
إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

2130130130

223031603160

233061906190

24309112091120

2530121150121150

2630151180151180

2730181210181210

2830211240211240

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية 

(ارشاد ومجتمع)

                                                                   

الدور االرضي 

2023-2022للعام الجامعي 

جدول األماكن االمتحان التحريرى الفصل الدراسي االول 

ادارة شئون التعلٌم والطالب 

مستويات ارشاد 

ومجتمع

المستوي الرابع

الشين/ مدرج د 

ميشيل/ مدرج د 

رقم اللجنةمكان اللجنة
عدد 

الطالب

المستوي الثالثالمستوي الثانًالمستوي االول

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية 

(اقتصاد زراعى)

لزوم التخرج+ مستويات اقتصاد 

مستويات ارشاد ومجتمع



إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

2930241270241270

3030271300271300

3130301330301330

3230331360331360

3330361390361390

3430391420391420

الدور الثانً 

عدد 

الطالب

المستوي الثالثالمستوي الثانًالمستوي االول

زراعية هندسة

المستوي الرابع

محمد / د.مدرج أ

أبو الغار

رقم اللجنةمكان اللجنة

ادارة شئون التعلٌم والطالب 

جدول األماكن االمتحان التحريرى الفصل الدراسي االول 

2023-2022للعام الجامعي 



إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

1613011911220قاعة الصناعات 

2623012211250قاعة الصناعات 

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

مبنى الكٌمٌاء 

الدور )الحٌوٌة 

(الثانى

633012511280قاعة قسم الكٌمٌاء

جدول األماكن االمتحان التحريرى الفصل الدراسي االول 

2023-2022للعام الجامعي 

مبنى الصناعات 

الغذائٌة واأللبان 

(الدور الثانى)

جدول األماكن االمتحان التحريرى الفصل الدراسي االول 

2023-2022للعام الجامعي 

رقم اللجنةمكان اللجنة
عدد 

الطالب

المستوي الرابعالمستوي الثالثالمستوي الثانًالمستوي االول

برنامج التصنٌع الغذائى واأللبان

المستوي الرابع
رقم اللجنةمكان اللجنة

عدد 

الطالب

المستوي الثالثالمستوي الثانًالمستوي االول



إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

3830511540511540

3930541570541570

4030571600571600

4130601630601630

4230631660631660

4330661690661690

4430691720691720

4530721750721750

4630751780751780

4730781810781810

4830811840811840

4930841870841870

(مستوٌات+ باقون )هــــندســة زراعــــٌة 

االنتاج )برنامج االنتاج الحٌوانى والداجنى 

(الحٌوانى

/ د .مدرج أ

عثمان الخولً

أمام قسم 

المحاصٌل

االنتاج )برنامج االنتاج الحٌوانى والداجنى 

(مستوٌات+ الحٌوانى

برنامج االنتاج الحٌوانى 

(انتاج الدواجن)والداجنى 

المستوي الرابعالمستوي الثالث المستوي الثانًالمستوي االول

برنامج االنتاج 

الحٌوانى والداجنى 

(انتاج الدواجن)

جدول األماكن االمتحان التحريرى الفصل الدراسي االول 

2023-2022للعام الجامعي 

الدور الرابع

رقم اللجنةمكان اللجنة
عدد 

الطالب



5030871900

5130901930

5230931960

5330961990

54309911020

553010211050ومدرج الحشرات

مستوٌات انتاج الدواجن

برنامج االنتاج 

الحٌوانى والداجنى 

+ انتاج الدواجن )

(مستوٌات

برنامج التكنولوجٌا 

الحٌوٌة

أمام قسم الحشرات

أمام معمل 

الحشرات

الدور الرابع

جدول األماكن االمتحان التحريرى الفصل الدراسي االول 

2023-2022للعام الجامعي 



إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

563010511080

573010811110

583011111130مدرج المبٌدات

593011311160

603011611190

امام قسم االرشاد

أمام معمل 

المبٌدات

الدور الخامس

رقم اللجنة
عدد 

الطالب

المستوي الرابعالمستوي الثانًالمستوي االول المستوي الثالث
مكان اللجنة

جدول األماكن االمتحان التحريرى الفصل الدراسي االول 

2023-2022للعام الجامعي 



إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

3010000100301000010030ز.  هـ 1

3010031100601003110060ز.   هـ 2

3010061100901006110090ز.  هـ 3

3010091101201009110120ز.  هـ 4

3010121101501012110150ز.  هـ 5

3010151101801015110180ز.  هـ 6

3010181102101018110210ز.  هـ 7

رقم اللجنةمكان اللجنة
عدد 

الطالب

المستوي الثانًالمستوي االول

والمياه األراضى برنامج
قسم األراضى

مدخل السلم

الدور االرضً 

امام الخزٌنة

والمياه األراضى مستويات

برنامج التكنولوجٌا 

الحٌوٌة

المستوي الرابعالمستوي الثالث

جدول األماكن االمتحان التحريرى الفصل الدراسي االول 

2023-2022للعام الجامعي 

ادارة شئون التعلٌم والطالب 



إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

3010211102401021110240ز.  هـ 8

3010241102701024110270ز.  هـ 9

3010271103001027110300ز.  هـ 10أمام معمل الحاسب

3010301103301030110330ز.   هـ 11قاعة األراضى

3010331103601033110360ز.  هـ 12

3010361103901036110390ز.  هـ 13

3010391104201039110420ز.  هـ 14أمام السوٌتش

(المحاصيل) النباتى االنتاج برنامج

مستوٌات + (المحاصٌل)برنامج االنتاج النباتى 

(البساتين) النباتى االنتاج برنامج

االنتاج مستويات  

(البساتين) النباتى

مستوٌات االنتاج 

 + (البساتٌن)النباتى 

الثانى الدور

أمام مدرج أبو 

الغار

النباتى االنتاج برنامج  

(البساتين)

مستوٌات االنتاج النباتى 

(البساتٌن)

المستوي الرابعالمستوي الثالث
مكان اللجنة

أمام الكنتروالت

ادارة شئون التعلٌم والطالب 
جدول األماكن الفصل الدراسي االول 

2023-2022للعام الجامعي 

رقم اللجنة
عدد 

الطالب

المستوي الثانًالمستوي االول



إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

301042110450ز.  هـ 15أمام السلم

فوق مدرج أبو )

(الغار
301045110480ز.  هـ 16

301048110510ز.  هـ 17

301051110540ز.  هـ 18

301054110570ز.  هـ 19

301057110600ز.  هـ 20

(أمراض النبات)برنامج وقاٌة النبات 

(مبٌدات اآلفات)برنامج وقاٌة النبات 

(مستوٌات+ مبٌدات اآلفات )برنامج وقاٌة النبات 

برنامج وقاٌة النبات 

+ أمراض النبات )

(مستوٌات

برنامج وقاٌة النبات 

(أمراض النبات)

المستوي الرابعالمستوي الثالثالمستوي الثانًالمستوي االول

جدول األماكن الفصل الدراسي االول 

2023-2022للعام الجامعي 

رقم اللجنةمكان اللجنة
عدد 

الطالب

ادارة شئون التعلٌم والطالب 

أمام قسم النبات

الدور الثالث



3530421450421450

3630451480451480

3730481510481510

633012801310القاضى مدرجالدور الثالث

برنامج وقاٌة النبات 

+ الحشرات االقتصادٌة )

(مستوٌات

برنامج وقاٌة النبات 

الحشرات االقتصادٌة )

(مستوٌات+ 

برنامج وقاٌة النبات 

(الحشرات االقتصادٌة) الدور الثالث
أمام معمل 

البساتٌن

(الحشرات االقتصادٌة)برنامج وقاٌة النبات 

ادارة شئون التعلٌم والطالب 

جدول األماكن الفصل الدراسً االول 

2023-2022للعام الجامعً 






















