
 كلية الزراعة والموارد الطبيعية                                                                                                    

  

       --------------------------------------------- 
 ()زراعه عام + هندسه زراعيه األولاألماكن لطالب المستوى بيان 

                                             0202/1002 األولالفصل الدراسى 
رقم   

 اللجنه
 المستوى المكـــان العــدد

 

ارقــــــــــــــام 

 ــــــــــــــلوسالجــــــ
 التوقيت

 من
 

 الى

 المدرج الكبيرالدور األول 35 1

 
 صباحا 29253 29221 زراعه عام() م/األول

 المدرج الكبيرالدور األول 53 0

 
 صباحا 29272 29253 (زراعه عام)م/األول 

 صباحا 29293 29271 (زراعة عام) م/األول ولألالدور ا 1قاعه تدريس  03 5

 صباحا 29102 29293 (زراعه عام)م/األول  ثانىالدور ال 0اعه تدريس ق 03 4

 صباحا 29143 29101 (زراعه عام) م/األول الدور الثانى 5قاعه تدريس  03 3

 صباحا 29172 29143 (زراعه عام) م/األول الدور الثانى 4قاعه تدريس  03 3

مربع أ الباب الرئيسى  17 7

 ولألالخلفى الدور ا
 صباحا 21110 29171 (زراعه عام) م/األول

 صباحا 21355 21321 (هندسه زراعيه) م/األول الدور األول (1فصل) 55 1

 صباحا 21333 21354 (هندسه زراعيه) م/األول الدور االول (0فصل) 55 9

 (ظهرا) الثانيه عشرحتى  )صباحا(  العاشره من الساعه تبدأ امتحانات م/األول -ملحوظه :
 

     ب شئون الطال

 
 
 
 
 

 عميد الكليه،،،                                           وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب  
      

 أ.د/ ياسر عبدالحميد دياب               د/اشرف بكرى الطيب                 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ()زراعه عام + هندسه زراعيه الثانىاألماكن لطالب المستوى بيان 

                                             0202/1020 األولالفصل الدراسى 
رقم   

 اللجنه
 المستوى المكـــان العــدد

 

ــــــــام ارقــــــ

 الجــــــــــــــــــــلوس
 التوقيت

 من
 

 الى

 المدرج الكبيرالدور األول 53 1
 

 صباحا 21257 21220 زراعه عام() الثانىم/

 المدرج الكبيرالدور األول 53 0
 

 صباحا 21275 21251 زراعه عام() الثانىم/

 صباحا 21291 21274 زراعه عام() الثانىم/ الدور االول 1قاعه تدريس  03 5

 صباحا 21104 21299 زراعه عام() الثانىم/ الدور الثانى 0قاعه تدريس  03 4

 صباحا 21149 21103 زراعه عام() الثانىم/ الدور الثانى 5قاعه تدريس  03 3

 صباحا 21197 21132 زراعه عام() الثانىم/ الدور الثانى4قاعه تدريس  11 3

 صباحا 27305 27321 (هندسه زراعيه) الثانىم/ ( الدور األول1فصل ) 05 7

 صباحا 23313 27304 (هندسه زراعيه) الثانىم/ ( الدور األول0فصل ) 05 1

 (ظهرا) الثانيه عشر)صباحا(  حتى  العاشره من الساعه الثانىتبدأ امتحانات م/ -ملحوظه :
 

      شئون الطالب    

 
 
 
 
 

 عميد الكليه،،،                                           وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب  
      

 أ.د/ ياسرعبدالحميد دياب                                                   د/اشرف بكرى الطيب                 
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 (الثالث )زراعه عام + هندسه زراعيهبيان األماكن لطالب المستوى 
                                             0202/0201 الفصل الدراسى األول

رقم   

 اللجنه
 المستوى المكـــان العــدد

 

ارقــــــــــــــام 

 الجــــــــــــــــــــلوس
 التوقيت

 من
 

 الى

 المدرج الكبيرالدور األول 53 1

 
 ظهرا 27125 27227 )علوم االغذيه وااللبان(م/الثالث 

 رج الكبيرالدور األولالمد 53 0

 
 ظهرا 27195 27129 )علوم االغذيه وااللبان(م/الثالث 

 ظهرا 27031 27193 )علوم االغذيه وااللبان(م/الثالث  ولألالدور ا 1قاعه تدريس  03 5

 

4 

 

 ظهرا 23230 27031 )علوم االغذيه وااللبان(م/الثالث  الثانىالدور  0قاعه تدريس 15

 ظهرا 27077 27152 )العلوم االقتصاديه واالجتماعيه(م/الثالث  الدور الثانى 0قاعه تدريس 1

 ظهرا 27003 27220 )االراضى والموارد الطبيعيه(م/الثالث  الدور الثانى 0قاعه تدريس 3

 ظهرا 27153 27221 م/الثالث )ت.حيويه( ثانىالدور ال 5قاعه تدريس  07 3

 ظهرا 27272 27153 م/الثالث )ت.حيويه( ثانىور الالد 4قاعه تدريس  07 3

الباب الرئيسى أ مربع  03 7

 الخلفى الدور االول
 ظهرا 27105 27221 م/الثالث )وقايه نبات(

مربع ب الباب الرئيسى الخلفى  01 1

 الدور االول

 

 ظهرا 25142 27103 م/الثالث )وقايه نبات(

 ظهرا 27119 23225 االنتاج النباتى(م/الثالث ) الدور األول   (1)  فصل 03 9

 ظهرا 21135 27190 (النباتىم/الثالث )االنتاج  (  الدور األول0فصل  ) 13 12

 ظهرا 20111 27200 م/الثالث )االنتاج الحيوانى( طرقه معمل االلبان الدور االول 09 11

المربع الخلفى المدرج الكبير  57 10

 الدور االول
 ظهرا 23353 23321 يه(م/الثالث )هندسه زراع

 (عصرا) الثالثه حتى)ظهرا( الواحده  من الساعه  الثالثتبدأ امتحانات م/ -ملحوظه :
 عميد الكليه،،،                       وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب            شئون طالب

      

 عبدالحميد ديابأ.د/ ياسر                                شرف بكرى الطيبد/ا                                                       
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------------------------------------------------- 
 ()زراعه عام + هندسه زراعيه الرابعاألماكن لطالب المستوى بيان 

                                             0202/1020 األولالفصل الدراسى 
رقم   

 اللجنه
 المستوى المكـــان العــدد

 

ارقــــــــــــــام 

 الجــــــــــــــــــــلوس
 التوقيت

 من
 

 الى

 المدرج الكبيرالدور األول 53 1

 
 ظهرا 23115 23223 )علوم االغذيه وااللبان( الرابعم/

 ظهرا 23150 23111 م/الرابع )علوم االغذيه وااللبان( المدرج الكبيرالدور األول 04 0

 ظهرا 23195 23211 م/الرابع )االراضى والموارد الطبيعيه( المدرج الكبيرالدور األول 3

 ظهرا 23124 23232 م/الرابع )العلوم االقتصاديه واالجتماعيه( المدرج الكبيرالدور األول 5

 ظهرا 23142 23223 م/الرابع )ت.حيويه( الدور األول 1قاعه تدريس 03 5

 ظهرا 24270 23143 م/الرابع )ت.حيويه( الدور الثانى 0قاعه تدريس  17 4

 ظهرا 23290 23220 م/الرابع )وقايه نبات( الدور الثانى 5قاعه تدريس  13 3

 ظهرا 25205 23295 م/الرابع )وقايه نبات( الدور الثانى 4قاعه تدريس  17 3

مربع أ الباب الرئيسى  00 7

 الخلفى الدور االول
 ظهرا 23303 23321 ابع )هندسه زراعيه(م/الر

 مربع ب الباب الرئيسى 02 1

 الخلفى الدور األول
 ظهرا 24525 23303 م/الرابع )هندسه زراعيه(

 ظهرا 20103 23212 (األنتاج النباتى  م/الرابع ) الدور األول (1فصل ) 03 9

 ظهرا 24112 23201 م/الرابع ) األنتاج الحيوانى( ( الدور األول0فصل ) 13 12

 (عصرا) الثالثهحتى )ظهرا( الواحده من الساعه الرابعتبدأ امتحانات م/ -ملحوظه :
 

     شئون الطالب    

 
 

 عميد الكليه،،،                                           وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب  
      

 عبدالحميد ديابأ.د/ ياسر                                                   د/اشرف بكرى الطيب                 

  


