
 جامعة قناة السویس
 كلیة الزراعة
 شئون الطالب

___________________________________________________________________________  
                       

 

 جـــدول
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٢٠٢١/٢٠٢٢  
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 (جــــدول متطلب الجامعة والتخلفات)
) الثاني الدراسيجمیع الفرق بالفصل  فيوتخلفاتھا  األولىللفرقة (  

) ٢٠٢٢/   ٥/   ٣٠/ االثنین   بتاریخ  /ـوم یــــ  ٢٠٢١/٢٠٢٢ الجامعيللعام (    

 علما بأن ا��متحانات سوف تبدأ في العا��ة صباحا .........

 

 رئيس شئون الط��ب

  

 

   عميـــــد الكلية                                                                                           

/                                                                                                                  د.أ                                           

                                           

                           محمد عبد النعيم عثمـــــــــــان                                                                                          
                        

 

 

 

 

 

 

 

جمیع الفرقتخلفات  عدد الطالب اسم المــــــادة م  مالحظات 

)متطلب جامعة(القضایا المجتمعیة  ١    زراعة عام األولىمن الفرقة   طالب ٣٤١ 

)باق(حقوق اإلنسان  ٢    الفرقة األولى زراعة عامب باق  طالب ١١ 

)تخلفات(حقوق اإلنسان  ٣ طالب  ٥  والرابعةالثانیة  من الفرقة    



 جامعة قناة السویس
 كلیة الزراعة
 شئون الطالب

___________________________________________________________________________  
                       

 ( جــدول متطلب الجامعة والتخلفات)

)                                     الثاني الدراسيجمیع الفرق بالفصل  فيوتخلفاتھا  األولىللفرقة ( 
)٢٠٢٢/  ٥/  ٣١بتاریخ    الثالثاء / یـوم   ٢٠٢١/٢٠٢٢ يالجامعللعام (    

 مالحظات تخلفات جمیع الفرق عدد الطالب اسم المــــــادة م

متطلب جامعة   علم الجودة  إلىمدخل  ١ زراعة عام األولى من الفرقة  طالب ٣٥٢    

)تخلفات(علم الجودة متطلب جامعة  إلىمدخل  ٢ ثانیة والثالثةال من الفرقة  طالب ٦    

)تخلفات( ١ إنجلیزیةلغة  ٣   من الفرقة الثانیة والرابعة  طالب ٥ 

)تخلفات(  ٢ ةإنجلیزیلغة  ٤ الثالثةمن الفرقة   طالب ٢    

 علما بأن ا��متحانات سوف تبدأ في العا��ة صباحا .........

 

 رئيس شئون الط��ب 

 

 

               عميد الكليــــــة                                                                                                                              

                                             /                 د.أ                                                                                              

محمد عبد النعيم عثمـــــــــــان                                                                                                               

 

 

 

 

 

 



 جامعة قناة السویس
 كلیة الزراعة
 شئون الطالب

___________________________________________________________________________  
                       

 ( جدول تخلفات اليوم ا��ول )
                 )                      ٢٠٢١/٢٠٢٢ الجامعي الثاني للعام الدراسيمن جمیع الفرق للفصل (

)٢٠٢٢/ ٦/  ١   األربعاء بتاریخ/ الموافق یـــــوم (      
لطالبعدد ا اسم المــــــادة م  مالحظات تخلفات جمیع الفرق 

الثالثةمن الفرقة   طالب ١ حشرات عامھ ١   

الرابعة من الفرقة  طالب ٢ كیمیاء تحلیلیة ٢   

ةالطیور المائی ٣ الرابعةمن الفرقة   طالب ١    

الثانیةمن الفرقة   طالب ١  زراعي اقتصاد ٤   

حاصیل عامأنتاج م ٥ الثالثةمن الفرقة   طالب ١    

 علما بأن ا��متحانات سوف تبدأ في العا��ة صباحا .........

 

 رئيس شئون الط��ب 

 

 

                    عميـــد الكليــــــة                                                                                                            

                                           /                   د.أ                                                                                       

                            النعيم عثمـــــــــــان محمد عبد                                                                                         
                       

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة قناة السویس
 كلیة الزراعة
 شئون الطالب

___________________________________________________________________________  
                       

 (جدول تخلفات اليوم الثاني)
(من جمیع الفرق للفصل الدراسي الثاني  للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١)                                 

)٢٠٢٢/ ٦/  ٢/ بتاریخ  الخمیس /الموافق یـــــوم (      

 مالحظات تخلفات جمیع الفرق عدد الطالب اسم المــــــادة م

حیوان فسیولوجي ١ والثالثة من الفرقة الثانیة  طالب ٢    

إحصاءمبادى  ٢   من الفرقة الرابعة  طالب ٢ 

وتربة المزراع السمكیة هالمیا ٣   من الفرقة الرابعة  طالب ١ 

  من الفرقة الرابعة  طالب ١ أصالح أراضى ٤

  من الفرقة الرابعة  طالب ١ أمراض محاصیل بستانیة ٥

أنسأنتغذیة  ٦   من الفرقة الرابعة  طالب ١ 

  من الفرقة الثانیة  طالب ١ فیزیاء وأرصاد جویة ٧

 علما بأن ا��متحانات سوف تبدأ في العا��ة صباحا .........

 

 رئيس شئون الط��ب 

 

                                    عميـــد الكليــــــة                                                                                                        

                                           /              د.أ                                                                                       

       محمد عبد النعيم عثمـــــــــــان                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة قناة السویس
 كلیة الزراعة
 شئون الطالب

___________________________________________________________________________  
                       

 ( جدول تخلفات اليوم الثالث )  
)                                       ٢٠٢١/٢٠٢٢ الجامعي الثاني للعام الدراسيمن جمیع الفرق للفصل (

)٢٠٢٢/ ٦/  ٥   بتاریخاألحد  /یـــــوم الموافق (       

 مالحظات تخلفات جمیع الفرق عدد الطالب اسم المــــــادة م

نبات فسیولوجي ١ الفرقة الثالثةمن   طالب ١٧    

ب تقسیم زراعينبات  ٢   من الفرقة الثانیة والثالثة  طالب ٢ 

 علما بأن ا��متحانات سوف تبدأ في العا��ة صباحا .........

 

 رئيس شئون الط��ب 

 

 

  عميـــد الكليــــــة                                                                                                                         

                         /                د.أ                                                                                          

                     محمد عبد النعيم عثمـــــــــــان                                                                                                 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 


