
                               طالب هـ1441-1440جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ( 3مقترح )                                     

 14من  1الصفحة 

 جامعة الملك فيصل
 كلية العلوم الزراعية واألغذية
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 

 الفترة المسائية  الفترة الصباحية  

 مساء   1.50-1 11.50صباحا  -11 صباحا   10-10.50  
 الفترة األولى

 مساء   8-8:50
 الفترة الثانية

 مساء   9-9:50
 الفترة الرابعة

 مساء   11-11:50

اليوم 
 األول

3/9/

1441 

 االحد 

1900-102* 
 الثقافة
 اإلسالمية

 جديدة خطة(

 علم األحياء الجزيئية
0155-352 

 
*1900-109 
 الصحة واللياقة

 

إدارة مصادر المياه 
 وتنميتها

458-0154 
       

 اللغة اإلنجليزية 
 (1)م 1700-101
 

7401-301* 
 ثقافية قضايا

 معاصرة
 ) قديمة خطة(

 
231101* 

 واللياقة الصحة

تربية الدواجن 
 التطبيقية

0153-430      
  

  
212-101* 

 طالب - بدنية تربية

جترات تغذية الم
 التطبيقية

0153-354      
 

  

 

 ال يسمح بتغير موعدها متطلبات الجامعة 
                      

 



                               طالب هـ1441-1440جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ( 3مقترح )                                     

 14من  2الصفحة 

 جامعة الملك فيصل
 كلية العلوم الزراعية واألغذية
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 

 
 

 
 الفترة المسائية  الفترة الصباحية

  
 مساء   1.50-1 11.50صباحا  -11 صباحا   10-10.50

 الفترة األولى
 مساء   8-8:50

 الفترة الثانية
 مساء   9-9:50

 الفترة الثالثة 
 مساء  10-10:50

اليوم 
 الثاني

4/9/
1441 

 االثنين 

7401-317* 

 األخالق
 اإلسالمية

 المهنة وآداب
 قديمة خطة(

1900-111* 

 العمل
 التطوعي

 خطة(
 جديدة

 
تحليل التربة والماء 

 والهواء
430-0154 

1900-113* 

 حقوق
 في اإلنسان

 اإلسالم

  

 فسيولوجيا التناسل  
0153-452    

 

 
 (1)م الكيمياء العامة

0815-160       
 

 (4)م الكيمياء الحيوية
0815-163      

 

   
   

   
   

  ال يسمح بتغير موعدها متطلبات الجامعة 

                   
 

 



                               طالب هـ1441-1440جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ( 3مقترح )                                     

 14من  3الصفحة 

 جامعة الملك فيصل
 كلية العلوم الزراعية واألغذية
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 

 
 

 
 الفترة المسائية  الفترة الصباحية

  
 مساء   1.50-1 11.50صباحا  -11 صباحا   10-10.50

 الفترة األولى
 مساء   8-8:50

 الفترة الثانية
 ساء  م 9-9:50

 الفترة الثالثة 
 مساء  10-10:50

 اليوم الثالث
5/9/1441 
 

 الثالثاء

1900-101* 

 العقيدة
 والمذاهب

 ) جديدة خطة(

7401-401* 

 النظام
 االجتماعي

 اإلسالم في
 خطة(

 )قديمة

232-301* 

 التعليم مهارات
تصميم أنظمة الري  والتفكير

 والصرف
456-0154      

 

 (2)م أحياء عامة
0816-163      

 
 

7401-101* 

 العقيدة
 اإلسالمية
 والمذاهب

 قديمة خطة(

 232302* 

 التعليم مهارات
     والتفكير

   

   

 

 ال يسمح بتغير موعدها متطلبات الجامعة                   

 

 

 



                               طالب هـ1441-1440جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ( 3مقترح )                                     

 14من  4الصفحة 

 جامعة الملك فيصل
 كلية العلوم الزراعية واألغذية
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 

 
 الفترة المسائية  الفترة الصباحية 

  10-10.50 
 صباحا  

 مساء   1.50-1 11.50صباحا  -11
 الفترة األولى

 ساء  م 8-8:50
 الفترة الثانية

 مساء   9-9:50

 الفترة الثالثة 
10-
 مساء  10:50

  لرابعةالفترة ا
11-
 مساء  11:50

اليوم 
 الرابع

6/9/
1441 

  األربعاء

 1900-105* 
 الطبي الفقه
 خطة(

 ةجديد

1900-110* 
 *114-1900 البحث مهارات

 الغذاء
 والتغذية 

 

 

 
هيدروليكا اآلبار 

 والمضخات
454-0154 

اللغة اإلنجليزية 
 (2)م  لعلميةا
 1700-103  
الى  11:00)

11.50 
 مساءا(

 
خواص المواد  

 الغذائية
0158-306      

 

  
      

 

 (2)مالفيزياء 
0814-161      

 

 

   
  

 
 

 

 

 ال يسمح بتغير موعدها متطلبات الجامعة 

 

 

 

 

 

 

 



                               طالب هـ1441-1440جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ( 3مقترح )                                     

 14من  5الصفحة 

 جامعة الملك فيصل
 كلية العلوم الزراعية واألغذية
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 

 
 

 الفترة األولى  
 مساء   8-8:50

 الفترة الثانية
 مساء   9-9:50

 ة الفترة الثالث
 مساء  10-10:50

 اليوم الخامس

7/9/1441 

 الخميس

   
 (1)م رياضيات عامة

0817-160 

 

 (3)م الكيمياء العضوية
0815-161      

 

 معالجة المياه العادمة
452-0154 

 المعادالت التفاضلية
0158-302 

  

 الرياضيات الهندسية
0158-301 

 

 
 هندسة تخزين المواد الغذائية

0158-412 

                   

 
 
 

 

 

 



                               طالب هـ1441-1440جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ( 3مقترح )                                     

 14من  6الصفحة 

 جامعة الملك فيصل
 كلية العلوم الزراعية واألغذية
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 

 
 

 

 الفترة األولى  
 مساء   8-8:50

 الفترة الثانية
 مساء   9-9:50

 الفترة الثالثة 
 مساء  10-10:50

 اليوم السادس

8/9/1441 

 عةالجم

 بيولوجيا وفسيولوجيا األسماك
0153-304      

   

 (3)مأساسيات اإلنتاج الحيواني والسمكي 
0153-201      

 هندسة تلوث الهواء 
     0158-454 

 تقنية الخضر والفاكهة
0157-412      

   

 العمليات الميكانيكية في التصنيع
0158-406      

   

 مبادئ الري والصرف
0154-358       

   
 

 
 تربية النحل

0156-458      
   

 التحوير الوراثي النباتي
0155-362      

   

 أمراض نبات فيروسية
0156-358       

   

 لومات الجغرافيةمقدمة في نظم المع
0154-303      

   

 (8)مدراسات الجدوى االقتصادية 
0151-436      

   
 

   
 سلوك حيوان
0153-364      

    
 
 
 

 علم النيماتودا
0156-362      

   

 الهندسة الوراثية
0155-353      

   

 علم الوراثة 
0155-351      

   

      
   

 السياسات المائية واألنظمة
0154-360      

   
 

  

 
 (5)م مبادئ إدارة األعمال
0622-111 

 

  

                                              



                               طالب هـ1441-1440جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ( 3مقترح )                                     

 14من  7الصفحة 

 جامعة الملك فيصل
 كلية العلوم الزراعية واألغذية
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 

 
 

 

 

 الفترة المسائية الفترة الصباحية 

       
10-10.50 

 صباحا  
11-
 11.50صباحا  

1-1.50 
 مساء  

 الفترة األولى
 مساء   8-8:50

 الفترة الثانية
 مساء   9-9:50

 لثالثة الفترة ا
 مساء  10-10:50

 اليوم السابع
9/9/

1441 

 السبت

 تقنية الزيوت والدهون      
0157-308     

 

أساسيات اإلنتاج النباتي 
 (3)م

0156-201     
 

الكتابة 
 (3)موالتعبير

7402-501      
  
 

  
 (8)مأبحاث العمليات 

0151-434     
   

 كيمياء تحليل المبيدات
0156-454      

   

    
 

   

 
 (6)م النقود والبنوك 

0151-326      
   

 المكافحة المتكاملة
0156-352     

   

 إدارة مزارع الدواجن   
0153-334       

   
 

 علم األسماك
0153-302      

   
 

 تقييم أعالف
0153-456     

   

   
   

 كيمياء البيئة الزراعية
0154-331      

   

 أساسيات تغذية الحيوان
0153-329      

  
   

 
   

 الميكانيكا الهندسية
0158-327     

 والسالمة األخالقيات
 الحيوية

0155-355 

 (6)مالتمويل الزراعي 
0151-334      

 

 
   

  

 األغذية المحورة وراثي ا

0155-428      

 

 



                               طالب هـ1441-1440جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ( 3مقترح )                                     

 14من  8الصفحة 

 جامعة الملك فيصل
 كلية العلوم الزراعية واألغذية
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لفترة األولىا
 صباحا   10-10:50

 الفترة الثانية
 صباحا   11-11:50

 الفترة الثالثة 
 ظهرا   12-12:50

 
 
 
 
 
 

 اليوم الثامن

10/9/1441  
 

 االحد

 

 

 
 

  (1)م مقدمة في علم اإلحصاء
0151-101      

 (4)ممبادئ التقنيات الحيوية 
0155-202      

  
 إنتاج األغنام والماعز

0153-360      
 

 المساحة وتسوية االراضي
0154-356      

 

 التحكم اآللي في المصانع 
      0158-308 

 
 (8)م اديات البيئة والموارد الطبيعيةاقتص

0151-426      
   

  

 النبات والحيوان البحري
0153-306      

   
 

 غذاء وتغذية األسماك
0153-408      

   
 

 

 البرمجة في هندسة النظم
0158-352      

   
 

   
 

 حبوبتقنية ال
0157-410      

 تقنية التمور
0157-306      

      
 تقنيات حديثة في علوم الدواجن

0153-434      

     
   

 المعلومات الحيوية
0155-354     

   
  

 أمراض النبات البكتيرية 
0156-356 

 
 فيزياء البيئة الزراعية

0154-329     
 



                               طالب هـ1441-1440جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ( 3مقترح )                                     

 14من  9الصفحة 

 جامعة الملك فيصل
 كلية العلوم الزراعية واألغذية
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 

   
 الفترة األولى

 صباحا   10-10:50
 الفترة الثانية

 صباحا   11-11:50
 ة الثالثة الفتر

 ظهرا   12-12:50

 اليوم التاسع

11/9/1441 
 

 االثنين

 

 

 

 وراثة العشائر الجزيئية  
0155-458     

   

    (1)م  مقدمة في الحاسب اآللي
      1901-101              0158-101      

 (4)ممهارات االتصال والتعلم 
0151-202      

  
  

 (6)متحليل البيانات الزراعية
0151-336      

   

 سلوك الدواجن
0153-426      

   
 

 تفريخ األحياء المائية
0153-414      

  

 (8)م االقتصاد القياسي
0151-430      

   
  

 
 فسيولوجيا البيئة واألقلمة

0153-458       
   

 مقدمة في إنتاج المجترات
0153-351      

   
 تلوث المياه وجودتها 

0154-362      
   

      
   

 األلبانتقنية 
0157-310      

   

 (1الحشرات االقتصادية )
0156-354      

   
   

 أساسيات تربية الحيوان
0153-352      

   

       
 ديناميكا حرارية وانتقال الحرارة 

      0158-303 

 تغذية الدواجن التطبيقية
0153-336      

   

   
 اإلكثار النباتي الدقيق

0155-358     
   

   
 مبادئ الجيولوجيا

0154-327      



                               طالب هـ1441-1440جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ( 3مقترح )                                     

 14من  10الصفحة 

 جامعة الملك فيصل
 كلية العلوم الزراعية واألغذية
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 

 
 

 

 

 

 
 لفترة األولىا
 صباحا   10-10:50

 الفترة الثانية
 صباحا   11-11:50

 الفترة الثالثة 
 ظهرا   12-12:50

 اليوم العاشر

12/9/1441  
 

 الثالثاء

 (5)م علم األحياء الدقيقة العام 
0157-303      

   

 (2)ممقدمه في علم االقتصاد  
0151-102      

  

 (4)م دسة النظم الزراعيةهن
0158-202      

 

 
 (2الحشرات االقتصادية )

0156-460      
   

 

      
   

 تصنيع ومعالجة أعالف الدواجن
0153-330      

   

 فسيولوجيا النباتات
0156-362      

   

   
 (6)مالتجارة العالمية للسلع 

0151-338       

 إنتاج الجمال
0153-362      

   

 خطيط وإدارة المصايدت
0153-416      

   

   
 بيولوجيا المصايد

0153-310      
   

 صيانة المعدات وخطوط االنتاج
0158-408      

   
 
 

 مقدمة في إنتاج الدواجن
0153-327      

   

    
   

  
 علم الخلية

0155-359 

 تقنيات زراعة النسيج النباتي
0155-364     

   
 



                               طالب هـ1441-1440جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ( 3مقترح )                                     

 14من  11الصفحة 

 جامعة الملك فيصل
 كلية العلوم الزراعية واألغذية
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 

 
 

 

 

 

  
 ولىالفترة األ

 صباحا   10-10:50
 الفترة الثانية

 صباحا   11-11:50
 الفترة الثالثة 

 ظهرا   12-12:50

 اليوم الحادي عشر

13/9/1441  

 األربعاء

 بيئة اآلفات
0156-452     

  

  (4)م الطبيعية والمصادر البيئة
0154-202         

 (5)مطرق بحث 
0151-300     

  

 (8)ممراقبة سالمة وجودة األغذية 
0157-406      

   
 

 مبادئ الهيدرولوجيا
0154-351   

 البيئة البحرية
0153-410      

 

 الكيمياء الحيوية التطبيقية
0155-357      

   

 إنتاج أبقار الحليب واللحم
0153-358      

   

 (6)مالتسويق الزراعي  
0151-332      

   

 الرسم الهندسي باألوتوكاد 
      0158-329   

 لحيويةتقنية النانو ا
0155-454     

   

 ميكانيكا الموائع
0158-354      

   
      

  
 إنتاج الدجاج الالحم

0153-340      
   

 إنتاج البيض
0153-338      

   

 
      
   

      
   

 

 



                               طالب هـ1441-1440جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ( 3مقترح )                                     

 14من  12الصفحة 

 جامعة الملك فيصل
 كلية العلوم الزراعية واألغذية
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 

 
 

 

 

  
 الفترة األولى

 صباحا   10-10:50
 الفترة الثانية

 صباحا   11-11:50
 الفترة الثالثة 

 ظهرا   12-12:50

 اليوم الثاني عشر

14/9/1441   

 الخميس

 (6)مالتغذية العالجية 
0157-334 

 (3)مأساسيات علوم الغذاء والتغذية 
0157-201     

  

 (5)منظم الخدمة الغذائية  
0157-329 

 صحة وأمراض الدواجن
0153-428      

   

 هيدرولوجيا المياه الجوفية
0154-352      

 

 تحسين وراثة الحيوان
0153-454      

   

 فسيولوجيا الطيور
0153-332      

   

 (8)مالتنمية والسياسة الزراعية 
0151-428      

   

 تقنية اللحوم واألسماك
0157-408      

   

 (5)م( 1المحاسبة )بادئ م
0612-120     

   

 معالجة مخلفات المصانع الغذائية
0158-410 

 

 هندسة التصنيع الغذائي
0158-304 

 ية لألغذيةالتقنية الحيو
0155-326      

 إنتاج الدواجن غير التقليدية
0153-432       

   

 استزراع قشريات ورخويات
0153-314      

   

 العوالق واالنتاجية
0153-406      

   
   

 (6)ماقتصاد المياه في الزراعة 
0151-330      

   

 
 استزراع األسماك

0153-308      
   

 سمية المبيدات
0156-462 

 التقنيات الوراثية في تربية النبات
360-0155   

 



                               طالب هـ1441-1440جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ( 3مقترح )                                     

 14من  13الصفحة 

 جامعة الملك فيصل
 كلية العلوم الزراعية واألغذية
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 

 
 

 

  
 الفترة األولى

 صباحا   10-10:50
 الفترة الثانية

 صباحا   11-11:50
 الفترة الثالثة 

 ظهرا   12-12:50

 
 
 
 
 
 
 
 

 اليوم الثالث عشر
15/9/1441 

 الجمعة

 

 

 

 

 

 اإلحصاء الحيوي وتصميم التجارب 
0153-353      

   
   

 يئةالمبيدات وتلوث الب
0156-360      

   

      
   

 تربية األسماك
0153-312      

   

 فسيولوجيا الحيوان
0153-356      

   
 (6)م االقتصاد الرياضي
0151-328      

   

 
 (8)م اقتصاديات اإلدارة المزرعية

0151-432     
   
 

   

 
 (6)معلم األحياء الدقيقة لألغذية 

0157-304      
   

 التصنيع الغذائي مبادئ هندسة
0158-310       

   

   
 أجهزة القياس والتحكم 

      0158-351      
 

 صحة وأمراض الحيوان
0153-460     

   
   
 

      
   
 

 (5)م كيمياء وتحليل األغذية
0157-307     

   

  
 أمراض األسماك
0153-412      

   

 

  
 تطبيقات زراعة الخاليا

0155-460      
 ولوجيا ونمو وتطور النباتفسي

0155-356   



                               طالب هـ1441-1440جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ( 3مقترح )                                     

 14من  14الصفحة 

 جامعة الملك فيصل
 كلية العلوم الزراعية واألغذية
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 

 
 

 

  
 الفترة األولى

 صباحا   10-10:50
 الفترة الثانية

 صباحا   11-11:50
 الفترة الثالثة 

 ظهرا   12-12:50

 اليوم الرابع عشر
16/9/1441  

 السبت

 

 
 (5)محفظ االغذية 

0157-305 
 (6)متغذية مجتمع 

0157-332 

 إدارة المشاريع الهندسية    
      0158-354 

 الورش ومبادئ التقنية االلكترونية  
      0158-331 

 مقدمة في اإلنتاج السمكي
0153-303      

 

 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية
0154-408      

 
 

 مقدمة في االستشعار عن بعد
0154-301 

 أمراض النبات الفطرية
0156-456 

  

   


