
إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

2510011025200120253001302540014025ز. هـ1مدخل السلم

2510261050202620503026305040264050ز. هـ2

2510511075205120753051307540514075ز. هـ3

2510761100207621003076310040764100ز. هـ4

2511011125210121253101312541014125ز. هـ5

2511261150212621503126315041264150ز. هـ6امام الخزينة

725125125

82526502650

92551755175

10257610076100

1125101125101125

1225126150126150

1325151175151175

1425176200176200

                                                               
    

الدور 

األرضي

2021/2022للعام الجامعي 
جدول األماكن الفصل الدراسي الثانى 

ادارة شئون التعليم والطالب 

االراضي والمياه

االراضي والمياه

االراضي والمياه

االراضي والمياه

االراضي والمياه

المستوي الرابع

األراضيقسم 

الشين/ مدرج د 

ميشيل/ مدرج د 

االراضي والمياه

االراضي والمياه

رقم اللجنةمكان اللجنة
عدد 

الطالب

المستوي الثالثالمستوي الثانيالمستوي االول



                                                               
    

2021/2022للعام الجامعي 
جدول األماكن الفصل الدراسي الثانى 

ادارة شئون التعليم والطالب 

المستوي الرابع
رقم اللجنةمكان اللجنة

عدد 

الطالب

المستوي الثالثالمستوي الثانيالمستوي االول

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

1525201225201225

1625226250226250

1725251275251275

1825276300276300

1925301325301325

2025326350326350

2511511175215121653151317541514175ز. هـ21

25117612003176320041764190ز. هـ22

251201122532013219ز. هـ23

2512261250ز. هـ24أمام معمل الحاسب

2512511275ز. هـ25

2512761300ز. هـ26

2513011325ز. هـ27

2513261350ز. هـ28أمام السويتش

الدور 

الثاني

مستويات اخري هندسة

باق هندسة زراعية

باق هندسة زراعية

باق هندسة زراعية

مستويات اخري هندسة

باق هندسة زراعية

مستويات اخري هندسة

مستويات اخري هندسة

باق هندسة زراعية

مستويات اخري هندسة

باق هندسة زراعية

حيوية تكنولوجياحيوية تكنولوجيا

حيوية تكنولوجياحيوية تكنولوجيا

باق هندسة زراعية

مستويات اخري هندسة

المستوي الرابع

محمد / د.مدرج أ

أبو الغار

أمام مدرج أبو الغار

أمام الكنتروالت

رقم اللجنةمكان اللجنة
عدد 

الطالب

المستوي الثالثالمستوي الثانيالمستوي االول

والبان غذائية صناعاتوالبان غذائية صناعات

والبان غذائية صناعاتوالبان غذائية صناعات

والبان غذائية صناعاتوالبان غذائية صناعات

حيوية تكنولوجياحيوية تكنولوجيا



                                                               
    

2021/2022للعام الجامعي 
جدول األماكن الفصل الدراسي الثانى 

ادارة شئون التعليم والطالب 

المستوي الرابع
رقم اللجنةمكان اللجنة

عدد 

الطالب

المستوي الثالثالمستوي الثانيالمستوي االول

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

292513511368أمام السلم

3025(فوق مدرج أبو الغار)

3125
باق 

هندسة 

3225
باق 

هندسة 

حشرات 

اقتصادية
مبيدات اآلفات

3325
باق 

هندسة 

مبيدات 

اآلفات
مبيدات اآلفات

مبيدات اآلفات3425

3525

3625

3725

3825

3925

4025

مبيدات اآلفات باق هندسة زراعية

مبيدات اآلفات باق هندسة زراعية

حشرات اقتصادية

حشرات اقتصادية

حشرات اقتصادية

حشرات اقتصادية

حشرات اقتصادية

المستوي الرابع

امراض النبات

امراض النبات

امراض النبات

امراض النبات امراض النبات

حشرات اقتصادية

امراض النبات مبيدات اآلفات

امراض النبات

الدور 

الثالث

أمام قسم النبات

أمام قسم النبات وامام 

مدرج الديناصورى 

والقاضى

أمام معمل البساتين

باق هندسة زراعية

مستويات اخري هندسة

مستويات اخري هندسة

مستويات اخري هندسة

مستويات اخري هندسة

رقم اللجنةمكان اللجنة
عدد 

الطالب

المستوي الثالثالمستوي الثانيالمستوي االول



                                                               
    

2021/2022للعام الجامعي 
جدول األماكن الفصل الدراسي الثانى 

ادارة شئون التعليم والطالب 

المستوي الرابع
رقم اللجنةمكان اللجنة

عدد 

الطالب

المستوي الثالثالمستوي الثانيالمستوي االول

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

4125351375351375

4225376400376400

4325401425401425

4425426450426450

4525451475451475

4625476500476500

4725501525501525

4825526550526550

4925551575551575

5025576600576600

5125601625601625

5225626650626650

5325651675651675

5425676700676700

5525701725701717
أمام معمل 

الحشرات
5625726750

5725751769ومدرج الحشرات

5825

االرشاد الزراعي

االرشاد الزراعي

االرشاد الزراعي

االرشاد الزراعياالقتصاد الزراعي

االرشاد الزراعي

االرشاد الزراعي

انتاج المحاصيل

انتاج المحاصيلانتاج المحاصيل

انتاج البساتينانتاج البساتين

انتاج البساتينانتاج البساتين

باق لالعادةباق لالعادة

باق لالعادة

باق لالعادة

انتاج المحاصيل

االقتصاد الزراعياالقتصاد الزراعي

االرشاد الزراعياالقتصاد الزراعي

االرشاد الزراعياالقتصاد الزراعي

انتاج البساتينانتاج البساتين

االقتصاد الزراعياالقتصاد الزراعي

االقتصاد الزراعياالقتصاد الزراعي

انتاج المحاصيل

المستوي الرابعالمستوي الثالث

الدور 

الرابع

عثمان / د .مدرج أ

الخولي

أمام قسم المحاصيل

أمام قسم الحشرات

انتاج المحاصيل

انتاج المحاصيلانتاج المحاصيل

رقم اللجنةمكان اللجنة
عدد 

الطالب

المستوي الثانيالمستوي االول



                                                               
    

2021/2022للعام الجامعي 
جدول األماكن الفصل الدراسي الثانى 

ادارة شئون التعليم والطالب 

المستوي الرابع
رقم اللجنةمكان اللجنة

عدد 

الطالب

المستوي الثالثالمستوي الثانيالمستوي االول

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

5925

6025

6125

6225

6325

6425

6525

6625

انتاج الدواجن مستويات اخري

باق لالعادة

باق لالعادة

باق لالعادة

باق لالعادة

مستويات اخري

مستويات اخري

مستويات اخري

باق لالعادة

باق لالعادة

باق لالعادة

باق لالعادة

مستويات اخري

مستويات اخري

انتاج الدواجن

انتاج حيواني

انتاج حيواني

انتاج حيواني

انتاج حيواني

انتاج الدواجن

انتاج الدواجن

انتاج الدواجن

انتاج الدواجن

انتاج حيواني

انتاج حيواني

انتاج حيواني

انتاج حيواني

انتاج الدواجن

انتاج الدواجن

المستوي الرابع

الدور 

الخامس

امام قسم االرشاد

رقم اللجنةمكان اللجنة
عدد 

الطالب

المستوي الثالثالمستوي الثانيالمستوي االول












