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  إدارة وجدوى وتقييم المشروعات الزراعية 9-12

  إنتاج الخضر 12-3

  إنتاج الخضر 3-6
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9/11/2018 

  إدارة وتكنولوجيا نظم الرى 9-12

  إدارة وتكنولوجيا نظم الرى 1-4

  تطبيقات الحاسب اآللى 4-6

  إدارة وجدوى وتقييم المشروعات الزراعية 9-12  3

  إنتاج الخضر 1-4

  مشروع التخرج  9-12 16/11/2018 4

  مشروع التخرج  12-3

  مشروع التخرج  3-5

  تطبيقات الحاسب اآللى 9-11 23/11/2018 5

  تطبيقات الحاسب اآللى 11-1

  تطبيقات الحاسب اآللى 1-3

  إنتاج الخضر 9-12 30/11/2018 6

  إدارة وجدوى وتقييم المشروعات الزراعية 12-3

  إدارة وتكنولوجيا نظم الرى 3-6
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7/12/2018 

14/11/2018 

  تطبيقات الحاسب اآللى 9-11

  تطبيقات الحاسب اآللى 11-1

  مشروع التخرج  1-3

  مشروع التخرج  3-5

  إدارة وتكنولوجيا نظم الرى 9-12  8

  إدارة وتكنولوجيا نظم الرى 12-3

  إدارة وجدوى وتقييم المشروعات الزراعية 9-12 21/12/2018 9

  إدارة وجدوى وتقييم المشروعات الزراعية 12-2

  الخضرإنتاج  2-4

  إنتاج وتكنولوجيا الطيور الثانوية واألرانب 9-12 28/12/2018 10

  إنتاج وتكنولوجيا الطيور الثانوية واألرانب 12-3

  إنتاج وتكنولوجيا الطيور الثانوية واألرانب 3-6

  تطبيقات الحاسب اآللى 9-11 4/1/2019 11

  مشروع التخرج  11-1
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  إنتاج وتكنولوجيا الطيور الثانوية واألرانب 9-12 4/1/2019 12

  إنتاج وتكنولوجيا الطيور الثانوية واألرانب 1-4
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