
  

  عمید الكلیــــــــــة      

  ناصر سعید منـــــــــــــــــدور

                                                                                                                                              
ALI                                                                                                                                             

الزراعیة 

  األول 

 الجامعي

٢٠٢١  

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                           

ناصر سعید منـــــــــــــــــدور/ د.أ                                    محمد عبد النعیم عثمـــان

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            

الزراعیة جداول الھندسة 

 الدراسي للفصل

الجامعيللعام 

٢٠٢٠/٢٠٢١

  

 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             

  

محمد عبد النعیم عثمـــان/ د .أ  

                                                                                                                             
                               

  

  

  

  

  

جداول الھندسة 

للفصل

  

  

  

  

  

  

  



  

  عمید الكلیــــــــــة      

  ناصر سعید منـــــــــــــــــدور

                                                                                                                                              
ALI                                                                                                                                             

  )شعبة الھندسة الزراعیة

٢٠٢٠/٢٠٢١(  

  عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة

  ١٠٦  )متطلب جامعة

  ٨٤  )متطلب جامعة

  ٩٣     مبادئ االقتصاد

  ١٠٢  )أ(

  ١١٢  

  ١١٤  أساسیات النبات الزراعي

  ١٠٤  مستویة

  ٩٢  الزراعي

  .....شكري احمد / 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

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            

شعبة الھندسة الزراعیة) األولالمستوى ( ةجدول االمتحانات النظری

٢٠٢٠ الجامعيللعام  األول الدراسيللفصل 

المـــــــــــــادة  ــخالتاری

متطلب جامعة( إنجلیزیةلغة   ١٣/١/٢٠٢١

متطلب جامعة( حاسب آلي  ١٤/١/٢٠٢١

مبادئ االقتصاد  ١٦/١/٢٠٢١

( ھندسيرسم   ١٩/١/٢٠٢١

  )أ(ریاضة   ٢٣/١/٢٠٢١

أساسیات النبات الزراعي  ٢٦/١/٢٠٢١

مستویةالمساحة ال  ١/٢/٢٠٢١

الزراعي أساسیات الحیوان  ٣/٢/٢٠٢١

 درجبم العاشرة صباحاتمام الساعة  فيتبدأ االمتحانات 
بقاعات الحاسب اآللي بالجامعة) أون الین(ستعقد علما بأن امتحانات الحاسب اآللي 

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

  

  )شئون الطالبقسم رئیس (

  

 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             

  

محمد عبد النعیم عثمـــان/ د .أ  

                                                                                                                             
                               

جدول االمتحانات النظری(

للفصل (

  م
  

  الیوم

١٣  األربعاء  ١

١٤  الخمیس  ٢

١٦  السبت  ٣

١٩  الثالثاء  ٤

٢٣  السبت  ٥

٢٦  الثالثاء  ٦

١  االثنین  ٧

٣  األربعاء  ٨

تبدأ االمتحانات 
علما بأن امتحانات الحاسب اآللي 

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



  

  عمید الكلیــــــــــة      

                                                                                                                                              
ALI                                                                                                                                             

  )شعبة الھندسة الزراعیة

٢٠٢٠/٢٠٢١(  

  عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة

  طالب ٩٨  دینامیكا حراریـــــة

  طالب  ٧٩  أساسیات علوم الغذاء واأللبان

  طالب ٩٠  إنتاج خضر

  طالب ٨٣  

  طالب ٧٥  أساسیات أراضى

  طالب ٧٤  ودواجن أساسیات إنتاج حیواني

  طالب ٩٢  نباتالمراض 

  .....احمد شكري / د.أ 

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                           

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            

شعبة الھندسة الزراعیة) الثانيالمستوى ( ةجدول االمتحانات النظری

٢٠٢٠األول للعام الجامعي للفصل الدراسي 

المـــــــــــــادة  التاریــخ

دینامیكا حراریـــــة  ١٨/١/٢٠٢١

أساسیات علوم الغذاء واأللبان  ٢١/١/٢٠٢١

إنتاج خضرأساسیات   ٢٤/١/٢٠٢١

  حاسب آلي  ٢٧/١/٢٠٢١

أساسیات أراضى  ٣١/١/٢٠٢١

أساسیات إنتاج حیواني  ٢/٢/٢٠٢١

مراض أأساسیات   ٤/٢/٢٠٢١

 درجبم العاشرة صباحاتبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
  

  

  

  

  

 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             

  

                                                                                                                             
                               

جدول االمتحانات النظری(

للفصل الدراسي (

  م
  

  الیوم

١٨  االثنین  ١

٢١  الخمیس  ٢

٢٤  األحد  ٣

٢٧  األربعاء  ٤

٣١  األحد  ٥

٢  الثالثاء  ٦

٤  الخمیس  ٧

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 



  

  عمید الكلیــــــــــة      

                                                                                                                                              
ALI                                                                                                                                             

  )شعبة الھندسة الزراعیة

٢٠٢٠/٢٠٢١(  

  عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة

  طالب ٨٦  ھندسة نظم الري

  طالب ٧٥  كھرباء الریـف

  طالب ٨٨  نظریة وتصمیم آالت

 الخصائص الطبیعیة والھندسیة
  للمنتجات الزراعیة

  طالب ٦٨

  طالب ٨٠  ھندسة مباني وإنشاءات زراعیة

  طالب ٦٥  حتراق داخلي

  .....احمد شكري / د.أ

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                           

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            

شعبة الھندسة الزراعیة) الثالثالمستوى ( ةاالمتحانات النظری

٢٠٢٠للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

المـــــــــــــادة  التاریــخ

ھندسة نظم الري  ١٦/١/٢٠٢١

كھرباء الریـف  ١٩/١/٢٠٢١

نظریة وتصمیم آالت  ٢٣/١/٢٠٢١

٢٦/١/٢٠٢١  
الخصائص الطبیعیة والھندسیة

للمنتجات الزراعیة

ھندسة مباني وإنشاءات زراعیة  ٣٠/١/٢٠٢١

حتراق داخليإآالت   ٣/٢/٢٠٢١

أ درجبم ظھراالواحدة تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
  

  

  

  

  

 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             

  

                                                                                                                             
                               

االمتحانات النظریجدول (

للفصل الدراسي األول للعام الجامعي (

  م
  

  الیوم

١٦  السبت  ١

١٩  الثالثاء  ٢

٢٣  السبت  ٣

٢٦  الثالثاء  ٤

٣٠  السبت  ٥

٣  األربعاء  ٦

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 



  

  عمید الكلیــــــــــة      

  ناصر سعید منـــــــــــــــــدور

                                                                                                                                              
ALI                                                                                                                                             

  )شعبة الھندسة الزراعیة

٢٠٢٠/٢٠٢١(    

  عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة

  طالب ٧٩  زراعیةالالت 

  طالب ١  نمذجة نظم الھندسة الزراعیة

  طالب ٧٧  ھندسة التبرید والتسخین

  طالب ٦١  آالت مكافحة اآلفات

  طالب ٧٢  ھندسة البیئة

  طالب ٧٩  إحصاء وتصمیم تجارب زراعیة

  طالب ٧٦  ليتطبیقات الحاسب اآل

  طالب ٨٠  ھندسة تصنیع المنتجات 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

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            

شعبة الھندسة الزراعیة) الرابعالمستوى ( ةجدول االمتحانات النظری

٢٠٢٠للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

المـــــــــــــادة  التاریــخ

١٧/١/٢٠٢١  
الت اآلجرارات والصیانة 

نمذجة نظم الھندسة الزراعیة

ھندسة التبرید والتسخین  ٢١/١/٢٠٢١

آالت مكافحة اآلفات  ٢٤/١/٢٠٢١

ھندسة البیئة  ٢٨/١/٢٠٢١

إحصاء وتصمیم تجارب زراعیة  ٣١/١/٢٠٢١

تطبیقات الحاسب اآل  ٢/٢/٢٠٢١

ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة  ٤/٢/٢٠٢١

أ درجبم الواحدة ظھراتبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

  

 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             

  

محمد عبد النعیم عثمـــان/ د .أ  

                                                                                                                             
                               

جدول االمتحانات النظری(

للفصل الدراسي األول للعام الجامعي (

  م
  

  الیوم

١٧  األحد  ١

٢١  الخمیس  ٢

٢٤  األحد  ٣

٢٨  الخمیس  ٤

٣١  األحد  ٥

٢  الثالثاء  ٦

٤  الخمیس  ٧

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
  

  


