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دنيم اعمال االمتحانات وانكنرتوالت
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قرارات
قرار تشكيل
اللكيرتوالت

جداول
االمتحاىات
اخلريطة
املكاىية
لالمتحاىات

تعليمات هامة
 ؼلعد مادارة ماظؽؾقة ممبـادؾة ماغعؼاد ماعؿقاغات مدور مؼـاؼر مظؾعام ماجلاععل م2018/2017م م .مان متؿؼدمم
ظلقادتؽؿماخؾصماظؿفاغلمومارقبماالعـقاتم.موحنقطمدقادتؽؿممبامؼؾل:م م
 تطؾعماعؿقاغاتماظػرقماالربعةمجلؿقعماظشعبموتقضعميفمعظارؼػمعغؾؼةموتلؾؿمظؾلقدماالدؿاذماظدطؿقرم/م
رئقسمطـرتولمادللؿقيمبقضتمطافمظؽؾمعؼررمسؾلمحدةموعراساةماسؿؿادماصقلمػذهماالعؿقاغاتمعـمجلانم
االعؿقاغاتمادل عؿؿدةمثؿمتلؾؿمػذهماالصقلمظؾلقدماالدؿاذماظدطؿقرم/موطقؾماظؽؾقةمظشؽقنماظؿعؾقؿمواظطالبم
سؼبماغؿفاءماالعؿقاغاتمعؾاذرةم .م
 تلؾؿمطراداتماالجابةماليمعـماظلادةماسضاءمجلـةماظؿصققحمادلعؿؿدةمبعدماظؿقضقعمباالدؿالممواظؿعفدم
بؿصقققفامداخؾمغطاقماجلاععةمبلقػاجموتلؾؿمظؾؽـرتولمػذهماظؽراداتمبعدمتصقققفامخاللمسشرونم
ؼقعاً معـ ماداء ماعؿقان مطؾ معؼرر م ،مسؾل مان متراسل ماظؽـرتوالت مسـد مادؿالم مطرادات ماالجابة مبعدم
تصقققفامعامؼؾلم :م
 oتقضقع ماظلادة مادلصققني ماعام ماالدؽؾة ماخلاصة مبفؿ ميف ماخلاغات مادلكصصة مسؾل مطرادةم
االجابة مصضالً مسـ مطؿابة مجمؿقع ماظدرجات موتػؼقطفا موتؼدؼر ماظطاظب موذظؽ ميف ماخلاغاتم
ادلكصصةمهلامسؾلمطرادةماالجابةم.
 ؼؿقظل ماظلقد ماالدؿاذ ماظدطؿقر م /موطقؾ ماظؽؾقة مظشؽقن ماظؿعؾقؿ مواظطالب متقضقع موعؿاسؾة مادلراضؾاتم
وادلالحظات مسؾل ماظلادة ماسضاء مػقؽة ماظؿدرؼس موععاوؼفؿ موؼؾؾغ مسؿقد ماظؽؾقة مطؿابقاً مباي متؼصري معـم
ادلؽؾػنيمالختاذماالجراءمادلـادبميفمػذاماظشأن .م
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قـ ـ ــرار إداري
مواو الكيرتول
 -1ؼؿقديمأسضاءماظؽـرتولمادلفامماآلتقة :م
أوال:مصرتةماإلعؿقاغات :م
 -2إدؿالم مطرادات ماإلجابة معـ مجلـة ماإلسداد موإسداد مطشػ متقضققك مظعدد ماظطالب مادلؿؼدعني م(اإلذيادي) موسددم
اظطالبماظغائؾنيمواحملروعنيموسددماظطالبماحلاضرؼـموادلالحظاتمإنموجدت.
 -3تقزؼعماظلادةمادلالحظنيمسؾكماظؾفانمادلكؿؾػةمععمإسدادمطشقفمتقضحمإدؿمادلالحظمواظؾفـةمادلؽؾػمبفاموتلؾقؿفم
إديماظلادةمعراضؾكماظؾفانمطؾمصقؿامخيصف.
 -4تلؾقؿمطراداتماإلجابةمإديماظلادةمعراضؾكماظؾفانمعرصؼامععفاماظؽشػمادلشارمإظقفمباظؾـدمساظقفمضؾؾمبدءموضتم
اإلعؿقانمبـصػمداسةمسؾكماألضؾم،مسؾكمأنمؼقضعمعراضبماظؾفانممبامؼػقدماإلدؿالم.
 -5تلؾقؿمعظارؼػماألدؽؾةمإديماظلادةمعرا ضؾكماظؾفانمضؾؾمبدءموضتماإلعؿقانمبعشرمدضائؼمععماظؿأطدمسؾكمسدممصؿحم
ادلظارؼػمإالمسـدماظؾدءماظػعؾكمظقضتماإلعؿقانمععمأخذمتقضقعمعراضبماظؾفانممبامؼػقدماإلدؿالم.
 -6اظؿقاجدمصكمعؼارمجلانماإلعؿقاغاتمدلدةمطاصقةمصكمحالمإدؿػلارمعراضبماظؾفانمسـمبعضمادلالحظات.
 -7إدؿالممطرادات م اإلجابةمعـماظلادةمعراضؾكماظؾفانمواظؿأطدمعـمسددماظؽراداتموعطابؼؿفمععمعامػقمواردمبؽشػم
اظؾفانمباإلضاصةمإديمإدؿؿاراتماظغقابموبقانممبقاضرماظغشمأوماظشغبم(إنموجد)مععمتقضقعماظؽـرتولممبامؼػقدم
إدؿالعفمظؿؾؽماظؽراداتمعـماظلادةمعراضؾكماظؾفانمبعدماظؿأطدمعـمسددػا.
 -8إخػاءمبقاغاتماظطاظبمسؾكمطرادةماإلجابةم(ثـكموظصؼمعـؾثماظؾقاغات).
 -9تلؾقؿمطرادات ماإلجابةمظؾلادةمادلصققنيمأوال مبأولمبؿقجقفات معؽؿقبةمدقاءمباظـلؾةمظؾؿصققني معـمأسضاءم
ػقؽةماظؿدرؼسمباظؽؾقةمأومادلـؿدبنيمعـمخارجماظؽؾقةمععمتقضقعماظلادةمادلصققنيمسؾكمعامؼػقدمإدؿالعفؿمطراداتم
اإلجابةمواظؿعؾقؿاتمادلؽؿقبةمعـماظؽـرتول.
-10

إدؿالممطراداتماإلجابةمعـماظلادةمادلصققنيمصكمعقسدمأضصاهمسشرونمؼقعامعـمتارؼخمإعؿقانمادلؼررم

سؾكمأنمتؽقنمدرجاتمطؾمدؤالمواضقةموعؽؿقبةمباألرضاممواحلروفمسؾكمشالفمطرادةماإلجابةموجبقارػام
تقضقعمادلصققنيم(وصؼامظؾؿشؽقؾمادلعؿؿدمعـمجمؾسماظؽؾقة)موطذظؽمجمؿقعماظدرجاتمباألرضاممواحلروفم،م
أعامبداخؾماظؽرادةمتؽقنماظدرجاتمأسؾكمإجابةماظلؤالموصكمدائرةمواضقةموصكمحاظةموجقدمأؼةمتعدؼالتم
جيبمتقضقعمادلصقحمجبقارماظؿعدؼؾم،مسؾكمأنمؼقضعمأحدمأسضاءماظؽـرتولمسؾكمعامؼػقدمبإدؿالعفماظؽراداتم
عـمادلصقحمبعدماظؿأطدمعـمسددػاماإلذياديموإدؿقػاءمطاصةمادلالحظاتماظلابؼة.
م

ثاغقا:مصرتةماظرصد :م
 -1عراجعة مطرادات ماإلجابة معـ مخالل معطابؼة ماظدرجة مادلؼدرة مظؾلؤال مبداخؾ ماظؽرادة معع ماظدرجة مادلـؾؿة مظؾلؤالم
سؾك مشالف ماظؽرادة موطذظؽ معراجعة مجمؿقع ماظدرجات مسؾك مشالف ماظؽرادة مووجقب معطابؼؿف مباألرضام مواحلروفم
دلامػقمعؼدرمداخؾماظؽرادةمععمتقضقعمسضقماظؽـرتولممبامؼػقدمعراجعةماظؽرادةم،موصكمحالمإطؿشافمخطأمعادىم
صكمسؿؾقةماجلؿعمؼؿؿمتصقققفممبعرصةمأحدماألسضاءمدونماظرجقعمإديمادلصقحم(ظؾؿعدؼؾمباظؾقنماالخضرمصؼط) .م
-2مإدؿدساءمادلصقحمصكمحاظةموجقدمجزءمشريمعصقحمأومدرجةمشريمواضقةمأومسدممإدؿقػاءماظقرضةمظؾؿقجقفاتم
اظلابؼمإدؿالعفمهلام.مطؾمعامدؾؼمضؾؾمصضمدرؼةمطراداتماإلجابة .م
 -3مإزفار مبقاغات ماظطاظب مسؾك مطرادة ماالجابة م(صؽ مظصؼ معـؾث ماظؾقاغات)معع مترتقب ماظؽرادات محلب مأرضامم
اجلؾقسمووضعمإدؿؿاراتماظغقابموعامؼػقدمبإؼؼافماظؼقدمأوماحلرعانم(حماضرمششمأومذغب)مصكمترتقؾفا .م
-4مرصدماظدرجاتمسؾكمجفازماظؽؿؾققترمععمعراسةماظدضة .م
 -5معطابؼة مطشػ مدرجات مادلادة معع مطرادات ماإلجابة موطذظؽ مأمساء ماظطالب معـ مواضع مبقاغات ماظؽراداتم
واظؿعدؼؾمسؾكماجلفازمصكمحالموجقدمأخطاء .م
-6معطابؼةمطـرتولمذقتمدرجاتماظطالبمسؾكمطراداتماإلجابةمواظؿعدؼؾمسؾكماجلفازمصكمحؾموجقدمأخطاء .م
 -7معطابؼة معالحظات مذؽقن ماظطالب موطذظؽ مدرجات مادلقاد ماظـاجح مصقفا ماظطالب ماظؾاضقن معـ ماظلـقات ماظلابؼةم
وضقاسدماظرأصةمظؾؿقادمواجملؿقعمدقاءمظؾطاظبمادللؿفدمواظؾاضكموادلعرضمظؾػصؾ .م
-8متقضقعمطشقفمطـرتولمذقتماظدرجاتمبؿقضقعمرئقسموأسضاءماظؽـرتولمبامساؤػؿموظقلتمصقرعة .م
-9مرؾاسةمضائؿةمبإحصائقاتمادلقادموتؼدميفامإديماظلقدماألدؿاذماظدطؿقر/مسؿقدماظؽؾقة .م
 -10مرؾاسة مطشػ مبأمساء مأوائؾ ماظطالب م(غفاؼة ماظعام ماجلاععك) موتؼدميف مإدي ماظلقد ماألدؿاذ ماظدطؿقر /مسؿقدم
اظؽؾقة .م
 -11ماظؿقاجد معع مإدارة مذؽقن ماظطالب مسـد مضقاعفا ممبراجعة ماظـؿقفة معع مإجراء ماظؿعدؼالت مسؾك ماجلفاز م مإنم
وجدتم،مباإلضاصةمإديمذظؽمتقاجدمسضقؼـمععمذؽقنماظطالبمادلرطزؼةمباظـلؾةمظؾػرضةماظرابعة .م
مواو مراقب اللجان:
ؼؿقديمعراضؾكماظؾفانمادلفامماظؿاظقة :م
 -1اظؿقاجدمصكمعؼارمجلانماإلعؿقاغاتمادلؽؾػنيمبفامضؾؾمادلقسدماحملددمظؾدءماإلعؿقانمبـصػمداسة .م
 -2إدؿالممطشػمبأمساءمادلالحظنيمواظؾفانمادلؽؾػنيمبفامعـمإدارةمذؽقنماظطالبمععمجقازماظؿعدؼؾمباظؽشػموصؼامدلام
ؼراه ماظلقد معراضب ماظؾفان م ،موصك مػذه ماحلاظة مؼؾؾغ مإدارةمذؽقنماظطالبموماظلقدماالدؿاذماظدطؿقرم/موطقؾماظؽؾقةم
ظشؽقنماظؿعؾقؿمواظطالبمبفذاماظؿعدؼؾ .م

 -3مإدؿالم ماوراق ماألدؽؾة معـ ماظلقدماالدؿاذماظدطؿقرم/موطقؾماظؽؾقةمظشؽقنماظؿعؾقؿمواظطالبمضؾؾ مبدء ماإلعؿقانم
بعشرة مدضائؼ مظؿقزؼعفا مسؾك ماظلادة مادلالحظني معع ماظؿـؾقف مسؾقفؿ مبعدم متقزؼعفا مإال مسـد مبدء ماظقضت ماحملددم
ظإلعؿقانمسؾكمأنمؼؼقممادلراضبمبإدؿالممصائضماألدؽؾةم(إنموجد)معـماظلادةمادلالحظني .م
-4ماإلذرافمسؾكماظـظامماظعاممداخؾماظؾفانمادلؽؾػمبفا .م
-5ماظؿـؾقفمسؾكماظطالبمبعدممإصطقابمػقاتػمحمؿقظةمأومأؼةمأجفزةمأخرىمأومطؿؾاًمأومأوراقمهلامسالضةمبادلؼررم
عقضقعماإلعؿقان .م
 -6مال مجيقز ماظلؿاح مظؾطالبمبدخقل مضاسة ماإلعؿقان مبعد معضك مغصػ مداسة مسؾك مبدء ماإلعؿقان محتت مأى مزرفم
إالمبعدمعقاصؼةمرئقسمسامماإلعؿقاغاتمصكمحاالتماظضرورةماظؼصقى .م
-7مإدؿالممإدؿؿاراتماظغقابمعـماظلادةمادلالحظنيمواظؿقضقعمسؾقفاموتلؾقؿفامظؾؽـرتولمادلكؿص .م
 -8محترؼر محمضر ماظغش مأو ماظشغب مسـد مإدؿدساء مادلالحظني مظؾلقد معراضب ماظؾفان معع ماظؿأطد معـ متقضقع ماظلادةم
ادلالحظني مسؾك ماحملضر معرصؼ مبف مأداة ماظغش م(حاظة محمضر ماظغش)موتقضقع ماظلقد معراضب ماظؾفان مسؾك ماحملضرم
(ششم/مذغب) .م
 -9معراساة مسدم مخروج ماظطالب مإال مبعد معرور مغصػ موضت ماإلعؿقان موصك محاظة مرشؾة ماظطاظب مصك ماخلروج ممضؾؾم
غصػموضتماإلعؿقانمجيبمأخذمعقاصؼةمرئقسمسامماإلعؿقاغات .م
 -10مإدؿطالع مرأى ماظؼائؿ مبؿدرؼس معؼرر معادة ماإلعؿقان موطذظؽ مأخذ معقاصؼة مرئقس مسام ماإلعؿقاغات مسـد مرؾبم
اظطالبمعدموضتماإلعؿقانم،موذظؽممبامالمجياوزمغصػمداسةمإضاصقة .م
-11مإدؿدساءمسضقمػقؽةماظؿدرؼسماظؼائؿمبؿدرؼسمادلؼررمصكمحاظةموجقدمإدؿػلاراتمسدؼدةمعـماظطالب .م
 -12مإدؿدساء ماظرساؼة ماظطؾقة مألى مراظب مصك محاظة مإبالغ ماظلادة مادلالحظني مظؾلقد معراضب ماظؾفان مبقجقد محاظةم
عرضقةمبنيماظطالب .م
 -13ماظؿأطد معـ مسدد ماظؽرادات ماظؿك مؼؿؿ مإدؿالعفا معـ ماظلادة مادلالحظني مسـد مغفاؼة معدة ماإلعؿقان ممتفقداًم
ظؿلؾقؿفامظؾؽـرتولمادلكؿص .م
 -14مسدم ماإلسؿذار مسـ مادلراضؾات موال مجيقز ممبأى محال معـ ماألحقال ماإلغابة مأو ماظؿػقؼض مصك مأسؿال مادلراضؾة مأوم
عغادرةماظؾفانماخلاصةمبفموظقمبقضتمضصريمإالمبإذنمطؿابكمعـماظلقدمرئقسمسامماإلعؿقاغاتمبعدمتدبريمعـمحيؾم
حمؾف .م
-15مسدمماظؿفاونمصكمأىمتؼصريمعـمأىمعالحظمخاللمصرتةماإلعؿقانمعـمخاللمطؿابةمعذطرةمبذظؽموسرضفامسؾكم
رئقسمسامماإلعؿقاغاتمإلختاذماظالزم .م
 -16متلؾقؿ ماظؽـرتول مطرادات ماإلجابة ماخلاصة مباظطالب م ،ماظغقاب مواظؽرادات ماخلاصة مبف م ،محماضر ماظغش مأوم
اظشغبم(إنموجد)معرصؼاًمبفاماظؽرادةماخلاصةمبفاموأداةماظغش .م

مواو املالحظني يف أ عنال االمتحاىات
 ؼؿقديماظلادةمعالحظلماظؾفانمادلفامماآلتقةم م
 .1اظؿقاجدميفمعؼارمجلانمامالعؿقاغاتمادلؽؾػنيمبفامضؾؾمادلقسدماحملددمظؾدءماالعؿقانمبربعمداسةمسؾكماألضؾم
 .2اإلذرافمسؾكمترتقبمجؾقسماظطالبميفماألعاطـماحملددةمهلؿم
 .3ؼؼقممطؾمعالحظمبادلالحظةمداخؾماظؾفـةمادلكصصةمظفموالمؼؿعداهمإديمأيمجلـةمأخرىمحؿكمغفاؼةماظػرتةم
ادلكصصةمظالعؿقانم
 .4اظؿأطدمعـمأنماظطالبمالمحيؿؾقنمأيمػقاتػمحمؿقظةمأومأيمأجفزةمأخرىمأوطؿؾامأومأيمأوراقمهلامسالضةم
بادلؼررمعقضقعماالعؿقان.
 .5سدمماظلؿاحمباظؿدخنيمغفائقامداخؾمضاساتماالعؿقانمأومتـاولمادلأطقالتمأومادلشروباتم
 .6ادؿالم مطرادات ماإلجابة معـ مإدارة مذؽقن ماظؿعؾقؿ مواظطالب مباظؽؾقة مواظؿأطد معـ معطابؼة مسددػا مسؾك ماظقاردم
بؽشػماظؾفـةمواظؿقضقعمبادؿالعفامواظدخقلمبفامإديمضاساتماالعؿقانممتفقدامظؿقزؼعفامسؾكماظطالبمضؾؾمبدءم
االعؿقانمبعشرةمدضائؼمبعماظؿأطدعـمدالعؿفا.م
 .7ادؿالممأوراقماألدؽؾةعـمعراضبماظؾفانموتقزؼعفامسؾكماظطالبمسـدمبدءماالعؿقانمووإسادةماظػائضمعـفامإديم
عراضبماظؾفانمإنموجدم
 .8اظؿأطد معـ مذكصقة ماظطالب مداخؾ ماظؾفـة موعطابؼة مأمسائفؿ موأرضام مجؾقدفؿ مسؾك ماظؾقاغات مادلؽؿقبة مسؾكم
طرادة ماإلجابة موتقضقع ماظطالب مداخؾ مطشػ ماظؿقضقعات م مبإلضاصة مإدي مدقب مطراغقفات ماظطالب مأو مأيم
اثؾاتمذكصقةمععؿؿدمواالحؿػازمبفامحؿكمؼلؾؿماظطاظبمطرادةماإلجابةماخلاصةمبفموؼؼقممباظؿقضقعميفمخاغةم
االغصراف.م
 .9حصرماظغقابمداخؾماظؾفـةمععمحترؼرماالدؿؿاراتماخلاصةمبفامواظؿقضقعمسؾقفاموعطابؼؿفاععماحلصرمم
اظذيمتؼقممبفإدارةمذؽقنماظطالبمأثـاءماغعؼادماالعؿقانمموتلؾقؿمتؾؽماالدؿؿاراتمظؾلقدماظدطؿقرمعراضبم
اظؾفانم.م
 .10اظعؿؾمسؾكمعـعماظغشمأومحماوظةماظؽالمممبنيماظطالبمععمحتاذلماالحؿؽاكممععماظطالبمموعراساةماهلدوءم
باظؾفـةمادلؽؾػنيمبفامواخطارمادلراضبمميفمحاظةوجقدمذغبمأومششمواظؿصرفميفمػدوءمتامممواختاذماالجراءاتم
اظؼاغقغقةمظذظؽممععمتقضقعماظلادةمادلالحظنيمسؾكماحملضرم.م
 .11عراساةمسدممخروجماظطالبمإالمبعدمغصػماظقضتمادلكصصمظالعؿقانمويفمحاظةمرشؾةماظطاظبميفماخلروجمضؾؾم
غصػماظقضتم(غفائقا)مجيبمسرضماألعرمسؾكماظلقدماظدطؿقرمعراضبماظؾفانماظذيمؼؼقممبدورهمبعرضماألعرم
سؾكماظلقدمرئقسمسامماالعؿقاغاتمألخذمعقاصؼؿف.

 .12اظؿـؾقف مبعدم مخروج ماظطالب ميف ماظربع مداسة ماألخرية معـ معدة ماالعؿقان موذظؽ مظؾؿقؼؼ معـ متلؾقؿ مطراداتم
اإلجابةمسؾكماظـققماظلؾقؿم
 .13المجيقزبأيمحالمعـماألحقالمأنمؼلرتدماظطاظبمطرادةماإلجابةمبعدمتلؾقؿفامظؾؿالحظمتلؾقؿاممغفائقامأوم
حؿكماإلرالعمسؾقفامأومسقدةماظطاظبمظؾفـةمبعدمخروجفمعـفام.
 .14سدممعغادرةمادلالحظنيمظؾؾفانماخلاصةمبفؿمموظقمظقضتمضصريمإالمبإذنماظلقدمعراضبماظؾفانمععمتقصريمعـم
حيؾمحمؾفم.
 .15إبالغمعراضبماظؾفانمبأؼةمحاظةمعرضقةمحتؿاجمإديمرساؼةمرؾقةمبنيماظطالبممالدؿدساءماإلدارةماظطؾقةم.
 .16اظؿأطدمعـمسددماظؽراداتمسـدمذيعفاميفمغفاؼةماالعؿقانممثؿمإسادةماظؽارغقفاتمأومأيماثؾاتمذكصقةمععؿؿدم
دؾؼمادؿالعفمعـماظطاظبمععمتقضقعماظطالبميفمخاغةماالغصراف.
 .17ممسؾكماظلادةمادلالحظنيمتلؾقؿمطراداتماإلجابةمظؾؽـرتولمادلكؿصم.م
 .18سدمماالسؿذارمسـمادلالحظاتموالمجيقزمبأيمحالمعـماألحقالماإلغابةمأوماظؿػقؼضميفمأسؿالمادلالحظةمإالمبإذنم
طؿابلمععؿؿدمعـماظلقدما.د/موطقؾماظؽؾقةمظشؽقنماظؿعؾقؿمواظطالبمم.مم م
م*كل مه يخالف التعليمات سالفة البيان يعرض وفسه للمسائلة التأديبية
عنيد الكلية
وكيل الكلية لشئون التعليه والطالب
أ.د /امحد حمنود علي ساملان

أ.د /حمند عبد احلفيظ السنانم

اظلادةماظزعالءماألصاضؾ/مرؤداءموأسضاءماظؽـرتوالت م
حتقةمرقؾةموبعد ،،،،،م
ضؿاغامحللـمدريماظعؿؾمداخؾماظؽـرتوالتم،مؼرجكماإلظؿزامممبامؼؾك :م
 -1ؼؼؿصرماظؿعاعؾمداخؾماظؽـرتوالتمسؾكمادؿكداممضؾؿمبؾقنماخضرمصؼطمعامسداماظؿقضقعمسؾكمطشقفماظـؿائجمؼؽقنم
باظؾقنماالزرق.
 -2ؼؿؿ محتدؼد معلؽقظقات ماالسؿال م داخؾ ماظؽـرتول مبشؽؾ مواضح موحمدد موحتت ماذراف مرئقس ماظؽـرتول م ،موؼؼؿم
باظؿقضقعمسؾكماظؽرادةمعـمضامممبراجعؿفام(باالدؿموظقسمصقرعف).
 -3سدممادؿالم مطراداتماالجابة معـماظلادةمادلصققني ماالمبعدماظؿاطد معـمتػؼقطفاموصؼامظؾدرجةماظـفائقةموتقضقعم
ادلصققنيمسؾكماظغالفماخلارجكماعاممطؾمدؤالم،موؼراسكمضرورةمادؿالمماحصائقةمعػصؾةمبـؿقفةمادلادةموطذظؽم
منقذجماجابةمصكمزرفمعغؾؼمؼلؾؿماديماظؽـرتولماظذىمؼؼقممبؿلؾقؿفماديماظلقدمأ.د/موطقؾماظؽؾقةمظشؽقنماظؿعؾقؿم
واظطالب.
 -4ضؾؾمطشػماظلرؼةمؼؿؿمعطابؼةمدرجاتمطرادةماالجابةمباظداخؾمسؾكماظغالفماخلارجكماظؿاطدمعـمسدمموجقدم
اجزاءمشريمعصققةم،موصكمحاظةموجقدمأجزاءمشريمعصققةمتلؾؿماظؽرادةمظرئقسماظؽـرتولماظذىمؼؿقديماخطارم
رئقسمجلانماظرصدمالدؿدساءمادلصقحمظؾـظرمصكماجلزءمشريمادلصقحموتصقققفم،ماعامصكمحاظةموجقدمخطأمصكم
غؼؾماظدرجاتماوماجملؿقعمؼؿؿمتصقققفممبعرصةماحدماسضاءماظؽـرتولمباظؾقنماالخضرموؼؽؿبمخطام(ذيعم/مغؼؾم
/م)..............موؼقضعمسضقماظؽـرتولمسؾكمذظؽ.
 -5المؼؿؿمطشػمدرؼةمطراداتماالجابةماالمبعدمتقاجدمذيقعمادلقادمباظؽـرتوالتموبعدمادلطابؼةموتصققحماالخطاءم
اظؿكمؼؿؿماطؿشاصفا.
 -6ترصدمدرجاتمادلادةمطؿامػكمعقضقةمسؾكماظغالفماخلارجكمظؽرادةماظطاظبم،موالمؼؿؿمتعدؼؾمغؿقفةماىمعادةم
االمعـمخاللمضراراتمجلانماظػرقمادلشؽؾةمعـمجمؾسماظؽؾقةماديمصدورمضرارمبؿعدؼؾفامعـمجلـةمصقصمغؿائجمادلقاد.
 -7سؼبماالعؿقاغاتمؼؼقمماظؽـرتولمبؿلؾقؿماصقلماالعؿقاغاتموسددم()5مغلخمعـماالعؿقانمظؾلقدمأ.د/موطقؾماظؽؾقةم
ظشؽقنماظؿعؾقؿمواظطالب.
وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحرتاو ،،،،،،،،،،
عنيد الكلية
وكيل الكلية لشئون التعليه والطالب
أ.د /امحد حمنود علي ساملان
م
م

أ.د /حمند عبد احلفيظ السنان م

اظلادة/ماسضاءمػقؽةماظؿدرؼس م
حتقةمرقؾةموبعد ،،،،م
غشريمظؾعضماظـؼاطماهلاعةماظؿكمؼؾزممعراساتفامسـدماظؿصققح م
 -1اظؿصققحمؼؽقنمجلؿقعماالجزاءمباظؽرادةمععموضعماظدرجةماالذياظقةمبقضقحماعاممرضؿماجابةماظلؤالمصكمدائرةم
داخؾماظؽرادةم،مععمعراساةمتقضحمعدىمصقةماومخطأمطؾمجزئقةمبعالعاتمواضقةمالمتـريماظؾؾسم(مم.)×/
 -2اظدرجاتمسؾكم اظغالفمتؽقنمعطابؼةمظؾدرجاتمداخؾماظؽرادةموالمجيقزماظرصعمسؾكماظغالفمباضاصةمدرجاتم،م
وصكمحاظةماجراءمتعدؼؾمسؾكمدرجةمدؤالمبداخؾماومخارجماظؽرادةمؼؿؿمتقضقعمادلصقحمجباغبماظدرجةمادلعدظةم،م
وصكمذيقعماالحقالماىمتعدؼالتمتؿؿممبعرصةمادلصقحمالمبدمعـمتقضقعفمسؾقفا.
 -3جيبمانمؼؿ ؿمتقضقعماظلادةمادلصققنيمسؾكمطرادةماالجابةمطؿامػقمواردمبؿشؽقؾمجلانمادلصققنيمععمضرورةمتػؼقطم
اظدرجةماظـفائقة.
 -4صك محاظة موجقد ماجابة معؽررة مظلؤال مواحد مخيؿار مادلصقح ماالجابة ماظؿك مؼرى ماغفا ماالصضؾ مظصاحل ماظطاظب م،م
وؼشطب مسؾك ماالجابة ماالخرى موؼؽؿب معؽرر م ،موصك محاظة موجقد ماجابات مزائدة مسـ مادلطؾقب مؼشطب مسؾقفام
وؼؽؿبم(اجاباتمشريمعطؾقبة).
 -5سـدمتلؾقؿمطراداتماالجابةمظؾؽـرتولمبعدمتصقققفامترصؼمععفاماحصائقةمتػصقؾقةمباظؿؼدؼراتموغلؾةماظـفاحم
صكمادلادةموؼلؾؿماؼضاممنقذجماجابةمعقزساًمسؾقفمدرجاتمطؾمدؤال.
 -6المؼؿؿمتعدؼؾمغؿقفةمادلادةمسؾكماالرالقمبعدمتلؾقؿفامظؾؽـرتولم،موصكماحلاالتماظؿكمتؿطؾبماظؿقلنيمواظؿعدؼؾم
ؼؼؿصرماآلعرمسؾكماظؼرارماظذىمتؿكذهماظؾفـةمادلشؽؾةمعـمجمؾسماظؽؾقةمصكمػذاماظشأن.
وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحرتاو ،،،،،،،،،،
وكيل الكلية لشئون التعليه والطالب
أ.د /امحد حمنود علي ساملان

عنيد الكلية
أ.د /حمند عبد احلفيظ السنان

رقه (  ) 32بتاريخ 3112/11/32و
 بعد االطالع علي القانون رقم ( )94لسنة 2493م وتعديالته -وعلي موافقتنا

قـــــــــــــررىا
مادة ( ) 2تشكيل لجان المراقبة العامة لالمتحانات لطالب مرحلة البكالوريوس بالكلية للفصل الدراسي

االول للعام الجامعي 3122/3129م علي النحو التالي :
عميد الكلية  -رئيساً عاماً االمتحانات

 -2السيد األستاذ الدكتور /حمند عبد احلفيظ حمند
 -3السيد االستاذ الدكتور  /امحد حمنود علي ساملان

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مشرفاً عاماً علي االمتحانات ورئيس لجنة الرصد
كنرتول املستوي االول
االسم

أ.د /ناجح سيد عمران

أ.د /منصور احمد محمد حفني
د /مصطفي حمدان احمد محرم
السيد  /حسين محمود علي

الصفة
رئيساً
عضواً

عضواً
عضواً

االسم

د /اسامة ابراهيم احمد

د /اسماعيل محمود احمد
د /احمد النحاس محمود
العامل  /احمد عبد الرحيم جاد الكريم

كنرتول املستوي الثاني

االسم

أ.د /خالد احمد امين الشيخ
أ.د /عالء الدين ثابت ابو العز
د /محمد حلمي مطاوع
السيد  /السيد حافظ حسين
العامل  /سمير كمال محمد

الصفة
رئيساً
عضواً

عضواً
عضواً
عضواً

االسم

د /هاني احمد فؤاد

د /عماد الدين علي ماهر
د /ياسر احمد محمد حفني
د /امنة ابو القاسم

الصفة
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
الصفة
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

كنرتول املستوي الثالث
االسم

أ.د /خلف علي همام

أ.د /صبري يونس محمود
أ.د /عبد الصبور جمال عبد الصبور
السيد  /اسماعيل احمد اسماعيل

الصفة
رئيساً
عضواً

عضواً
عضواً

د /صفوت شلبي

االسم

د /يس محمد يس
د /عبد المجيد ادريس عبد السميع
العامل  /العربي بهاء الدين احمد

كنرتول املستوي الرابع

االسم

أ.د /عبد المنعم محمد عبد الرحمن
أ.د /محمود رزق اهلل عسران
أ.د /جمال محمود احمد سلومة
السيد  /عالء عبد الرحمن محمود

الصفة
رئيساً
عضواً

عضواً
عضواً

االسم

د /ابو الحمد السيد مهني
د /ايناس محمد علي
العامل  /الضبع قاسم محمد

الصفة
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
الصفة
عضواً
عضواً
عضواً

كنرتول الرتاكمي

االسم

أ.د /احمد محمود علي سالمان
أ.د /ماهر حسن حسني

الصفة
رئيساً
عضواً

االسم

أ.د /محمد سليمان ابراهيم
العامل  /محمد ابو زيد عبد االمام
عميد الكلية

أ.د /حممد عبد احلفيظ السمـ ـ ـ ـ ــان

الصفة
عضواً
عضواً

جدول
التخلفــــــــــــــــات واملقررات املستبدلة ميها
اليــوم

التاريــــخ

السبت

1162/61/61م
()11

االثنين

1162/61/61م
() 16

)

المـــــــــــــــــــــــادة
غؾاتمسام م

فترة االمتحان
إلى
من
 1م
 11م

عدد المتقدمين

الكنترول المختص

31مم(ثاغلم) م

طـــــرتولمادللؿــــــقىماألول م

طقؿقاءمحتؾقؾقة م

 11م

 1م

2م(ثاظثمأراضل) م

طـرتولمادللــــــــؿقىماظـاغل م

اغؿاجمحماصقؾ م

 11م

 1م

2مم(ثاظثماضؿصاد) م

طـرتولمادللــــــــؿقىماظـاغل م

حتؾقؾماألراضلموادلقاهمواظـؾات م

 11م

 1م

1م(أراضل) م

طـرتولمادللــــــــؿقىماظـاغل م

خصقبةماألراضل م

 11م

 1م

1م(مرابعمأراضل) م

طـرتولمادللؿــــــــــقىماظـاغل م

ريموصرفمعزرسل م

 11م

 1م

1م(مرابعمأراضل) م

طـؿــــــــرولماظـاظثمأراضــــل م

تغذؼةمغؾات م

 11م

 1م

1م(مرابعمغؾاتل) م

طـــــــرتولماظـاظثمأراضــــــل م

تربقةمحققانمودواجـ م

 11م

 1م

2م(ثاظثم)م1+م(رابعم) م

طـرتولمادللؿقىماظـــــــاغل م

عؽاصقةمآصاتمعصاغعماألشذؼةمواألظؾان م

 11م

 1م

2م(ثاظثمأشذؼة) م

طـرتولمادللؿقىماظـــــــاغل م

صريوظقجل م

 11م

 1م

3مم(رابعمحققي) م

طـرتولمادللؿـــــــــقىماظـاظث م

حشراتماضؿصادؼةم(أ) م

 11م

 1م

11م(مثاظثموضاؼة) م

طـرتولمادللؿـــــــــقىماظـاغل م

أعراضمغؾات م

 11م

 1م

1ممم(مثاظثموضاؼة) م

طـرتولمادللؿــــــــــــقىماظـاغل م

طقؿقاءمشريمسضقؼةموحتؾقؾقة م

 11م

 1م

5م(ادللؿقىماظـاغل) م

طـرتولمادللؿقىماألول م

حققانمسام م

 11م

 1م

1مم(مادللؿقىماظـاغلم) م

طـرتولمادللؿقىماألول م

طقؿقاءمحققؼةمزراسقة م

 11م

 1م

ادللؿقىماظـاظث م

طـرتولمادللؿقىماظـاغل م

تؽـقظقجقامعـؿفاتماألظؾان م

 11م

 1م

طـرتولمادللؿقىماظـاغل م

آالتمزراسقة م

 11م

 1م

3م(اغؿاجمحققاغل)م(2+مأشذؼة)م
(ثاظثماضؿصاد) م م
1م1+م(حققيم)

1ثاظثماراضل1+مثاظثموضاؼةم+م1م

طـرتولمادللؿقىماظـاغل م

اظزراساتماحملؿقةمواظعضقؼة م

 11م

 1م

(ثاظثماضؿصاد) م
6م(ثاظثموضاؼة) م

طـرتولمادللؿقىماظـاغل م

صلققظقجلمغؾات م

 11م

 1م

1مثاظثمأراضلمم+م6ثاظثموضاؼة م

طـرتولمادللؿقىماظـاغل م

عقؽروبققظقجقامساعة م

 11م

 1م

+م1رابعموضاؼة م
5مثاظثمأشذؼةم6+مثاظثمحققي م

طـرتولمادللؿقىماظـاغل م

تؽـقظقجقامغؼؾماجلقـاتموتطؾقؼاتفا م

 11م

 1م

1مم(رابعمحققي) م

طـرتولمادللؿقىماظـاظث م

م
اغؿاجمصاطفة م

 11م

 1م

2مرابعةمضدؼؿ م

طـرتولمادللؿقىماظـاظث م

تابع جدول
التخلفــــــــــــــــات واملقررات املستبدلة ميها
اظقــقم م

اظؿارؼــــخ م

ادلـــــــــــــــــــــــادة م

األربعاء م

2017/12/20مم م

رؼاضة م

صرتةماالعؿقان م
عـم م

إديم م

 11م

 1م

سددمادلؿؼدعني م

18ماظـاغلم+م4ماظـاظث م

اظؽـرتولمادلكؿص م

طـرتولمادللؿقىماألول م

( )62م
أدادقاتمأراضل م

 11م

 1م

6ماظـاغل1+ماظـاظثمصـاسات م

طـرتولمادللؿقىماألول م

ظغةمسربقة م

 11م

 1م

3م(اظـاغل) م

طـرتولمادللؿقىماألول م

اظؾقؽةمواإلغلان م

 11م

 1م

1م(ماظرابعماضؿصد) م

طـرتولمادللؿقىماظـاظث م

إدارةماألسؿالمادلزرسقة م

 11م

 1م

1م(اظرابعموضاؼةم) م

طـرتولمادللؿقىماظـاظث م

أخالضقاتموآدابمادلفـة م

 11م

 1م

1+1وضاؼة1+حققي2+اضؿصاد م

طـرتولمادللؿقىماظـاغل م

أدادقاتموراثة م

 11م

 1م

8غؾاتل1+دواجـ1+حققي م

طـرتولمادللؿقىماظـاغل م

حؼققماغلان م

 11م

 1م

3غؾاتل1+دواجـ1+أشذؼة م

طـرتولمادللؿقىماظـاغل م

1+وضاؼة1+اضؿصاد م
أداداتماالرذادماظزراسل م

 11م

 1م

1م(اظـاظثماضؿصادم) م

طـرتولمادللؿقىماظـاغل م

تؽاثرمغؾاتاتمبلؿاغقة م

 11م

 1م

3مثاغلمغؾاتلم1+مثاظثمغؾاتل م

طـرتولمادللؿقىماظـاغل م

ملحوظة هامة
 .1تؾدأماالعؿقاغاتماظؿقرؼرؼةمصكماحلادؼةمسشرةمصؾاحاممبؾـكماظؽؾقةممبدؼـةمدقػاجماجلدؼدةم م
 .2مسؾكمذيقعماظطالبماحضارماظؾطاضةماجلاععقةمظؿؼدميفامسـدماظطؾبم م
 .3سؾكمذيقعماظطالبمسدممدخقلماظؾفـةمباظؽؿبموادلذطراتمواحملؿقلمأومتلؾقؿفؿمظؾؿالحظم
ضؾؾمبدءماالعؿقانم م
 .4سؾكمذيقعماظطالبمسدمماظؿدخنيماثـاءماالعؿقاغات م
 .5ممعدةماالعؿقانمداسؿانم م
 .6ماالعؿقاغاتماظعؿؾقةمحتددممبعرصةماظؼلؿ.مم م
جلـةماالسدادم م
عنيد الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليه والطالب

أ.د /حمند عبد احلفيظ السنان

أ.د /امحد حمنود علي ساملان
8.
9.
10.

7.

املستوى األول
اظقــقم م اظؿارؼــــخ م

ادللؿقىماألول م

صرتةماالعؿقان م
عـ م إديم م

اظلؾت م2017/12/23م م غؾاتمســـــــــــــــام م

 10م  12م

اظـالثاء م2017/12/26م مظغةمسربقــــــــــــــــــــــــة م  10م  12م
اظلؾت م2017/12/30م م أدادقــــــــــــــاتمأراضك م  10م  12م
اظـالثاء م 2018/1/2م م حققانمســـــــــــــــــــام م  10م  12م
اظـالثاء م 2018/1/9م م طقؿقاءمشريمسضقؼةموحتؾقؾقة م  10م  12م
اظلؾت م 2018/1/13م م رؼاضـــــــــــــــــــــــــة م  10م  12م

ملحوظة هامة
 .1تؾدأماالعؿقاغاتماظؿقرؼرؼةمصكماحلادؼةمسشرةمصؾاحاممبؾـكماظؽؾقةممبدؼـةمدقػاجماجلدؼدةم م
 .2مسؾكمذيقعماظطالبماحضارماظؾطاضةماجلاععقةمظؿؼدميفامسـدماظطؾبم م
 .3سؾكمذيقعماظطالبمسدممدخقلماظؾفـةمباظؽؿبموادلذطراتمواحملؿقلمأومتلؾقؿفؿمظؾؿالحظم
ضؾؾمبدءماالعؿقانم م
 .4سؾكمذيقعماظطالبمسدمماظؿدخنيماثـاءماالعؿقاغات م
 .5ممعدةماالعؿقانمداسؿانم م
 .6ماالعؿقاغاتماظعؿؾقةمحتددممبعرصةماظؼلؿ.مم م
جلـةماالسداد
عنيد الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليه والطالب

أ.د /حمند عبد احلفيظ السنان

أ.د /امحد حمنود علي ساملان
12.
13.
14.

11.

الفرقة الثالثة (الئحة قدمية )
اظقــقم م اظؿارؼــــخ م

ادؿمادلؼــــــــرر م صرتةماالعؿقان م

عالحظـــات م

عـ م إدي م
األحد م 2017/12/24م ماغؿاجمحماصقؾمحؼؾقة م  10م  12م

م

 10م  12م

م

 10م  12م

م

األربعاء م 2018/1/3م م تغذؼةمحققانمودواجـ م  10م  12م

م

اظلؾت م 2018/1/6م م

آالتمزراسقة م

 10م  12م

م

األربعاء م 2018/1/10م م

أعراضمغؾات م

 10م  12م

م

األحد م 2018/1/14م م

اغؿاجمصاطفة م

 10م  12م

م

األربعاء م2017/12/27م م ارذادمزراسل م
األحد م 2017/12/31م م

 ---م

ملحوظة هامة
 .1تؾدأماالعؿقاغاتماظؿقرؼرؼةمصكماحلادؼةمسشرةمصؾاحاممبؾـكماظؽؾقةممبدؼـةمدقػاجماجلدؼدةم م
 .2مسؾكمذيقعماظطالبماحضارماظؾطاضةماجلاععقةمظؿؼدميفامسـدماظطؾبم م
 .3سؾكمذيقعماظطالبمسدممدخقلماظؾفـةمباظؽؿبموادلذطراتمواحملؿقلمأومتلؾقؿفؿمظؾؿالحظم
ضؾؾمبدءماالعؿقانم م
 .4سؾكمذيقعماظطالبمسدمماظؿدخنيماثـاءماالعؿقاغات م
 .5ممعدةماالعؿقانمداسؿانم م
 .6ماالعؿقاغاتماظعؿؾقةمحتددممبعرصةماظؼلؿ.مم م
جلـةماالسداد
وكيل الكلية لشئون التعليه والطالب
أ.د /امحد حمنود علي ساملان

عنيد الكلية
أ.د /حمند عبد احلفيظ السنان

الفرقــــــــــة الرابعة (الئحة قدمية)
اظقــقم م

اظؿارؼــــخ م

صرتةم

اظػرضةماظرابعةم م

عالحظـــــــــــــــــــــــــــات م

االعؿقان م
عـ م إدي م
اظلؾت م 2017/12/23م م رساؼةموتربقةمحققان م  10م  12م

م

اظـالثاء م 2017/12/26م م

تعاونمزراسك م

 10م  12م

م

األحد م 2017/12/31م م

تغذؼةمغؾات م

 10م  12م

م

اظـالثاء م 2018/1/2م م

 ---م

 --م  --م

م

اظـالثاء م  2018/1/9م

عؽاصقةماآلصات م

 10م  12م

م

اظلؾت م 2018/1/13م م

اغؿاجمخضر م

 10م  12م

م

األربعاء م 2018/1/17م م

تؽـقظقجقاماألظؾانم

 10م  12م

م

وعـؿفاتفا م

ملحوظة هامة
 .1تؾدأماالعؿقاغاتماظؿقرؼرؼةمصكماحلادؼةمسشرةمصؾاحاممبؾـكماظؽؾقةممبدؼـةمدقػاجماجلدؼدةم م
 .2مسؾكمذيقعماظطالبماحضارماظؾطاضةماجلاععقةمظؿؼدميفامسـدماظطؾبم م
 .3سؾكمذيقعماظطالبمسدممدخقلماظؾفـةمباظؽؿبموادلذطراتمواحملؿقلمأومتلؾقؿفؿمظؾؿالحظم
ضؾؾمبدءماالعؿقانم م
 .4سؾكمذيقعماظطالبمسدمماظؿدخنيماثـاءماالعؿقاغات م
 .5ممعدةماالعؿقانمداسؿانم م
 .6ماالعؿقاغاتماظعؿؾقةمحتددممبعرصةماظؼلؿ.مم م
جلـةماالسداد
وكيل الكلية لشئون التعليه والطالب
أ.د /امحد حمنود علي ساملان

عنيد الكلية
أ.د /حمند عبد احلفيظ السنان

املستوى الثاني
اظربغاعج

اظقــوم م اظؿارؼــــخ م
األراىىموعقاه م

اظعؾومماالضؿصادؼة م

االغؿاجمغؾايي م

م

وضاؼةموأعراضماظـؾات م

سؾوممويؽـوظوجقاماألشذؼة م

واالجؿؿاسقة م
2017/12/24م م

اغؿـاجمحماصقــــل م

اغؿـاجمحماصقــــل م

اغؿـاجمحماصقــــل م

األربعاء م

2017/12/27م م

رؾقعةمأراىي م

أدادقاتمارذادمزراسى م

إدارةمأسؿالمعزرسقة م

األحد م

2017/12/31م م

صلقوظوجيمغؾات م

اظطرقمواملعقـاتماإلرذادؼة م

أدادقاتماظوراثة م

األربعاء م

2018/1/3م م

األحد م

اغؿـاجمحماصقــــل م
طقؿقاءمسضوؼة

طقؿقــاءمحقوؼـــــةمزراسقـة م

اظؿؽـوظوجقاماحلقوؼة م

اغؿاجمحقواغى م

اظزراسقة م

ودواجن م

طقؿقــاءمحقوؼــةمزراسقـة
عؾقداتمحقوؼة م

عؽاصقةمآصات م

طقؿقــاءمحقوؼــةمزراسقـة
يربقةمحقوانمودواجن م

عصاغعماألشذؼةمواألظؾان م
اظزراساتماحملؿقةمواظعضوؼة م

م

صلقوظوجيمغؾات م

أدادقـاتماظوراثـــة م

املوادماملضاصةمظألشذؼةمواألظؾان م

أدادقـاتماظوراثـــة م

اظزراساتماحملؿقةمواظعضوؼة م
أدادقاتموراثة م

أخالضقـات م

أخالضقـات م

أخالضقـات م

أخالضقـات م

أخالضقـات م

أخالضقـات م

أخالضقـات م

وآدابماملفـــــة

وآدابماملفـــــة

وآدابماملفـــــة

وآدابماملفـــــة

وآدابماملفـــــة

وآدابماملفـــــة

وآدابماملفـــــة

اظلؾتم م

2018/1/6م م

آالتمزرمسقة م

آالتمزرمسقة م

 ----م

آالتمزرمسقة م

مممممممممممم ---م

 ---م

 ----م

األربعاء م

 2018/1/10م

طقؿقاءمحتؾقؾقة م

اظـظرؼةماالضؿصادؼة م

اغؿاجمبلايني م

أعراضمغؾات م

عقؽروبقوظوجقامساعة م

عقؽروبقوظوجقامساعة م

عقؽروبقوظوجقامساعة م

األحد م

2018/1/14م م

حؼـــــوقماالغلـــان م

حؼـــــوقماالغلـــان م

حؼـــــوقماالغلـــان م

حؼـــــوقماالغلـــان م

حؼـــــوقماالغلـــان م

حؼـــــوقماالغلـــان م

حؼـــــوقماالغلـــان م

األربعاء م

2018/1/17م م

حتؾقلماألراىىمواملقاهمواظـؾات م

احصاءميطؾقؼى م

حشراتماضؿصادؼةم(أ) م

يؽـوظوجقامعـؿفاتماألظؾان م

يؽـوظوجقامعـؿفاتماألظؾان

يؼـقاتماظؿؽـوظوجقاماحلقوؼة

م

اهلضمموواظؿؿـقل م
اظغذائيميفماظدواجن
غظمماالغؿاجماحلقواغي م

عؾقوزةمػاعة

م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممم م

-1ميؾدأماالعؿقاغاتماظؿقرؼرؼةمصىماظعاذرةمصؾاحاممبؾـىماظؽؾقةممبدؼـةمدوػاجماجلدؼدةم م

-4مسؾىممجقعماظطالبمسدمماظؿدخنيماثـاءماالعؿقاغاتم م

-2مسؾىممجقعماظطالبماحضارماظؾطاضةماجلاععقةمظؿؼدميفامسـدماظطؾب م

-5ممعدةماالعؿقانمداسؿانم م

-3مسؾىممجقعماظطالبمسدممدخولماظؾفـةمباظؽؿبمواملذطراتمواحملؿولم م

-6مماالعؿقاغاتماظعؿؾقةمحتددممبعرصةماظؼلم .م

املستوى الثالث
اظقــوم م

اظؿارؼــــخ م

اظربغاعج
األراىىموعقاه م

االغؿاجمغؾايي م

االغؿاجمحقواغى م

وضاؼةموأعراضماظـؾات م

م
سؾوممويؽـوظوجقاماألشذؼة م

ودواجن م

اظلؾت م

2017/12/23م م

 -----م

 -----م

حماصقلماظعؾفمواملراسي م

 ----م

 ----م

األحد م

2017/12/24م م

عورصوظوجقامويؼلقمماألراىي م

اغؿاجمحماصقلماألظقاف م

 ---م

حشراتماضؿصادؼةم(ب) م

طقؿقاءمحتؾقلماألشذؼةمواألظؾان م

األربعاء م

2017/12/27م م

إدارةماألسؿالماملزرسقة م

اإلرذادماظزراسي م

اغؿاجمورساؼةماظدواجن م

إدارةماملشروساتماظصغرية م

عراضؾةمجودةمودالعةماألشذؼةمواألظؾان م

األحد م

2017/12/31م م

يؾوثماألرضمواملقاهموععاجلؿه

يغذؼةمغؾات م

صلقوظوجقاماظؿـادلمواظؿؽاثر م

اظؿؽـوظوجقاماحلقوؼة م

اظعؾومماالضؿصادؼة م

اظزراسقة م

واالجؿؿاسقة م

 ---م

 ----م

يؽـوظوجقامغؼلماجلقـاتمويطؾقؼايفا م سؾمماالجؿؿاعمواالجؿؿاعماظرؼػي م
وراثةمعـاسة م

إدارةماألسؿالماملزرسقة م

يفمجمالماغؿاجماظعللمواحلرؼر م
اإلدارةماملؿؽاعؾةمظًصات م

اظؿلوؼقماظزراسي م

وراثةمدقؿوظوجقة م

حتؾقلماضؿصادي م

عقؽروبقوظوجقاماألمسدةماحلقوؼة م
اإلجتاػاتماحلدؼـةميفماغؿاجماظطػرات م

األربعاء م

2018/1/3م م

اظؾقؽةمواإلغلان م

اظؾقؽةمواإلغلان م

اظـالثاء م

 2018/1/9م

 ---م

 ---م

 ---م

األربعاء م

 2018/1/10م

ريموصرفمعزرسي م

يؼاويموصقصماظؾذور م

االدؿزراعماظلؿؽي م

األحد م

2018/1/14م م

خصوبةماألراىي م

اظؾقؽةمواالغلان م

اظؾقؽةمواإلغلان م

اظؾقؽةمواإلغلان م

اظؾقؽةمواإلغلان م

اظؾقؽةمواإلغلان

يربقةماحملاصقلماحلؼؾقة م

 -----م

 ----م

 -----م

املؼاوعةمظؾًصاتمواألعراض
----

م
اغؿاجمصاطفة م

اغؿاجماألشـاممواملاسز

م
خصوبةماألراىي م

املؼاوعةماحلقوؼةمألعراضماظـؾات

اجلدوىماالضؿصادؼةمظؾؿشروساتم

يؽـوظوجقاماطـارموإغؿاجماظؾذور م

املشؽالتماالجؿؿاسقةميفم

اظزراسقة م

اجلدوىماالضؿصادؼةمظؾؿشروساتماظزراسقة م

اظرؼف

عقؽروبقوظوجقاماألشذؼةمواألظؾان

صلقوظوجيمحشراتم(أ)م م
عؾقداتمحشائش م

عؾقوزةمػاعةم م

م

م

-1ميؾدأماالعؿقاغاتماظؿقرؼرؼةمصىماظعاذرةمصؾاحاممبؾـىماظؽؾقةممبدؼـةمدوػاجماجلدؼدةم م

-4مسؾىممجقعماظطالبمسدمماظؿدخنيماثـاءماالعؿقاغاتم م

-2مسؾىممجقعماظطالبماحضارماظؾطاضةماجلاععقةمظؿؼدميفامسـدماظطؾب م

-5ممعدةماالعؿقانمداسؿانم م

-3مسؾىممجقعماظطالبمسدممدخولماظؾفـةمباظؽؿبمواملذطراتمواحملؿولم م

-6مماالعؿقاغاتماظعؿؾقةمحتددممبعرصةماظؼلم .م

صريوظوجي

اغؿاجماألشـاممواملاسز

املستوى الرابع
اظقــوم م

اظؿارؼــــخ م

اظربغاعج
أراىىموعقاه م

اغؿاجمحقواغى م

اغؿاجمغؾايي م

م
وضاؼةماظـؾات م

سؾوممويؽـوظوجقاماألشذؼة م

اظؿؽـوظوجقاماحلقوؼة م

اظعؾومماالضؿصادؼة م

اظزراسقة م

واالجؿؿاسقة م

ودواجن م
حماصقل م
اظلؾت م 2017/12/23م م أمسدةمويؽـوظوجقاماظؿلؿقد م

اظـالثاء م 2017/12/26م م

اظؿصقر م

اظلؾت م 2017/12/30م م

اظزراسةماظالأرىقة م

حماصقلماظعؾفمواملراسي م

صـاساتمشذائقة م

بلايني م
صلقوظوجقامأذفارماظػاطفة م يؽـوظوجقاماغؿاجماظدواجن م

سامم(خمؿؾط) م

أعراضمغؾات م

يؽـوظوجقاماظؾقوممواألشذؼةماظؾقرؼة م

يؽـوظوجقامزراسةماظػاطفة م

اغؿاجماالبلموحقواغاتم

اظؿكؿراتماحلقوؼةم

يؽـوظوجقاماجلنيم

يفماألراىيماظصقراوؼة م

اظرطوبمواظعؿل م

اظزراسقة

املطؾوخ

يربقةمحماصقل م

اغؿاجماحلؿاممواظلؿانم

يؽـوظوجقاماجلنبمواظألظؾانماملؿكؿرة م

سامم(خمؿؾط) م حشراتماضؿصادؼة م

عقؽروبقوظوجقا م

أعراضمغؾاتمصطرؼة م

وراثة م

وراثةمطائـاتمدضقؼة م
جقـوعقا

سؾمماظلؿوم م
احلشراتموسالضؿفامباألعراضماغؾايقة م

اضؿصادمزراسي م

االحصاءماالجؿؿاسي
اضؿصادمضقادي م

ختؿراتمعقؽروبقة م

سام م
األدرةماظرؼػقة م

يؼققمماملشروساتماظزراسقة م

واظـعام م
عـظؿاتماظـؿوميفم

اظـالثاء م 2018/1/2م م

----

---

األربعاء م  201/1/3م

زراسةماألراىيمامللؿصؾقة

زراسةماألراىيمامللؿصؾقة

اظـالثاء م  2018/1/9م

ادؿكدامماالدؿشعارمسنم

يربقةماحملاصقلماحلؼؾقةماملؼاوعةم

بعدميفماظزراسة م

ظؾًصاتمواألعراض

 ------م

-------

اغؿاجمعاذقةماظؾقممواظؾنب

االغزمياتميفماظؿصـقعم اإلدارةماظػـقةمملصاغعم

احلاصالتماظؾلؿاغقة

األربعاء م 2018/1/10م م
اظلؾت م

مممم
2018/1/13م م

يؼققمماألراىي م

--غؾاياتمرؾقةموسطرؼة م

------

زراسةماألغلفةماظـؾايقة م

--يؽوؼنمسالئقمحقوان م

------

اظغذائي

األظؾان م

---

---

يؽـوظوجقاماحلؾوبموعـؿفايفا م

------

اسدادمويداولمعـؿفاتم

------

عقؽروبقوظوجقامأشذؼةمعؿؼدم م

اظدواجن م

صلقوظوجيمحشراتم

أعراضمحماصقلمحؼؾقة

دريوظوجيموعـاسة

(ب)

---

---

صلقوظوجقاماظػطرؼاتم

علؿقضراتم

آصات م

املؿرىةمظؾـؾات م

املؾقدات م

اظزراساتمماحملؿقةم

-----أعراض م

---

م

---

عقؽروبقوظوجقاماألراىي م وراثةمسشائر

اظزراسقة

اظزراسي

---

-- -----م

واظعضوؼة م

------

------

آصاتمحقواغقةمصؼارؼة م

------

------

اجلدوىماالضؿصادؼةمظؾؿشروساتماظزراسقة م

عقؽروبقوظوجقامإدارةم

املعؾوعايقةم

غظرؼة م

املكؾػات

احلقوؼة

عامبعدماحلصاد م

عؾقوزةمػاعةم م

م

احصاءموراثي م حتؾقلماظؿؽاظقفم

اظصقاصةمواإلسالمم

-1ميؾدأماالعؿقاغاتماظؿقرؼرؼةمصىماظعاذرةمصؾاحاممبؾـىماظؽؾقةممبدؼـةمدوػاجماجلدؼدةم م

-4مسؾىممجقعماظطالبمسدمماظؿدخنيماثـاءماالعؿقاغاتم م

-2مسؾىممجقعماظطالبماحضارماظؾطاضةماجلاععقةمظؿؼدميفامسـدماظطؾب م

-5ممعدةماالعؿقانمداسؿانم م

-3مسؾىممجقعماظطالبمسدممدخولماظؾفـةمباظؽؿبمواملذطراتمواحملؿولم م

-6مماالعؿقاغاتماظعؿؾقةمحتددممبعرصةماظؼلم .م

يؾينماألصؽارمامللؿقدثة

الدور الثاني علوي
الفرؼة

الدور الثالث علوي

الدور اخلامس علوي

الدور الرابع علوي

مدرج االؼتصاد

(ػصل االؼتصاد)

مدرج (االرشاد)

ػصل (االرشاد)

مدرج (جـ)

ػصل (أ)

مدرج االنتاج احليواني

جلنة رؼم ()1

جلنة رؼم ()2

جلنة رؼم ()3

جلنة رؼم ()4

جلنة رؼم ()5

جلنة رؼم ()6

جلنة رؼم ()7

من رؼم 4001

من رؼم 4009

من رؼم 4043

من رؼم 4071

من رؼم 4107

من رؼم 4129

من رؼم 4149

إىل رؼم 4008

إىل رؼم 4042

إىل رؼم 4070

إىل رؼم 4106

إىل رؼم 4128

إىل رؼم 4148

إىل رؼم 4165

الربامج (عدد

( ) 8طالب

( )34طالب برنامج

 28طالب برنامج

 36طالب برنامج

( )22برنامج

( )20طالب برنامج

( )17طالب برنامج

الطالب)

(برنامج األراضي)

(انتاج نباتي)

علوم وتكنولوجيا األغذية)

وؼاية وأمراض النبات

تكنولوجيا حيوية

العلوم االؼتصادية واالجتماعية

الفرؼة الرابع ؼديم

جلنة رؼم ()1

ادلكان
ادلستوى الرابع

(انتاج حيواني

ودواجن)

من رؼم 4001
إىل رؼم 4018
( )18طالب
انتاج زراعي عام
ادلستوى الثاني

جلنة رؼم ()3

جلنة رؼم ()4

جلنة رؼم ()7

جلنة رؼم ()8

من رؼم 2066

من رؼم 2090

من رؼم 2182

من رؼم 2206

إىل رؼم 2089
()24برنامج االنتاج

إىل رؼم 2114
()25برنامج االنتاج

إىل رؼم 2205
( )24وؼاية وأمراض

إىل رؼم 2229
( )24وؼاية وأمراض

احليواني

احليواني

النبات

النبات

الفرؼة

الدور الثاني علوي
مدرج ؼسم االؼتصاد

(ػصل ؼسم االؼتصاد)

جلنة رؼم ()1

جلنة رؼم ()2

من رؼم  4001إىل رؼم 4008

من رؼم  4009إىل رؼم 4042

الربامج (عدد الطالب)

( ) 8طالب برنامج األراضي
جلنة رؼم ()1
من رؼم  4001إىل رؼم 4018

( )34طالب برنامج (انتاج نباتي)

عدد الطالب
ادلستوى الثاني

( )18انتاج زراعي عام

ادلكان
ادلستوى الرابع

الفرؼة الرابع ؼديم

عدد الطالب  -الربنامج

جلنة رؼم ()3

جلنة رؼم ()4

من رؼم  2066إىل رؼم 2089

من رؼم  2090إىل رؼم 2114

( )24طالب برنامج االنتاج احليواني

( )25طالب برنامج االنتاج احليواني

-1-

الدور الثالث علوي

الفرؼة
ادلكان

مدرج (االرشاد)

ػصل (االرشاد)

ادلستوى الرابع

جلنة رؼم ()3

جلنة رؼم ()4

من رؼم  4043إىل رؼم 4070

من رؼم  4071إىل رؼم 4106

( 28انتاج حيواني ودواجن)
جلنة رؼم ()7

(36علوم وتكنولوجيا األغذية)
جلنة رؼم ()8

من رؼم  2182إىل رؼم 2205

من رؼم  2206إىل رؼم 2229

( )24وؼاية وأمراض النبات

( )24وؼاية وأمراض النبات

الربامج (عدد الطالب)
ادلستوى الثاني
الربامج (عدد الطالب)

-2-

الدور الرابع علوي

الفرؼة
ادلكان

مدرج (جـ)

ػصل (أ)

ادلستوى الرابع

جلنة رؼم ()5

جلنة رؼم ()6

من رؼم  4107إىل رؼم 4128

من رؼم  4129إىل رؼم 4148

( )22برنامج وؼاية وأمراض النبات

( )20برنامج التكنولوجيا حيوية

الربامج (عدد الطالب)

-3-

الدور اخلامس علوي

الفرؼة
ادلكان

مدرج االنتاج احليواني
جلنة رؼم ()7

ادلستوى الرابع

من رؼم  4149إىل رؼم 4165
الربامج (عدد الطالب)

( )17العلوم االؼتصادية واالجتماعية

-4-

بياى
بأماكو جلاى امتحانات الكلية للعام اجلامعي 7102/7102م
اجلهاح القبلي (أعلى املخبز)
الدور الثاني علوي

الدور الثالث علوي

الدور الرابع علوي

الدور اخلامس علوي

الدور األول علوي
مدرج

مدرج

مدرج

مدرج

مدرج

مدرج

قسم وقاية النبات

قسم وقاية النبات

قسم ادليكروبيولوجي

قسم علوم األغذية

قسم البساتني

قسم األراضي وادلياه

رقم ()111

رقم ()111

رقم ()113

رقم ()313

رقم ()113

رقم ()513

ادلستوى األول

جلنة ()7

جلنة ()8

جلنة ()9

جلنة ()11

جلنة ()11

جلنة ()11

ادلستوى الثاني

من رقم جلوس 1111
إىل رقم 35
جلوس 1115
جلنة ()1

من رقم جلوس 1111
إىل رقم 35
جلوس 1181
جلنة ()1

من رقم جلوس 1181
إىل رقم 35
جلوس 1315
جلنة ()5

من رقم جلوس 1311
إىل رقم 33
جلوس 1318
جلنة ()1

من رقم جلوس 1319
إىل رقم 31
جلوس 1381
جلنة()9

من رقم جلوس 1383
إىل رقم 35
جلوس 1111
جلنة 11

برنامج األراضي وادلياه

برنامج انتاج نباتي

برنامج علوم األغذية

علوم وتكنولوجيا األغذية

برنامج التكنولوجيا

برنامج التكنولوجيا احليوية +

+انتاج نباتي
33
من رقم جلوس 1111

من رقم جلوس 1131
31
إىل رقم جلوس 1115

من رقم جلوس 1115
31
إىل رقم جلوس 1118

من رقم جلوس 1119
33
إىل رقم جلوس 1181

احليوية
35
من رقم جلوس 1131

العلوم االقتصادية
31
من رقم جلوس 1115

إىل رقم جلوس 1111

إىل رقم جلوس 1191

الفرقة

ادلكان

إىل رقم جلوس 1133

الدور األول علوي
ادلكان

الفرقة

ادلستوى األول

مدرج

مدرج

قسم وقاية النبات

قسم وقاية النبات

رقم ()111

رقم ()111

جلنة ()7

جلنة ()8

من رقم جلوس  1111إىل رقم جلوس 1115

من رقم جلوس  1111إىل رقم جلوس 1181

35
ادلستوى الثاني

35

طالب

طالب

جلنة ()1

جلنة ()1

برنامج األراضي وادلياه +انتاج نباتي

برنامج انتاج نباتي

من رقم جلوس  1111إىل رقم جلوس 1133

من رقم جلوس  1131إىل رقم جلوس 1115

33

31

طالب

-1-

طالب

الدور الثاني علوي
الفرقة

ادلكان

مدرج
قسم ادليكروبيولوجي
رقم ()113

ادلستوى األول

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

35
ادلستوى الثاني

طالب

جلنة ()5
برنامج علوم األغذية
من رقم جلوس  1115إىل رقم جلوس 1118

31

طالب

-2-

الدور الثالث علوي
مدرج
الفرقة

قسم علوم األغذية

ادلكان

رقم ()313
ادلستوى األول

جلنة ()11
من رقم جلوس 33
طالبرقم جلوس 1318
 1311إىل

ادلستوى الثاني

جلنة ()1
علوم وتكنولوجيا األغذية
من رقم جلوس  1119إىل رقم جلوس 1181
 33طالب
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الدور الرابع علوي
ادلكان

الفرقة

مدرج
قسم البساتني
رقم ()113
جلنة ()11

ادلستوى األول

من رقم جلوس  1319إىل رقم جلوس 1381
 31طالب
جلنة()9

ادلستوى الثاني

برنامج التكنولوجيا احليوية
من رقم جلوس  1131إىل رقم جلوس 1111
 35طالب
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الدور اخلامس علوي
مدرج

الفرقة

قسم األراضي وادلياه

ادلكان

رقم ()513

ادلستوى األول

جلنة ()11
من رقم جلوس  1383إىل رقم جلوس 1111
 35طالب

ادلستوى الثاني

جلنة 11
برنامج التكنولوجيا احليوية  +العلوم االقتصادية
من رقم جلوس  1115إىل رقم جلوس 1191
 31طالب
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الدور األول علوي

الفرقة

ادلكان

ادلستوى األول

ادلستوى الثاني

الدور الثاني علوي

الدور الثالث علوي

الدور الرابع علوي

الدور اخلامس علوي

مدرج

مدرج

مدرج

مدرج

مدرج

مدرج

قسم وقاية النبات

قسم وقاية النبات

قسم ادليكروبيولوجي

قسم علوم األغذية

قسم البساتني

قسم األراضي وادلياه

رقم ()111

رقم ()111

رقم ()313

رقم ()113

رقم ()513

جلنة ()7

جلنة ()8

جلنة ()9

جلنة ()11

جلنة ()11

جلنة ()11

من رقم جلوس 1111

من رقم جلوس 1111

من رقم جلوس 1181

من رقم جلوس 1311

من رقم جلوس 1319

من رقم جلوس 1383

جلوس 1115
إىل رقم 35

طالب1181
إىل رقم35جلوس

طالب1315
إىل رقم35جلوس

طالب1318
إىل رقم33جلوس

طالب1381
إىل رقم31جلوس

طالب1111
إىل رقم35جلوس

جلنة ()1

جلنة ()1

جلنة ()5

جلنة ()1

جلنة()9

جلنة 11

برنامج األراضي وادلياه

برنامج انتاج نباتي

برنامج علوم األغذية

علوم وتكنولوجيا األغذية

برنامج التكنولوجيا

برنامج التكنولوجيا احليوية  +العلوم

+انتاج33نباتي

طالب1131
من رقم31جلوس

طالب1115
من رقم31جلوس

طالب 1119
من رقم33جلوس

احليوية
طالب
35

االقتصادية
 31طالب

من رقم جلوس 1111

إىل رقم جلوس 1115

إىل رقم جلوس 1118

إىل رقم جلوس 1181

من رقم جلوس 1131

من رقم جلوس 1115

إىل رقم جلوس 1111

إىل رقم جلوس 1191

رقم ()113

إىل رقم جلوس 1133
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بياى
بأماكو جلاى االمتحانات للعام اجلامعي 7102/7102

اجلهاح البحري (أعلى امللتب اإلداري لللية احلقوق)
مدرج

الدور الثاني علوي حبري
مدرج

قسم أمراض النبات

قسم أمراض النبات

قسم الوراثة

الدور الثالث علوي
مدرج
حبري
قسم علوم األلبان

قسم احملاصيل

رقم ()311

رقم ()311

رقم ()211

رقم ()111

رقم ()311

رقم ()311

ادلستوى األول

جلنة ()3

جلنة ()2

جلنة ()1

جلنة ()3

جلنة ()3

جلنة ()1

من رقم جلوس 3333

من رقم جلوس 3301

ادلستوى الثالث

من رقم جلوس 3003
طالب3013
إىل رقم13جلوس
جلنة ()3

من رقم جلوس 3011
طالب3000
إىل رقم13جلوس
جلنة ()2

من رقم جلوس 3003
طالب3303
إىل رقم13جلوس
جلنة ()1

من رقم جلوس 3301
طالب3330
إىل رقم13جلوس
جلنة ()3

إىل رقم جلوس 3303
 13طالب
جلنة ()3

إىل رقم جلوس 3230
 13طالب
جلنة ()1

من رقم جلوس  1003إىل رقم جلوس 1003

من رقم جلوس 1001

من رقم جلوس 1030

من رقم جلوس 1003

من رقم جلوس 1330

من رقم جلوس 1330

،
 1313إىلطالب
من رقم جلوس ()22
رقم جلوس 1201

إىل رقم جلوس 1031
( )30طالب

إىل رقم جلوس 1001
( )23طالب

إىل رقم جلوس 1331
( )31طالب

إىل رقم جلوس 1331
( )30طالب

إىل رقم جلوس 1310
( )13طالب

الفرقة
ادلكان

الدور األول علوي حبري
مدرج

برنامج األراضي  ،برنامج العلوم االقتصادية
جلنة ()3
الفرقة الثالثة قديم
من رقم جلوس 1003
إىل رقم جلوس 1003

برنامج االنتاج النباتي

برنامج االنتاج احليواني

برنامج علوم األغذية

الدور الرابع علوي حبري
مدرج

الدور اخلامس علوي حبري
مدرج
قسم انتاج والدواجن

برنامج الوقاية

برنامج التكنولوجيا احليوية

الدور األول علوي
مدرج

مدرج

قسم أمراض النبات رقم ()311

قسم أمراض النبات رقم ()311

ادلستوى األول

جلنة ()3

جلنة ()2

ادلستوى الثالث

من رقم جلوس  3003إىل رقم جلوس 3013
 13طالب
جلنة ()3

من رقم جلوس  3011إىل رقم جلوس 3000
 13طالب
جلنة ()2

ادلكان

الفرقة

من رقم جلوس  1003إىل رقم جلوس ، 1003

الفرقة الثالثة (الئحة قدمية)

من رقم جلوس  1313إىل رقم جلوس 1201

من رقم جلوس  1001إىل رقم جلوس 1031

( )22طالب

( )30طالب

برنامج األراضي  ،برنامج العلوم االقتصادية

برنامج االنتاج النباتي

جلنة ()3
من رقم جلوس  1003إىل رقم جلوس 1003
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الدور الثاني علوي

الفرقة

ادلكان

مدرج
قسم الوراثة رقم ()211
جلنة ()1

ادلستوى األول

من رقم جلوس  3003إىل رقم جلوس 3303
 13طالب
جلنة ()1

ادلستوى الثالث

من رقم جلوس  1030إىل رقم جلوس 1001
( )23طالب
برنامج االنتاج احليواني
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الدور الثالث علوي

الفرقة

مدرج

ادلكان

قسم علوم األلبان رقم ()111

ادلستوى األول

جلنة ()3

ادلستوى الثالث

من رقم جلوس  3301إىل رقم جلوس 3330
 13طالب
جلنة ()3
من رقم جلوس  1003إىل رقم جلوس 1331
( )31طالب
برنامج علوم األغذية
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الدور الرابع علوي

الفرقة

مدرج

ادلكان

قسم احملاصيل رقم ()311
جلنة ()3

ادلستوى األول

من رقم جلوس  3333إىل رقم جلوس 3303
 13طالب
جلنة ()3

ادلستوى الثالث

من رقم جلوس  1330إىل رقم جلوس 1331
( )30طالب
برنامج وقاية وأمراض النبات
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الدور اخلامس علوي حبري

الفرقة

مدرج

ادلكان

قسم االنتاج احليواني والدواجن
رقم ()311
جلنة ()1

ادلستوى األول

من رقم جلوس  3301إىل رقم جلوس 3230
 13طالب
جلنة ()1

ادلستوى الثالث

من رقم جلوس  1330إىل رقم جلوس 1310
( )13طالب
برنامج التكنولوجيا احليوية
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