
  

                                                                                                                                              
ALI                                                                                                                                     

 إدارةامتحانات 

  الزراعیة

  الثاني 

 الجامعي

٢٠٢٢  

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

  

  

امتحانات جداول 

الزراعیة المشروعات

الثاني  الدراسيللفصل 

الجامعيللعام 

٢٠٢١/٢٠٢٢

  

 

                                                                                                                             
                                       

  

  

جداول 

المشروعات

للفصل 

  

  

  

  

  

 



  

                                                                                                                                              
ALI                                                                                                                                     

 رات اوإدارة ا   

 ا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

  المـــــــــــــادة
عدد 

  الطــــالب

  ٢٣  )متطلب جامعة

  ٢٣  )متطلب جامعة

 ٢٢ أساسیات المیكنة الزراعیة

 االقتصاد الكلى
 ١+  ٢٣ 

 استكمال

 ١٦ أساسیات علوم البساتین

 ٢٣ أساسیات علوم األراضي

  ٢٣  أساسیات علوم اإلنتاج الحیواني

  .....احمد شكري / د.أ 

               ا   

  / د.أ   

    ا ن   

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

 ت امول ا -  رات اوإدارة ا 

  ما راا  ا 

  )اولاى ( 

المـــــــــــــادة  التاریــخ

متطلب جامعة( قضایا مجتمعیة  ٣٠/٥/٢٠٢٢

متطلب جامعة(مدخل إلي علم الجودة   ٣١/٥/٢٠٢٢

أساسیات المیكنة الزراعیة  ١١/٦/٢٠٢٢

االقتصاد الكلى  ١٤/٦/٢٠٢٢

أساسیات علوم البساتین  ١٨/٦/٢٠٢٢

أساسیات علوم األراضي  ٢٥/٦/٢٠٢٢

أساسیات علوم اإلنتاج الحیواني  ٢٨/٦/٢٠٢٢

 درجبم العاشرة صباحاتبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
  
  

                                                       ا ر                                              

     ا                                                                                    

                                                                                                                                 

 

  

 

                                                                                                                             
                                       

 ت امول ا

  ما راا 

  الیوم  م

  االثنین  ١

  الثالثاء  ٢

  السبت  ٣

  الثالثاء  ٤

  السبت  ٥

  السبت  ٦

  الثالثاء  ٧

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

                                                              ا ر

 ا      / د.أ

                                                                         



  

                                                                                                                                              
ALI                                                                                                                                     

 رات اوإدارة ا   

 ا   ما راا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

  عدد الطــــالب  

  ٩  التشریعات الزراعیة والتعاونیة 

  ٩ أساسیات وقایة النبات

  استكمال ١+  ٩ التسویق الزراعي

  ٩ أساسیات علوم وتكنولوجیا األلبان

  ٩ برامج تطبیقات الحاسب اآللي

  .....احمد شكري / د.أ 

              ا   

  / د.

    ا ن   

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

 ت امول ا -  رات اوإدارة ا 

 ا   ما راا 

  )اماى (

  المـــــــادة  التاریــخ

التشریعات الزراعیة والتعاونیة   ١٢/٦/٢٠٢٢

أساسیات وقایة النبات  ١٩/٦/٢٠٢٢

التسویق الزراعي  ٢٢/٦/٢٠٢٢

أساسیات علوم وتكنولوجیا األلبان  ٢٦/٦/٢٠٢٢

برامج تطبیقات الحاسب اآللي  ٢٩/٦/٢٠٢٢

 درجبم العاشرة صباحاتبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
  

  

                                                       ا ر                                                     

     ا                                                                                   أ.

                                                                                                                                

  

 

                                                                                                                             
                                       

 ت امول ا

 ا   ما راا 

  الیوم  م

١٢  األحد  ١

١٩  األحد  ٢

٢٢  األربعاء  ٣

٢٦  األحد  ٤

٢٩  األربعاء  ٥

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

                                                            ا ر

 ا     / د.أ

                                                                         

  



  

                                                                                                                                              
ALI                                                                                                                                     

 رات اوإدارة ا   

 ا   ما راا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

  عدد الطــــالب  المــــــــــادة

  ٢٩ عطریةالطبیة و

  ١٩   التخطیط والتنمیة الزراعیة

  ٢٠  إنتاج الدواجن واألسماك

  ٢٣ دراسة الجدوى وتقییم المشروعات 

  ٢٢ تكنولوجیا حفظ األغذیة

  ٢٢ اقتصاد الموارد الزراعیة

  .....احمد شكري / د.أ

              ا   

  / د

    ا ن   

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

 ت امول ا -  رات اوإدارة ا 

 ا   ما راا 

 )ى اا (  

المــــــــــادة  التاریــخ

طبیة والنباتات الإنتاج   ١١/٦/٢٠٢٢

التخطیط والتنمیة الزراعیة  ١٤/٦/٢٠٢٢

إنتاج الدواجن واألسماك  ١٨/٦/٢٠٢٢

دراسة الجدوى وتقییم المشروعات   ٢١/٦/٢٠٢٢

تكنولوجیا حفظ األغذیة  ٢٥/٦/٢٠٢٢

اقتصاد الموارد الزراعیة  ٢٨/٦/٢٠٢٢

أ درجبم الواحدة ظھراً تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

                                                       ا ر                                                     

    ا                                                                                  د.أ

                                                                                                                                

  

 

                                                                                                                             
                                       

 ت امول ا

 ا   ما راا 

  الیوم  م

  السبت  ١

  الثالثاء  ٢

  السبت  ٣

  الثالثاء  ٤

  السبت  ٥

  الثالثاء  ٦

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
  

  

                                                            ا ر

 ا    / د.أ

                                                                         

 

 

  



  

                                                                                                                                              
ALI                                                                                                                                     

 رات اوإدارة ا   

 ا   ما راا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

  عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة

  ٢٩  حیوانیةالثروة 

  ٢٣ أسالیب التعاقد والتفاوض

  ٣١ مشكالت معاصرة وحقوق اإلنسان

  ٢٧ إدارة مشروعات الثروة النباتیة

  ٢٩  الزراعة والبیئة

  .....احمد شكري / د.أ

              ا   

  / د.

    ا ن   

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

 ت امول ا -  رات اوإدارة ا 

 ا   ما راا 

 )اى اا (  

المـــــــــــــادة  التاریــخ

ثروة الإدارة مشروعات   ١٢/٦/٢٠٢٢

أسالیب التعاقد والتفاوض  ١٥/٦/٢٠٢٢

مشكالت معاصرة وحقوق اإلنسان  ١٩/٦/٢٠٢٢

إدارة مشروعات الثروة النباتیة  ٢٦/٦/٢٠٢٢

الزراعة والبیئة  ٢٩/٦/٢٠٢٢

أ درجبم الواحدة ظھراً تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

  

  

                                                       ا ر                                                     

    ا                                                                                   أ.

                                                                                                                                

  

  

 

                                                                                                                             
                                       

 ت امول ا

 ا   ما راا 

  م
  

  الیوم

١٢  األحد  ١

١٥  األربعاء  ٢

١٩  األحد  ٣

٤  
  

٢٦  األحد

٢٩  األربعاء  ٥

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

                                                            ا ر

 ا    / د.أ

                                                                         

  


