
  

                                                                                                                                              
ALI                                                                           

الھندسة 

 الدراسي

 الجامعي

٢٠٢٢  

  ناة السویسجامعة ق
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

الھندسة امتحانات جداول 

الدراسي الزراعیة للفصل

الجامعيللعام  الثاني

٢٠٢١/٢٠٢٢

  

 

                                                                                                                             
                                                                                                 

  

  

  

  

  

  

جداول 

الزراعیة للفصل

الثاني

  

  

  

 

 

  

  

  

  



  

                                                                                                                                              
ALI                                                                           

راا ا   

 ا   ما راا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

  عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة

  ٩٦  )متطلب جامعة

  ١٠١  )متطلب جامعة

  ٩٥  تشریعات زراعیة

  ١٠٦  )ب

  ١٠٧   ریفي

  ٩٥  ة زراعیــة 

(  ١٢٠  

  ٩٧  تكنولوجیـــــــا ورش 

  ٩٧  نباتي

  .....شكري احمد / د.أ 

              ا   

  / د.أ     

    ا ن   

  ناة السویسجامعة ق
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

ت امول ا  - راا ا 

 ا   ما راا 

  )اى اول( 

المـــــــــــــادة  ــخالتاری

متطلب جامعة( قضایا مجتمعیة  ٣٠/٥/٢٠٢٢

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

تشریعات زراعیة  ٧/٦/٢٠٢٢

ب( ھندسيرسم   ١١/٦/٢٠٢٢

ریفي اجتماعأسس   ١٤/٦/٢٠٢٢

ة زراعیــة محاسب  ١٨/٦/٢٠٢٢

)ب(ریاضـــة   ٢١/٦/٢٠٢٢

تكنولوجیـــــــا ورش   ٢٥/٦/٢٠٢٢

نباتيأساسیات إنتاج   ٢٨/٦/٢٠٢٢

 درجبم العاشرة صباحاتمام الساعة  فيتبدأ االمتحانات 
  

                       ا ر                                                                                     

                                          ا  إ                                       

                                                                                                                                

 

  

 

                                                                                                                             
                                                                                                 

 ت امول ا

 ا   ما راا 

  الیوم  م

٣٠  االثنین  ١

٣١  الثالثاء  ٢

٧  الثالثاء  ٣

١١  السبت  ٤

١٤  الثالثاء  ٥

١٨  السبت  ٦

٢١  الثالثاء  ٧

٢٥  السبت  ٨

٢٨  الثالثاء  ٩

تبدأ االمتحانات 

                            ا ر

إ  ا                                          / د.أ

                                                   



  

                                                                                                                                              
ALI                                                                           

راا ا   

 ا   ما راا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

  لطــــالبعدد ا  المـــــــــــــادة

  ٧١  حـــــــــرارة 

  ٨٨  ھیدرولیكــــــــــا 

  ٧٦  تكنولوجیا اللبن ومنتجاتھ

  ٧٩  قوى وطاقات زراعیة 

  ٨٥  نظریة إنشاءات وتحلیل إجھادات

  ٢٧  رعایة ماشیة اللبــــــن

  ٥٢  أساسیات إنتاج أسماك

  ٧٧  األراضي

  .....احمد شكري / د.بمدرج أ

              ا   

  / د.أ     

    ا ن   

  ناة السویسجامعة ق
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

 ت امول ا - راا ا 

 ا   ما راا 

 )مى اا (  

المـــــــــــــادة  التاریــخ

حـــــــــرارة  انتقال  ٨/٦/٢٠٢٢

ھیدرولیكــــــــــا   ١٢/٦/٢٠٢٢

تكنولوجیا اللبن ومنتجاتھ  ١٥/٦/٢٠٢٢

قوى وطاقات زراعیة   ١٩/٦/٢٠٢٢

نظریة إنشاءات وتحلیل إجھادات  ٢٢/٦/٢٠٢٢

٢٦/٦/٢٠٢٢  
رعایة ماشیة اللبــــــن

أساسیات إنتاج أسماك

األراضيصیانة وخدمة   ٢٩/٦/٢٠٢٢

بمدرج أ العاشرة صباحاتبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
  

  

                                                       ا ر                                                     

                                          ا  إ                                       

                                                                                                                                

  

  

 

                                                                                                                             
                                                                                                 

 ت امول ا

 ا   ما راا 

  الیوم  م

  األربعاء  ١

  األحد  ٢

  األربعاء  ٣

  األحد  ٤

  األربعاء  ٥

  األحد  ٦

  األربعاء  ٧

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

                                                            ا ر

إ  ا                                          / د.أ

                                                                         



  

                                                                                                                                              
ALI                                                                           

راا ا   

 ا   ما راا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

  عدد الطـالب  

  ٦٨  ــــــة 

  ٨٣  آالت زراعیــــــــــة 

  ٧٤  والسدود الصغیرة 

  ٦٦  ھندسة المسطحات الخضراء

   ٦٣  

  ٧٩  ھیدرولوجى المیاه الجوفیة 

  ٧٤  آالت بستانیـة

  .....احمد شكري / د.بمدرج أ

              ا   

  / د.أ     

    ا ن   

  ناة السویسجامعة ق
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

 ت امول ا - راا ا 

 ا   ما راا 

 )ى اا(  

  المــــــــادة  التاریــخ

ــــــة جرارات زراعیـ  ٧/٦/٢٠٢٢

آالت زراعیــــــــــة   ١١/٦/٢٠٢٢

والسدود الصغیرة  اآلبارھندسة   ١٤/٦/٢٠٢٢

ھندسة المسطحات الخضراء  ١٨/٦/٢٠٢٢

 بیئيتحكم   ٢١/٦/٢٠٢٢

ھیدرولوجى المیاه الجوفیة   ٢٥/٦/٢٠٢٢

آالت بستانیـة  ٢٨/٦/٢٠٢٢

بمدرج أ الواحدة ظھراتبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
  

                                                       ا ر                                                     

 ا  إ                                                                                

                                                                                                                                

  

 

                                                                                                                             
                                                                                                 

 ت امول ا

 ا   ما راا 

  الیوم  م

  الثالثاء  ١

  السبت  ٢

  الثالثاء  ٣

  السبت  ٤

  الثالثاء  ٥

  السبت  ٦

  الثالثاء  ٧

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

  

                                                            ا ر

إ  ا / د.أ

                                                                         



  

                                                                                                                                              
ALI                                                                           

راا ا   

 ا   ما راا ٢٠٢١/٢٠٢٢  

  عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة

  ٧٣  ھندسة نظم الصــــــرف 

  ٧١  ھندسة عملیات ما بعد الحصاد

  ٧١  ھندسة الزراعة المحمیــة

  ٧٨  نمذجة نظم الھندسة الزراعیة

  ١٨  ھندسة تدویر المخلفـــــــات

  ٧٤  إدارة مشروعــــــات

  .....احمد شكري / د.بمدرج أ

              ا   

  / د.أ     

    ا ن   

  ناة السویسجامعة ق
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

                                                                                                                             
ALI                                                                                                                                                                 

ت امول ا  - راا ا 

 ا   ما راا 

 )اى اا (  

المـــــــــــــادة  التاریــخ

ھندسة نظم الصــــــرف   ١٢/٦/٢٠٢٢

ھندسة عملیات ما بعد الحصاد  ١٥/٦/٢٠٢٢

ھندسة الزراعة المحمیــة  ١٩/٦/٢٠٢٢

نمذجة نظم الھندسة الزراعیة  ٢٢/٦/٢٠٢٢

ھندسة تدویر المخلفـــــــات  ٢٦/٦/٢٠٢٢

إدارة مشروعــــــات  ٢٩/٦/٢٠٢٢

بمدرج أ الواحدة ظھراتبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

  

                                                       ا ر                                                     

                                          ا  إ                                       

                                                                                                                  

  

 

                                                                                                                             
                                                                                                 

ت امول ا

 ا   ما راا 

  الیوم  م

  األحد  ١

  األربعاء  ٢

  األحد  ٣

  األربعاء  ٤

  األحد  ٥

  األربعاء  ٦

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
  

                                                            ا ر

إ  ا                                          / د.أ

                                                                         

  


