
  

  عمید الكلیــــــــــة      

  ناصر سعید منـــــــــــــــــدور

                                                                                                                                              
ALI                                                                                

  المشروعات

  األول 

 الجامعي

٢٠٢١  

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                           

ناصر سعید منـــــــــــــــــدور/ د.أ                                    محمد عبد النعیم عثمـــان

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

المشروعات إدارةجداول 

 الدراسيللفصل 

الجامعيللعام 

٢٠٢٠/٢٠٢١

  

 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             

  

محمد عبد النعیم عثمـــان/ د .أ  

                                                                                                                             
                                                                                            

  

  

  

  

  

  

جداول 

للفصل 

  

  

  

  

  

  



  

  عمید الكلیــــــــــة      

  ناصر سعید منـــــــــــــــــدور

                                                                                                                                              
ALI                                                                                

  )إدارة المشروعات الزراعیة

٢٠٢٠/٢٠٢١(   

  عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة

  طالب ٢٣  )متطلب جامعة

  طالب ١٥  )متطلب جامعة

  طالب ١٢  أساسیات الكیمیاء الزراعیة

  طالب ١١  جزئي

  طالب ١١  ریفي

  طالب ١١  الحقلیة 

  طالب ١٢  أساسیات النبات الزراعي

  .....احمد شكري / د.أ 
  بقاعات الحاسب اآللي بالجامعة

  وسوف یتم اإلعالن علي موقع الكلیة عن أماكن عقد االمتحان والمواعید علي مدار الیوم 

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                           

ناصر سعید منـــــــــــــــــدور/ د.أ                                    محمد عبد النعیم عثمـــان

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

إدارة المشروعات الزراعیةشعبة ) المستوى األول( ةالنظریجدول االمتحانات 

٢٠٢٠للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

المـــــــــــــادة  التاریــخ

متطلب جامعة(لغة إنجلیزیة   ١٣/١/٢٠٢١

متطلب جامعة(لي آحاسب   ١٤/١/٢٠٢١

أساسیات الكیمیاء الزراعیة  ١٦/١/٢٠٢١

جزئيالقتصاد اإل  ١٩/١/٢٠٢١

ریفيالمجتمع ال  ٢٣/١/٢٠٢١

 محاصیلالأساسیات   ٢٦/١/٢٠٢١

أساسیات النبات الزراعي  ٣٠/١/٢٠٢١

 درجبم العاشرة صباحاتبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
بقاعات الحاسب اآللي بالجامعة) أون الین(علما بأن امتحانات الحاسب اآللي ستعقد 

وسوف یتم اإلعالن علي موقع الكلیة عن أماكن عقد االمتحان والمواعید علي مدار الیوم 
  قبل االمتحان بوقت كاف 

  
  )رئیس قسم شئون الطـالب(

  

  

 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             

  

محمد عبد النعیم عثمـــان/ د .أ  

                                                                                                                             
                                                                                            

جدول االمتحانات (

للفصل الدراسي األول للعام الجامعي (

  م
  

  الیوم

١٣  األربعاء  ١

١٤  الخمیس  ٢

١٦  السبت  ٣

١٩  الثالثاء  ٤

٢٣  السبت  ٥

٢٦  الثالثاء  ٦

٣٠  السبت  ٧

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
علما بأن امتحانات الحاسب اآللي ستعقد 

وسوف یتم اإلعالن علي موقع الكلیة عن أماكن عقد االمتحان والمواعید علي مدار الیوم 



  

  عمید الكلیــــــــــة      

  ناصر سعید منـــــــــــــــــدور

                                                                                                                                              
ALI                                                                                

  )شعبة إدارة المشروعات الزراعیة

٢٠٢٠/٢٠٢١(   

  عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة

  قتصادي
  + طالب ١٦
  استكمال ١

  طالب ١٥  زراعيالئتمان 

  طالب ١٩  أساسیات علوم وتكنولوجیا األغذیة

  طالب ١٨  

  طالب ١٧  المیكروبیولوجیا الزراعیة

  .....احمد شكري / د.أ 

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                           

ناصر سعید منـــــــــــــــــدور/ د.أ                                    محمد عبد النعیم عثمـــان

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

شعبة إدارة المشروعات الزراعیة) الثانيالمستوى (جدول االمتحانات النظریة 

٢٠٢٠للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

المـــــــــــــادة  التاریــخ

قتصادياإلحصاء اإل  ١٧/١/٢٠٢١

ئتمان االبنوك والنقــود وال  ٢١/١/٢٠٢١

أساسیات علوم وتكنولوجیا األغذیة  ٢٤/١/٢٠٢١

  أصول اإلدارة  ٢٧/١/٢٠٢١

المیكروبیولوجیا الزراعیة  ٢/٢٠٢١/

 درجبم العاشرة صباحاتبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
  

  )رئیس قسم شئون الطـالب(

  

  

  

  

 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             

  

محمد عبد النعیم عثمـــان/ د .أ  

                                                                                                                             
                                                                                            

جدول االمتحانات النظریة (

للفصل الدراسي األول للعام الجامعي (

  م
  

التاریــخ  الیوم

١٧  األحد  ١

٢١  الخمیس  ٢

٢٤  األحد  ٣

٢٧  األربعاء  ٤

/٢  الثالثاء  ٥

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 



  

  عمید الكلیــــــــــة      

  ناصر سعید منـــــــــــــــــدور

                                                                                                                                              
ALI                                                                                

  )شعبة إدارة المشروعات الزراعیة

٢٠٢٠/٢٠٢١(   

  عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة

  طالب ١٩  فاكھة

  طالب ٢٣  تكنولوجیا المنتجات اللبنیة

  طالب ٢٩  اقتصاد اإلنتاج الزراعي

  طالب ٢٨  إدارة األعمال والمشروعات

  طالب ١٣  فنباتات الزینة وزھور القط

  طالب ٤  مكافحة أمراض النبات

  طالب ٢٥  إنتاج اللحوم واأللبان

  طالب ٢٨  قتصاد المشروعات الصغیرة

  .....احمد شكري / د.أ

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                           

ناصر سعید منـــــــــــــــــدور/ د.أ                                    محمد عبد النعیم عثمـــان

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

شعبة إدارة المشروعات الزراعیة) الثالثالمستوى (جدول االمتحانات النظریة 

٢٠٢٠للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

المـــــــــــــادة  التاریــخ

فاكھةالإنتاج   ١٦/١/٢٠٢١

تكنولوجیا المنتجات اللبنیة  ١٩/١/٢٠٢١

اقتصاد اإلنتاج الزراعي  ٢٣/١/٢٠٢١

إدارة األعمال والمشروعات  ٢٦/١/٢٠٢١

نباتات الزینة وزھور القطإنتاج   ٣٠/١/٢٠٢١

١/٢/٢٠٢١  
مكافحة أمراض النبات

إنتاج اللحوم واأللبان

قتصاد المشروعات الصغیرةإ  ٣/٢/٢٠٢١

أ درجبم الواحدة ظھراً تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

  )شئون الطالبقسم رئیس (

  

 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             

  

محمد عبد النعیم عثمـــان/ د .أ  

                                                                                                                             
                                                                                            

جدول االمتحانات النظریة (

للفصل الدراسي األول للعام الجامعي (

  م
  

  الیوم

١٦  السبت  ١

١٩  الثالثاء  ٢

٢٣  السبت  ٣

٢٦  الثالثاء  ٤

٣٠  السبت  ٥

١  االثنین  ٦

٣  األربعاء  ٧

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

  

  



  

  عمید الكلیــــــــــة      

  ناصر سعید منـــــــــــــــــدور

                                                                                                                                              
ALI                                                                                

  )شعبة إدارة المشروعات الزراعیة

٢٠٢٠/٢٠٢١(   

  المـــــــــــــادة
عدد 

  الطــــالب

  طالب ٢٠  تجھیزات مزارع الدواجن واألسماك

  طالب ١٧  األغذیة واأللبانمراقبة الجودة في مصانع 

  طالب ٣١  لیكتروني والبورصات الزراعیة

  طالب ٢٢  اإلنتاج الحیواني

  طالب ٨  

  طالب ٣٣  اقتصاد إنتاج وتسویق المنتجات النباتیة

  طالب ٢٥  التفكیر والكتابة العلمیة

  طالب ١٣  تقاويال

  طالب ٣٠  المحاسبة الزراعیة

  .....احمد شكري / د.أ

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                           

ناصر سعید منـــــــــــــــــدور/ د.أ                                    محمد عبد النعیم عثمـــان

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

شعبة إدارة المشروعات الزراعیة) الرابعالمستوى (جدول االمتحانات النظریة 

٢٠٢٠للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

المـــــــــــــادة  التاریــخ

تجھیزات مزارع الدواجن واألسماك  ١٧/١/٢٠٢١

مراقبة الجودة في مصانع   ١٨/١/٢٠٢١

لیكتروني والبورصات الزراعیةاإلتسویق ال  ٢١/١/٢٠٢١

٢٤/١/٢٠٢١  
اإلنتاج الحیوانيتجھیزات مزارع 

  الوراثـة

اقتصاد إنتاج وتسویق المنتجات النباتیة  ٢٧/١/٢٠٢١

التفكیر والكتابة العلمیة  ٣١/١/٢٠٢١

الإنتاج وفحص   ٢/٢/٢٠٢١

المحاسبة الزراعیة  ٤/٢/٢٠٢١

أ درجبم الواحدة ظھراً تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

  )بالرئیس قسم شئون الط(

  

 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             

  

محمد عبد النعیم عثمـــان/ د .أ  

                                                                                                                             
                                                                                            

جدول االمتحانات النظریة (

للفصل الدراسي األول للعام الجامعي (

  م
  

  الیوم

١٧  األحد  ١

١٨  االثنین  ٢

٢١  الخمیس  ٣

٤  
  

٢٤  األحد

٢٧  األربعاء  ٥

٣١  األحد  ٦

  الثالثاء  ٧

  الخمیس  ٨

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

  


