
 3هـ        صفحة 3414/3415جدول اختبارات كلية علوم األغذية والزراعة للفصل الدراسي الثاني 

 هـ91/7/9415 األحد
رقم ورمز  الفترة والوقت

 المقرر

عدد  ختبارالقاعة ا مدرس المقرر رقم الشعبة اسم المقرر

 الطالب

 الفترة  األولى

 صباحا   8-01

 

 األسرة في اإلسالم سلم 201
 12 3أ2 نذير محمد أوهاب 81024

 82 12أ2+ 20أ2 عبدهللا صالح السيف 81022

 حسن عبدالعزيز المانع 22342 علم وتقنية الحبوب غذت 832
 22أ2

1 

 8 حسن عبدهللا القحطاني 81182 تطوير المنتجات الغذائية غذت 822

 علي السبيل عبدهللا 31130 التربية والتحسين الوراثي نجح 112
 21أ2

1 

 2 محمد عبدهللا العودان 22810 تطبيقات الحاسوب في اإلنتاج الحيواني نجح 822

      
 

 الفترة الثانية

01.01-03.01 

 صباحا  

 

 النظام االقتصادي اإلسالمي سلم 203
 33 12أ2+20أ2 تركي محمد الحقباني 81221

 32 3أ2+ 1أ2 إبراهيم عبدالرحمن العروان 81122

 تغذية المجتمع غذت 828
22244 

 22أ2 رشود عبدهللا الشقراوي
3 

20032 1 

 8 21أ2 حسن علي قاسم 20313 فسيولوجيا ما بعد الحصاد نتج 802

      
 

 الفترة الثالثة

0-0 

 مساء  

 

 هندسة معالجة المخلفات الزراعية هزر 822
22802 

 82أ2 فهد ناصر الكعيك
24 

20082 3 

 2 8أ2 عبدالعزيز محمد السعيد 22224 علم المراعي نتج 182

 يونس يوسف موالن 22122 أمراض النبات الفطرية وقن 311
 21أ2

2 

 2 علي سعيد آل سرار 22322 تحليل متبقيات المبيدات وقن 322

 

 هـ02/7/9415 االثنين
رقم ورمز  الفترة والوقت

 المقرر

عدد  ختبارالقاعة ا المقررمدرس  رقم الشعبة اسم المقرر

 الطالب

 الفترة  األولى

 صباحا   8-01
 أصول الثقافة اإلسالمية سلم 202

 81 12أ2+20أ2 عمر شريف السلمي 82220

 83 3أ2+ 1أ2 محمد عبدهللا السحيم 82222

      
 

 الفترة الثانية

01.01-03.01 

 صباحا  

 النظام السياسي اإلسالمي سلم 208
 22 12أ2 بندر شارع العتيبي 81182

 82 3أ2+ 1أ2 محمد قينان النتيفات 81128

 2 22أ2 عبدهللا سليمان الفراج 83022 تلوث التربة والمياه عتم 382

      
 

 الفترة الثالثة

 مساء   0-0
 معدات وعمليات ما بعد الحصاد هزر 823

22803 
 22 3أ2 محمد فؤاد وهبي

20104 

 

 هـ09/7/9415 لثالثاءا
رقم ورمز  الفترة والوقت

 المقرر

عدد  ختبارالقاعة ا مدرس المقرر رقم الشعبة اسم المقرر

 الطالب

 الفترة  األولى

 صباحا   8-01

 

 التغذية التطبيقية غذت 822
81222 

 22أ2 عدنان سالم باجابر
 

2 

20034 1 

 1 الشتوي علي عبدهللا 22242 التغذية خالل مراحل الحياة غذت 322

 منصور سعد الكريديس 22811 أعالف دواجن ومجترات وتكوينها نجح 822
 8أ2

2 

 2 رائد محمود العطيات 32081 التقانات الحديثة في تربية الحيوان نجح  822

 1 21أ2 ناصر عبدالرحمن السحيباني 88101 الحشائش ومكافحتها نتج 382

      
 

 الفترة الثالثة

0-0 

 مساء  

 82 20أ2+ 12أ2 نذير محمد أوهاب 82120 أخالقيات المهنة سلم 202

 ميكروبيولوجيا األغذية غذت 312
 23 24أ2 مسفر محمد الدقل 31322

 2 8أ2 هاني محمد عبدالمجيد 82238

 ميكروبيولوجيا األغذية غذت 313
 24 22أ2 مسفر محمد الدقل 32222

 38 3أ2 هاني محمد عبدالمجيد 32220

 2 82أ2 حسين محمد الغباري 22802 إدارة وتنمية موارد مياه الري هزر 832

 1 203أأ عبدهللا سعد المديهش 82201 خصوبة التربة وتغذية النبات عتم332

 2 21أ2 أحمد سعد الحازمي 8042 أمراض النبات النيماتودية وقن 312

 

 هـ00/7/9415 األربعاء
رقم ورمز  الفترة والوقت

 المقرر

قاعة  مدرس المقرر رقم الشعبة اسم المقرر

 ختبارالا

عدد 

 الطالب

 الفترة  األولى

 صباحا   8-01

 20 24أ2 عبدالرحمن عبدهللا الصالح 22340 علم وتقنية الحليب غذت 833

 10 3أ2 خالد علي القعدي 22122 المحركات والجرارات الزراعية هزر 312

 2 8أ2 صالح السيد محمد 88243 إنتاج وفحص التقاوي نتج 802

 2 22أ2 عبدالرحمن سعد المالك 31110 أسس علوم التربة عتم 102

 2 21أ2 عبدالعزيز سعد القرني 22321 تربية النحل وقن 300



 

 

 2هـ        صفحة 3414/3415جدول اختبارات كلية علوم األغذية والزراعة للفصل الدراسي الثاني 

 هـ01/7/9415الخميس 
رقم ورمز  الفترة والوقت

 المقرر

عدد  ختبارالقاعة ا مدرس المقرر رقم الشعبة اسم المقرر

 الطالب

 الفترة  األولى

 صباحا   8-01

 32 12أ2+ 20أ2 عبداللطيف عبدهللا الوابل 82122 حقوق اإلنسان سلم 202

 الشؤون الصحية وسالمة الغذاء غذت 312

22131 

 ناصر عبداللطيف الشبيب

 38 3أ2

 2 8أ2 30828

 12 1أ2 82212

 2 21أ2 عبدهللا عبدالرحمن السعدون 23122 الزراعة المحمية نتج 803

      
 

 الفترة الثانية

01.01-03.01 

 صباحا  

 التغذية في الدول النامية غذت 821
81123 

 22أ2 رشود عبدهللا الشقراوي
8 

20082 1 

 الزراعيمبادئ االقتصاد  قصر 102

 3 82أ2 سطام فالح المدرع 30241

 12 3أ2 عمر الجيلي األمين 32282

 10 1أ2 كمال الدين علي بشير 32221

 28 82أ2 سطام فالح المدؤع 32412

 18 12أ2 خالد عبدهللا الخميس 82223

       

 الفترة الثالثة

0-0 

 مساء  

 24 20أ2 الرويسخالد نهار  31133 إدارة المنشآت قصر 122

 2 24أ2 محمد شايع الشايع 22123 تطبيقات إرشادية رشد 302

22128 21 

 

 هـ05/7/9415 السبت
رقم ورمز  الفترة والوقت

 المقرر

قاعة  مدرس المقرر رقم الشعبة اسم المقرر

 ختبارالا

عدد 

 الطالب

 الفترة  األولى

 تحليل األغذية غذت 322 صباحا   8-01

22132 

 عبدالرحمن صالح الخليفة

 18 3أ2

 22 1أ2 12221

 10 20أ2 32224

 12 82أ2 سعد عبدالرحمن الحامد 22222 القياس والتحكم في النظم الحيوية هزر 302

 تصميم وتخطيط المنشآت هزر 823
22318 

 22أ2 إبراهيم محمد الهالل
1 

20283 20 

 

 هـ02/7/9415 حداأل
رقم ورمز  والوقتالفترة 

 المقرر

قاعة  مدرس المقرر رقم الشعبة اسم المقرر

 ختبارالا

عدد 

 الطالب

 األولىالفترة 

8-01 

 أسس علوم األغذية غذت 101 صباحا  

 28 1أ2 محمد سعود الجاسر 22222

 12 3أ2 محمد سعود الجاسر 30242

 12 12أ2 ناصر عبداللطيف الشبيب 32222

 13 20أ2 عبدالرحمن عبدهللا الصالح 32414

 28 24أ2 محمد صالح العمري 82222

 22 82أ2 مهدي معيض السلطان 38202 تحليل البيانات االقتصادية قصر 330

      
 

 الفترة الثانية

01.01-03.01 

 صباحا  

 غذت 322

 تخطيط وجبات غذائية

10321 

 عدنان سالم باجابر
 1أ2

2 

 غذت 322
32228 23 

 12 3أ2 82218

 12 12أ2 عبدالرحمن علي العذبة 22220 ميكانيكا الموائع هزر 103

 2 22أ2 عثمان سعد النشوان 22128 تجارة الجملة والتجزئة للسلع الغذائية قصر 311

 فهد عبدالعزيز المانع 88222 المشاتل وطرق تكاثر النبات نتج 102
 8أ2

2 

 2 عبدالواسع عبدالغفور اسرار 82213 والحدائق والمنتزهاتتنسيق المواقع  نجت822

      
 

 الفترة الثالثة

0-0 

 مساء  

 4 21أ2 محمد سعود الجاسر 22142 علم وتقنية التمور غذت 832

 12 1أ2 عالء الدين ابو دبوس 32822 مقدمة في نظم االنتاج الحيواني نجح 202

 22 20أ2 محمد عبدهللا العودان 31340

 12 12أ2 محمد عبدهللا العودان 32238

 33 3أ2 عالء الدين ابو دبوس 32220

 22 82أ2 عبدهللا عبدالعزيز الملحم 82222

 

 



 

 1هـ        صفحة 3414/3415جدول اختبارات كلية علوم األغذية والزراعة للفصل الدراسي الثاني 

 هـ07/7/9415 االثنين
ورمز رقم  الفترة والوقت

 المقرر

قاعة  مدرس المقرر رقم الشعبة اسم المقرر

 ختبارالا

عدد 

 الطالب

 الفترة  األولى

 صباحا   8-01
 الدوائر الكهربائية هزر 108

32482 
 24أ2 عبدالرحمن عبدالعزيز الجنوبي

2 

32482 2 

 22 1أ2 كمال الدين علي إبراهيم 31322 تحليل كمي تطبيقي قصر 122

 1 21أ2 يوسف ناصر الدريهم 8022 حشرات اقتصادية وقن383

      
 

 الفترة الثانية

01.01-03.01 

 أسس اإلنتاج النباتي نتج 102 صباحا  

 12 3أ2 يحيى علي رفاعي 21222

 18 1أ2 حمد عبدالمحسن المفرج 81228

 سليمان اسعد الفيفي 81220

 12أ2

2 

 2 مخلد مطيران العنزي 82224

 1 عبدالعزيز عبدهللا القرعاوي 82228

      
 

 الفترة الثالثة

0-0 

 مساء  

 خدمات غذائية غذت 811
32442 

 82أ2 مجدي عبدالوهاب عثمان
2 

82212 2 

 22 12أ2 مجدي علي المحاسنة 22124 التحكم في بيئة الحيوان والنبات هزر 322

 2 22أ2 سفر حسين القحطاني 22834 اقتصاديات المياه لقطاع الزراعة قصر  812

 

 هـ02/7/9415 الثالثاء
رقم ورمز  الفترة والوقت

 المقرر

رقم  اسم المقرر

 الشعبة

قاعة  مدرس المقرر

 ختبارالا
عدد 

 الطالب

 الفترة  األولى

 كيمياء األغذية غذت 322 صباحا   8-01

22242 

 محمد عبدهللا الفواز
 1أ2

24 
82220 3 

 30 3أ2 31113

 12 82أ2 مجدي محسن المحاسنة 22100 انتقال الحرارة في النظم الحيوية هزر 322

 2 21أ2 محمد حمد القنيبط 22112 نظم اسواق الغذاء قصر 128

 23 20أ2 عثمان سعد النشوان 22124 كفاءة الوظائف التسويقية قصر 312

 مدخل لعلم البيئة عتم 282

 22 24أ2 عبدالرحمن سعد المالك 30248

 سعود سبيل العود 32422
 22أ2

4 
 2 عبدالعظيم شهوان سالم 82221

      
 

 الفترة الثانية

01.01-03.01 

 صباحا  

 تقييم الحالة التغذوية غذت 321

22133 
 3أ2 رشود عبدهللا الشقراوي

28 
20822 28 
 مجدي عبدالوهاب عثمان 82211

 1أ2
4 

 2 مجدي عبدالوهاب عثمان 81242 الصغرىالمغذيات  غذت 822

 2 20أ2 أحمد ابراهيم العمود 22312 الري بالرش والتنقيط هزر 834

 4 12أ2 عمر الجيلي األمين 32302 التخطيط والسياسة الزراعية قصر 804

 2 21أ2 محمد أحمد أبو هيف 38223 إنتاج الضان والمعز نجح 312

      
 

 الفترة الثالثة

0-0 

 مساء  

 4 22أ2 عبدهللا محمد الحمدان 22122 الخواص الهندسية للمواد الغذائية والحيوية هزر 382

 عاصم عبدالظاهر ابو السمح 22222 تنمية اقتصادية زراعية قصر 122
 20أ2

8 

 2 عادل محمد غانم 31324 تحليل األسعار قصر 124

 

 هـ01/7/9415 األربعاء
رقم ورمز  الفترة والوقت

 المقرر

رقم  اسم المقرر

 الشعبة

قاعة  مدرس المقرر

 ختبارالا
عدد 

 الطالب

 الفترة  األولى

 صباحا   8-01

 24 20أ2 احمد محمد الهندي 38220 اقتصاديات الموارد الطبيعية قصر 333

 -الزراعة–( إستاتيكا وديناميكا ) الميكانيكا هعم 102
 22 24أ2 بكري حسين علي 8142

 22 22أ2 كمال الدين زين العابدينطارق  32224

 التغذية واألمراض صحه820
22224 

 محمد فاروق بدر
 14 3أ2

 12 1أ2 82242

      
 

 الفترة الثالثة

 مساء  0-0

 2 20أ2 بندر موسى الفيفي 3222 أسس هندسة تصنيع األغذية هزر 310

 اختبار المعدات الزراعية هزر 814
22808 

 12أ2 محمد فؤاد وهبي
23 

20222 8 

 22 82أ2 عماد الدين الفاضل يوسف 22832 إقتصاديات السياحة البيئية قصر 813

 أسس وقاية المزروعات وقن 102
81220 

 3أ2 فهد عبدهللا اليحيى
22 

20822 20 



 

 

 

 4صفحة  هـ       3414/3415جدول اختبارات كلية علوم األغذية والزراعة للفصل الدراسي الثاني 

 هـ12/7/9415 الخميس
رقم ورمز  الفترة والوقت

 المقرر

رقم  اسم المقرر

 الشعبة

قاعة  مدرس المقرر

 األختبار

عدد 

 الطالب

 

 

 الفترة  األولى

 صباحا   8-01

 حفظ وتصنيع األغذية غذت 321
 22 24ا2 حسن عبدهللا القحطاني 22112

 2 22أ2 محمد سعود الجاسر 82222

 1 21أ2 فوزي سعيد عواد 22312 هيدروليكا اآلبار والمضخات هزر 832

 12 3أ2 محمد حمد القنيبط 32813 التسويق الزراعي والغذائي قصر  102

 راشد سلطان العبيد 38213 إنتاج الفاكهة نتج 312
 8أ2

3 

 2 مخلد مطيران العنزي 31320 إنتاج الخضار نتج 332

      
 

 الفترة الثانية

01.01-03.01 

 صباحا  

 ميكروبيولوجيا زراعية وقن 122

8012 

 فهد عبدهللا اليحيى

 14 3أ2
 22 1أ2 24303
 24 20أ2 82218

 2 1أ2 علي سعيد آل سرار 8284 تجهيز واستعمال المبيدات وقن 820

       

 الفترة الثالثة

0-0 

 مساء  

 هندسة نظم المياه والري هزر 338
22122 

 كمال الدين زين العابدينطارق 
 2 82أ2

20128 2 

 4 20أ2 سفر حسين القحطاني 22832 التجارة الدولية للمنتجات الزراعية قصر 818

 

 هـ0/2/9415 السبت
رقم ورمز  الفترة والوقت

 المقرر

رقم  اسم المقرر

 الشعبة

قاعة  مدرس المقرر

 األختبار

عدد 

 الطالب

 الفترة  األولى

 صباحا   8-01

 20 22أ2 فهد يحيى الجهيمي 82233 علم وتقنية اللحوم غذت 832

 32 3أ2 صالح عبدالرحمن السحيباني 22128 االالت زراعية هزر 311

 1 21أ2 كمال الدين علي إبراهيم 22140 تحليل القوائم المالية للمنشآت الزراعية قصر 318

 12 12أ2 سفر حسين القحطاني 38204 الحاسب في االقتصاد التطبيقي قصر 332

 2 8أ2 يحيى علي رفاعي 31322 محاصيل الحقل نتج 381

 

 هـ1/2/9415 األحد
رقم ورمز  الفترة والوقت

 المقرر

رقم  اسم المقرر

 الشعبة

عدد  قاعة األختبار مدرس المقرر

 الطالب

 الفترة  األولى

 صباحا   8-01

 22 24أ2 عبدالرحمن علي العذبة 22102 الهيدرولوجيا والهيدروليكا هزر 331

 2 12أ2 صبحي محمد اسماعيل 32300 اقتصاديات التمويل الزراعي قصر 802

 3 20أ2 طارق شافاي 31131 انتاج الدواجن نجح 124

 2 8أ2 علي عبدهللا الدرفاسي 31322 بيئة المحاصيل نتج 103

      
 

 الفترة الثانية

01.01-03.01 

 صباحا  

 كيمياء حيوية تغذية غذت 322
22248 

 1أ2+3أ2 عبدهللا حسين العساف
3 

31114 33 

 2 8أ2 علي عبدهللا الشتوي 22142 موضوعات مختارة في الغذاء والتغذية غذت 842

 2 21أ2 إبراهيم محمد الشهوان 8043 أمراض النبات الفيروسية وقن 313

 

 الفترة الثالثة

 مساء0-0

 3 22أ2 السيد السيد اسماعيل 22148 الحيوية لألغذيةالتقنية  غذت 810
82222 2 

 عماد الدين الفاضل يوسف 31322 اقتصاديات البيئة قصر 122
 20أ2

23 

 3 عمر الجيلي األمين 22142 اقتصاديات االستهالك الغذائي قصر 312

 3 21أ2 سعود إبراهيم المفرج 22822 المناعة والتحصين نجح 822

 

 

 

 



 

 

 5هـ        صفحة 3414/3415جدول اختبارات كلية علوم األغذية والزراعة للفصل الدراسي الثاني 

 هـ4/2/9415األثنين  
رقم ورمز  الفترة والوقت

 المقرر

رقم  اسم المقرر

 الشعبة

عدد  قاعة األختبار مدرس المقرر

 الطالب

 الفترة  األولى

 أسس تغذية اإلنسان غذت 102 صباحا   8-01

22220 

 حمزة محمد أبو طربوش

 33 3أ2

 22 1أ2 11228

 22 20أ2 82420

 1 8أ2 أحمد عبدالرحمن العثمان 22182 نظم المياه والري هزر 130

      
 

 الفترة الثانية

01.01-03.01 

 صباحا  

 ضبط الجودة والتقييم الحسي لألغذية غذت 822

22138 
 24أ2 أمين محمد أبو الخير

8 

20182 2 

 20 22أ2 الفاضل الفضل محمد 66944

 علي إبراهيم حوباني 22311 -2-هندسة التصنيع الغذائي والحيوي هزر 883
 82أ2

22 

 1 الحسين محمد آل عواض 62612 -1-هندسة التصنيع الغذائي والحيوي هزر 882

 

 هـ5/2/9415 الثالثاء
رقم ورمز  الفترة والوقت

 المقرر

رقم  المقرراسم 

 الشعبة

عدد  قاعة األختبار مدرس المقرر

 الطالب

 الفترة  األولى

 صباحا   8-01
 برمجة الحاسب اآللي في النظم الحيوية هزر 101

22224 
 3أ2 عبداالله عبدالعزيز الفرج

20 
32422 22 

 12 1أ2 عادل محمد غانم 32303 دراسة جدوى وتقييم المشروعات قصر 802

      
 

 الفترة الثالثة

 مساء0-0
 أسس اإلرشاد الزراعي رشد 102

30243 
 محمد يوسف شلبي

 23 20أ2

 22 12أ2 82202

 

 

 :مقررات مواعيد اختباراتها باالتفاق  

183 
 غذت

444 
 غذت

224 
 هزر

144 
 هزر

444 
 هزر

424 
 هزر

493 
 هزر

492 
 هزر

241 
 رشد

443 
 قصر

441 
 قصر

444 
 قصر

445 
 قصر

434 
 قصر

423 
 قصر

113 
 جنح

118 
 جنح

145 
 جنح

443 
 جنح

453 
 جنح

454 
 جنح

458 
 جنح

432 
 جنح

431 
 جنح

243 
 نتج

123 
 جنت

144 
 نتج

445 
 وقن

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3هـ        صفحة 3414/3415جدول اختبارات كلية علوم األغذية والزراعة للفصل الدراسي الثاني 

 

 :تعليمات هامة للطالب

الجدول بكل دقة من حيث اليوم على كل طالب  مراجعة هذا  -3

 .والتاريخ ورقم الشعبة وزمن االختبار

 .لالختبار يةيلزم جميع الطالب إحضار البطاقة الجامع -2

ختبار بعد مضي نصف ساعة من الال يسمح للطالب بدخول ا -1

 .بداية االختبار

نصراف من االختبار إال بعد مضي نصف الال يسمح للطالب با -4

 .ساعة من بداية االختبار

كل غش في اختبار أو الشروع فيه أو مخالفة لتعليمات  -5

ختبار  يعتبر مخالفة يعاقب عليها وفق الوقواعد إجراء ا

 .أحكام تأديب الطالب

ختبار اليلتزم الطالب بإغالق جهاز الجوال قبل دخول ا -3

 .وتشغيل جهاز الجوال يعتبر مخالفة يعاقب عليها

احرص أخي الطالب على عدم إصدار صوت مرتفع في  -4

 .ختبارالداء الطالب لأممرات الكلية أثناء 

 

 نسأل هللا لكم التوفيق والسداد

 

 

 وحدة الشؤون األكاديمية في الكلية
 

 

 



 

 

 

 


