
 وزارة التعليم                        
  جامعة الملك فيصل                  

 كلية العلوم الزراعية واألغذية            

                                                                                                 

                                          

 

 النهائى المقترح
 هـ 1439-1438 وللجدول االختبارات للفصل األ

 )التعديالت النهائية مظلله بلون مختلف في الجدول(

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.00 -10.00 10.30-12.30 1.00-3.00 

 اليوم األول

 األحد

6/4/1439 

 

 النظام االجتماعي في اإلسالم

 + بالك بورد انتظام

 بمسرح الكلية(مكان االختبار )

 األخالق اإلسالمية وآداب المهنة

 انتظام+ بالك بورد 

 بمسرح الكلية(مكان االختبار )
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 النهائى المقترح
 هـ 1439-1438 وللجدول االختبارات للفصل األ

 )التعديالت النهائية مظلله بلون مختلف في الجدول(

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.00 -10.00 10.30-12.30 1.00-3.00 

 اليوم الثانى

 األثنين

7/4/1439 

 

 

 قضايا ثقافية معاصرة

 + بالك بورد انتظام

 بمسرح الكلية(مكان االختبار )

 العقيدة اإلسالمية والمذاهب

 + بالك بورد انتظام

 الكلية(بمسرح مكان االختبار )

 

 الثقافة اإلسالمية

 )خطة جديدة(

 بمسرح الكلية(مكان االختبار )

 العقيدة والمذاهب
 (1439)خطة جديدة 

 بمسرح الكلية(مكان االختبار )
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 النهائى المقترح
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  8.00 -10.00 10.30-12.30 1.00-3.00 

 اليوم الثالث

 الثالثاء

8/4/1439 

 

 

النظام السياسى وحقوق 

 اإلنسان
  السيرةفقه 
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  8.00 -10.00 10.30-12.30 1.00-3.00 

 اليوم الرابع

 األربعاء
 

9/4/1439 

 

  الرياضيات العامة
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  8.00 -10.00 10.30-12.30 1.00-3.00 

 اليوم الخامس

 الخميس

10/4/1439 

 

 

  

 النظام االقتصادي في اإلسالم
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  8.00 -10.00 10.30-12.30 1.00-3.00 

 اليوم السادس

 األحد

13/4/1439 

 

 

 حفظ األغذية االقتصاد الكلي انتاج المحاصيل

 وخطوط االنتاجصيانة المعدات   اآلليمقدمة في الحاسب 

  الكيمياء العضوية باألتوكادالرسم الهندسي 

 سلوك حيوان الجوفية ههيدرولوجيا الميا
 أساسيات اإلنتاج النباتي
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 )التعديالت النهائية مظلله بلون مختلف في الجدول(

                                              
 8.00 -10.00 10.30-12.30 1.00-3.00 

 اليوم السابع

 األثنين

14/4/1439 

 

 

 والمضخات هيدروليكا اآلبار
 االقتصاد الجزئي

 
 هندسة النظم الزراعية

 أجهزة القياس والتحكم
 علم الوراثة

 
 كيمياء وتحليل األغذية

 وتنميتها هإدارة مصادر الميا  الفيزياء

 بيئة اآلفات

 

 كيمياء البيئة الزراعية

 
 الزراعة العضوية

 

 
 اإلحصاء الحيوي وتصميم التجارب 
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 النهائى المقترح
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 )التعديالت النهائية مظلله بلون مختلف في الجدول(

                                              
 8.00 -10.00 10.30-12.30 1.00-3.00 

 اليوم الثامن

 الثالثاء

15/4/1439 

 

 

 االقتصاد الزراعي
 الميكانيكا الهندسية

 
 فيزياء البيئة الزراعية

 
 أساسيات علوم الغذاء واألغذية

 
 الميكانيكية في التصنيعالعمليات 

 
 الكيمياء الحيوية التطبيقية

 
 الرياضي االقتصاد

 تعبيرالكتابة وال
 مقدمه في إنتاج المجترات

 
 مبادئ التقنيات الحيوية

  مبادئ إدارة أعمال 
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 )التعديالت النهائية مظلله بلون مختلف في الجدول(

                                              
  8.00 -10.00 10.30-12.30 1.00-3.00 

 اليوم التاسع

 األربعاء

16/4/1439 

 

 

 

 أحياء عامة

 

 

 العادمة همعالجة الميا حشرات عام

 الديناميكا الحرارية وانتقال حرارة تربية النحل

 تطبيقات زراعة الخاليا العام علم األحياء الدقيقة

  مقدمه في إنتاج الدواجن
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 النهائى المقترح
 هـ 1439-1438 وللجدول االختبارات للفصل األ

 )التعديالت النهائية مظلله بلون مختلف في الجدول(

                                              
 8.00 -10.00 10.30-12.30 1.00-3.00 

 اليوم العاشر

 الخميس

17/4/1439 

 

 

 انتاج البساتين
 

 
 الحيوانأساسيات تغذية 

 البيئة والمصادر الطبيعية

 
 مقدمة في علم االقتصاد 

 المعلومات الحيوية اللغة اإلنجليزية تصميم أنظمة الري والصرف

 مبادئ هندسة التصنيع الغذائي

 
 

مقدمة في نظم المعلومات 

 الجغرافية

  (1محاسبة ) مبادئ
في المصانع  اآلليالتحكم 

 الغذائية
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 8.00 -10.00 10.30-12.30 1.00-3.00 

 اليوم

 الحادى عشر 

 األحد

20/4/1439 

 

 

 األلبان أساسيات طرق بحث 

 مقدمة في اإلنتاج السمكي هندسة التصنيع الغذائي 

 وجودتها هتلوث الميا األغذية المحورة وراثيا الكيمياء الحيوية

 هندسة تخزين المواد الغذائية 
 نبات عام أمراض

 الفطرية+ أمراض النباتات 

 مبادئ الجيولوجيا 
 االقتصاد القياسي
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 )التعديالت النهائية مظلله بلون مختلف في الجدول(

                                              
 8.00 -10.00 10.30-12.30 1.00-3.00 

 اليوم 

 الثانى عشر

 األثنين

21/4/1439 

 

 

 

 

 

 

 التسويق الزراعي

 
 التغذية والصحة العامة اللغة اإلنجليزية العلمية

 مبادئ الهيدرولوجيا ر الوراثي النباتييالتحو
 أمراض األسماك

 

 الكيمياء العامة
الورش ومبادئ التقنية 

 اإللكترونية
 تحليل التربة والماء والهواء

  (2حشرات اقتصادية ) انتاج األغنام والماعز
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8.00 -10.00 10.30-12.30 1.00-3.00 

 اليوم 

 الثالث عشر

 الثالثاء

22/4/1439 

 

 

 الموائعميكانيكا  خواص المواد الغذائية الرياضيات الهندسية

 فسيولوجيا ونمو وتطور النبات التقنية الحيوية لألغذية التعاون الزراعي اقتصاديات

 مقدمة في علم اإلحصاء التطبيقية مجتراتتغذية ال
أساسيات اإلنتاج الحيواني 

 والسمكي

 سمية المبيدات الهندسة الوراثية مبيدات آفات عام
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 8.00 -10.00 10.30-12.30 1.00-3.00 

 اليوم 

 الرابع عشر

 األربعاء

23/4/1439 

 

 

 اقتصاديات اإلنتاج الزراعي مقدمة في االستشعار عن بعد مهارات االتصال والتعلم

 المعادالت التفاضلية لجة مخلفات المواد الغذائيةامع 

 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية نظم الخدمة الغذائية تفريخ األحياء المائية

  والسالمة الحيوية األخالقيات 

 

 

 


