلوس 

 1191إىل رقم جلوس 

 

33 31 31 33 35 31 
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 ادلكان            الفرقة     

 

   الدور األول علوي

 مدرج

 قسم وقاية النبات   

 (111رقم )

 مدرج

 قسم وقاية النبات   

 (111رقم )

 ( 7جلنة ) ادلستوى األول

  1115إىل رقم جلوس  1111من رقم جلوس 

 ( 8جلنة )

  1181إىل رقم جلوس  1111من رقم جلوس 

 طالب 35 طالب 35

 ( 1جلنة ) ادلستوى الثاني

 ي برنامج األراضي وادلياه +انتاج نبات

 1133إىل رقم جلوس  1111من رقم جلوس 

 (  1جلنة )

 برنامج انتاج نباتي

 1115إىل رقم جلوس  1131من رقم جلوس 

 طالب 31 طالب 33
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 الفرقة        ادلكان

 

 الدور الثاني علوي  

 مدرج 

 قسم ادليكروبيولوجي 

 (113رقم )

 ادلستوى األول

 ( 9جلنة )
 1315جلوس  إىل رقم 1181من رقم جلوس 

 

 طالب 35

 ادلستوى الثاني

 (5جلنة )

 برنامج علوم األغذية 

 1118إىل رقم جلوس  1115من رقم جلوس 

 

 طالب 31 
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 الفرقة                                          ادلكان

 

 الدور الثالث علوي 

 مدرج

 قسم علوم األغذية 

 (313رقم )

 ( 11جلنة ) ادلستوى األول

 

 1318إىل رقم جلوس  1311من رقم جلوس 

 

 طالب 33

 ( 1جلنة ) ادلستوى الثاني

 علوم وتكنولوجيا األغذية

 1181إىل رقم جلوس  1119  جلوسمن رقم 

 طالب 33 
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 ادلكان               الفرقة        

 

 الدور الرابع علوي 

 مدرج

 قسم البساتني 

 (113رقم )

 ( 11جلنة ) ادلستوى األول

 1381إىل رقم جلوس  1319من رقم جلوس 

 طالب 31 

 ( 9جلنة) ادلستوى الثاني

 برنامج التكنولوجيا احليوية

 1111إىل رقم جلوس  1131من رقم جلوس   

 

 

 طالب 35
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 الفرقة                        ادلكان

 

 الدور اخلامس علوي  

 مدرج

 قسم األراضي وادلياه  

 (513رقم )

 ( 11جلنة ) ادلستوى األول

  1111إىل رقم جلوس  1383من رقم جلوس 

 

 

 طالب 35

 11جلنة  ادلستوى الثاني

 برنامج التكنولوجيا احليوية + العلوم االقتصادية

 1191إىل رقم جلوس  1115من رقم جلوس 

 
 طالب 31
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 الفرقة        ادلكان

 

 الدور اخلامس علوي الدور الرابع علوي الدور الثالث علوي علويالدور الثاني  علوي األولالدور   

 مدرج

 قسم وقاية النبات   

 (111رقم )

 مدرج

 قسم وقاية النبات   

 (111رقم )

 مدرج 

 قسم ادليكروبيولوجي 

 (113رقم )    

 مدرج

 قسم علوم األغذية 

 (313رقم )

 مدرج

 قسم البساتني 

 (113رقم )

 مدرج

 اه قسم األراضي وادلي 

 (513رقم )

 ( 7جلنة ) ادلستوى األول

 1111من رقم جلوس 

  1115إىل رقم جلوس 

 

 ( 8جلنة )

 1111من رقم جلوس 

  1181إىل رقم جلوس 

 

 ( 9جلنة )

 1181من رقم جلوس 

 1315إىل رقم جلوس 

 ( 11جلنة )

 1311من رقم جلوس 

 1318إىل رقم جلوس 

 ( 11جلنة )

 1319من رقم جلوس 

 1381إىل رقم جلوس 

 ( 11جلنة )

 1383من رقم جلوس 

  1111إىل رقم جلوس 

 

 طالب 35 طالب 31 طالب 33 طالب 35 طالب 35 35

 ( 1جلنة ) ادلستوى الثاني

برنامج األراضي وادلياه 

 +انتاج نباتي 

 1111من رقم جلوس 

 1133إىل رقم جلوس 

 

 (  1جلنة )

 برنامج انتاج نباتي

 1131من رقم جلوس 

 1115إىل رقم جلوس 

 

 (5جلنة )

 برنامج علوم األغذية 

 1115من رقم جلوس 

 1118إىل رقم جلوس 

 

 ( 1جلنة )

 علوم وتكنولوجيا األغذية

  1119  جلوسمن رقم 

 1181إىل رقم جلوس 

 

 ( 9جلنة)

برنامج التكنولوجيا 

 احليوية

 1131من رقم جلوس   

 1111إىل رقم جلوس 

 

 11جلنة 

لعلوم برنامج التكنولوجيا احليوية + ا

 االقتصادية

 1115من رقم جلوس 

 1191إىل رقم جلوس 

 

 طالب 31 طالب 35 طالب 33 طالب 31 طالب 31 33
 



  
 

 

 بياى 
 7102/7102ماكو جلاى االمتحانات للعام اجلامعي بأ

 اجلهاح البحري )أعلى امللتب اإلداري لللية احلقوق(
 

 

 

الفرقة                  

 ادلكان

 الدور الثالث علوي الدور الثاني علوي حبري حبري  الدور األول علوي

 حبري

 حبري الدور اخلامس علوي حبري الدور الرابع علوي

 مدرج

   النبات أمراضقسم  

 (311رقم )

 مدرج

   النبات قسم أمراض 

 (311رقم )

 مدرج 

  الوراثة قسم  

 (211رقم )

 مدرج

 علوم األلبان قسم 

 (111)رقم 

 مدرج

  احملاصيلقسم  

 (311رقم )

 مدرج

 نتاج والدواجنقسم ا 

 (311رقم )

 ( 3جلنة ) ادلستوى األول

 

 3003من رقم جلوس 

  3013إىل رقم جلوس 

 

 ( 2جلنة )

 

 3011من رقم جلوس 

  3000إىل رقم جلوس 

 

 

 ( 1جلنة )

 

 3003من رقم جلوس 

  3303إىل رقم جلوس 

 

 ( 3نة )جل

 

 3301من رقم جلوس 

  3330إىل رقم جلوس 

 

 ( 3جلنة )

 3333من رقم جلوس 

  3303إىل رقم جلوس 

 

 ( 1جلنة )

 3301من رقم جلوس 

  3230إىل رقم جلوس 

طالب 13 طالب 13 طالب 13   طالب 13 طالب 13 طالب 13 

 ( 3جلنة ) ادلستوى الثالث

 1003إىل رقم جلوس  1003من رقم جلوس 

، 

  1201إىل رقم جلوس  1313رقم جلوس من 

 ( 2جلنة )

 1001من رقم جلوس 

  1031إىل رقم جلوس 

 

 ( 1جلنة )

 1030من رقم جلوس 

  1001إىل رقم جلوس 

 ( 3جلنة )

 1003من رقم جلوس 

  1331إىل رقم جلوس 

 

 ( 3جلنة )

 1330من رقم جلوس 

  1331إىل رقم جلوس 

 

 ( 1جلنة )

 1330من رقم جلوس 

  1310لوس إىل رقم ج

 طالب ( 22)  

 برنامج األراضي ، برنامج العلوم االقتصادية

 طالب( 30)

 برنامج االنتاج النباتي

  طالب( 23)

 برنامج االنتاج احليواني

  طالب( 31)

 برنامج علوم األغذية

  طالب( 30)

 برنامج الوقاية 

 طالب (13)

 ( 3نة )جل الفرقة الثالثة قديم  برنامج التكنولوجيا احليوية  

 1003من رقم جلوس 

 1003إىل رقم جلوس 

 

     

 



    
 
 

 - 1 - 

 

 

 ادلكان              الفرقة          

   الدور األول علوي 

 مدرج

 (311رقم )قسم أمراض النبات   

 مدرج

 (311رقم )قسم أمراض النبات   

 ( 3جلنة ) ادلستوى األول

 

  3013إىل رقم جلوس  3003من رقم جلوس 

 

 

 ( 2جلنة )

 

  3000إىل رقم جلوس  3011من رقم جلوس 

 

 

 

 طالب 13 طالب 13

 ( 3جلنة ) ادلستوى الثالث

 ، 1003إىل رقم جلوس  1003من رقم جلوس 

  1201إىل رقم جلوس  1313من رقم جلوس 

 ( 2جلنة )

 

  1031إىل رقم جلوس  1001من رقم جلوس 

 (  طالب22)  

 ج العلوم االقتصاديةبرنامج األراضي ، برنام

 ( طالب30)

 برنامج االنتاج النباتي

 ( 3جلنة )  )الئحة قدمية( الفرقة الثالثة

 1003إىل رقم جلوس  1003من رقم جلوس 
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 ادلكان                    الفرقة                   

  الدور الثاني علوي 

 مدرج 

 (211رقم )قسم الوراثة   

 ( 1جلنة ) ادلستوى األول
 

  3303إىل رقم جلوس  3003من رقم جلوس 

طالب 13  

 ( 1جلنة ) ادلستوى الثالث

 1001إىل رقم جلوس  1030من رقم جلوس 

 ( طالب 23)

 برنامج االنتاج احليواني
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 ادلكان                               الفرقة                   

   الدور الثالث علوي 

 مدرج

 (111علوم األلبان رقم )قسم  

 ( 3جلنة ) ادلستوى األول
 

  3330إىل رقم جلوس  3301من رقم جلوس 

 

 

 طالب 13

 ( 3جلنة ) ادلستوى الثالث

  1331إىل رقم جلوس   1003من رقم جلوس 

 ( طالب 31)

 برنامج علوم األغذية
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 ادلكان                  الفرقة                   

  رابع علوي الدور ال

 مدرج

 (311قسم احملاصيل رقم ) 

 

 ( 3جلنة ) ادلستوى األول

  3303إىل رقم جلوس  3333من رقم جلوس 

 

 

 طالب 13

 ( 3جلنة ) ادلستوى الثالث

 1331إىل رقم جلوس   1330من رقم جلوس 

 ( طالب 30)

 وقاية وأمراض النبات برنامج 
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 ادلكان            الفرقة                

 الدور اخلامس علوي حبري

 مدرج

 قسم االنتاج احليواني والدواجن 

 (311رقم )

 ( 1جلنة ) ادلستوى األول

  3230إىل رقم جلوس  3301من رقم جلوس 

 طالب 13

 ( 1جلنة ) ادلستوى الثالث

  1310إىل رقم جلوس  1330من رقم جلوس 

 ( طالب13)

 برنامج التكنولوجيا احليوية  
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