
  

ا  ت امول ا  
٢٠٢٢  

  الثروة السمكیة
  طالب ١٣

  المحاصیل
  طالب ٢١

  البساتین
  طالب ٥٠ 

  وقایة النبات
  طالب ٢٦

 فسیولوجي
  األسماكوتكاثر 

  )طالب ١٢(

محاصیل  أمراض
  حقلیة

  )طالب ٢٠(

  )٢(خضر  إنتاج
  )طالب ٥٠(
  )استكمال ٢(

  حشرات اقتصادیة
  )طالب ٢٥(

وتربیة  هالمیا
  المزارع السمكیة

  )طالب ١٢(

  میكنة زراعیة
  )طالب ٢٠(

  نتاج نباتات زینةإ
  )طالب ٥٠(

مكافحة  أسس
  اآلفات

  )طالب ٢٥(

  الطیور المائیة
  )طالب ١٢(

تربیة  أسس
طالب  ٢٠( النبات

  )استكمال ١ +

تربیة  أسس
  النبات

  )طالب ٥٠(

  بكتیریة أمراض
  )طالب ٢٥(

  المزارع السمكیة
  )طالب ١٢(

 األلیافمحاصیل 
  والزیوت

 ١ + طالب ٢٠(
  )استكمال

فاكھة متساقطة 
  األوراق

  )طالب ٥٠(
  )استكمال ١(

 فسیولوجي
  حشرات

  )طالب ٢٥(

  األسماكتربیة 
  )طالب ١٢(

الحشائش 
  ومقاومتھا

  )طالب ٢٠(

أمراض محاصیل 
  بستانیة

  )طالب ٥٠(

  كیمیاء المبیدات
  )طالب ٢٥(

  إحصاء ئمباد
  )طالب ١٢(

  إحصاء ئمباد
  )طالب ٢٠(

  إحصاء ئمباد
  )طالب ٥٠(

  إحصاء ئمباد
  )طالب ٢٥(

  ................الملحق بإدارة كلیة الزراعة

  )والحضور قبل موعد االمتحان بنصف ساعة

                                                            ا   

  /د.أ                                        

                                                               ا  ن  

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

ا  ت امول ا
 راا اما  ا ٢ - ٢٠٢١

  األراضي والمیاه  اإلنتاج الزراعي
  طالب ١٣

  علوم أغذیة
  طالب ٤٧

  االقتصاد المنزلي
  طالب ٢٦ 

  اإلنتاج الحیواني
  طالب ٤٥

زینة ونباتات طبیة 
  عالقة التربة بالماء

  )طالب ١٣(
  إنسانتغذیة 

  )طالب ٤٧(
  إنسانتغذیة 

  )طالب ٢٦(

تغذیة حیوان 
  ودواجن

  )طالب ٤٥(

  میكنة زراعیة
  )طالب ١٣(

تكنولوجیا 
  وتكثیف وتجفیف

  )طالب ٤٧(

زھور وتنسیق 
  داخلي

  )طالب ٢٦(

تسویق وتعاون 
  زراعي

  )البط ٤٥(

  صحة حیوان ودواجن
مینرولوجیا 

  ياألراض
  )طالب ١٣(

  زیوت ودھون .ت
  )طالب ٤٧(

میكروبیولوجى 
  وألبان أغذیة

  )طالب ٢٦(

صحة حیوان 
  ودواجن

  )طالب ٤٥(

تكوین 
ومورفولوجى 

  األراضي
  )طالب ١٣(

  تعبئة وتغلیف
  )طالب ٤٧(

  ومنسوجات أنسجة
  )طالب ٢٦(

  تفریغ وحضانة
  )طالب ٤٥(
  )استكمال ١(

  الحشائش ومقاومتھا
  أراضىكیمیاء 

  )البط ١٣(
  )استكمال  ١(

منتجات . ت
  اللبنیة والدھنیة

  )طالب ٤٧(

  وطفولة أمومة
  )طالب ٢٦(

  ماشیة اللحم إنتاج
  )طالب ٤٥(
  )استكمال ١(

  إحصاء ئمباد
  )طالب ١٣(

  إحصاء ئمباد
  )طالب ٤٧(

  إحصاء ئمباد
  )طالب ٢٦(

  إحصاء ئمباد
  )طالب ٤٥(

الملحق بإدارة كلیة الزراعةالمدرجات تبدأ االمتحانات في تمام الساعة الواحدة ظھراً بمبني 

والحضور قبل موعد االمتحان بنصف ساعة( بمبني كلیة الطب البشري إحصاء بمركز االختبارات االلكترونیة

                                                       ر  ن اب                                                     و ا ن ا واب         

                                                 /                                                              أد                                                                                                                  

                      ا ن                                                                                                                                              

  

 

  التاریخ  الیوم
اإلنتاج الزراعي

  طالب٨

  ١١/٦/٢٠٢٢  السبت
زینة ونباتات طبیة 

  وعطریة
  )طالب ٧(

  ١٤/٦/٢٠٢٢  الثالثاء
  میكنة زراعیة

  )طالب ٧(

  ١٨/٦/٢٠٢٢  السبت
صحة حیوان ودواجن

  )طالب ٧(

  ٢١/٦/٢٠٢٢  الثالثاء
  إصالحأراضى

  )طالب ٧(

  ٢٥/٦/٢٠٢٢  السبت
الحشائش ومقاومتھا

  )طالب ٧(

  ٢٨/٦/٢٠٢٢  الثالثاء
  إحصاء ئمباد
  )طالب ٧(

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة الواحدة ظھراً بمبني 

إحصاء بمركز االختبارات االلكترونیة ئمبادیعقد امتحان 

ر  ن اب                                                     و ا ن ا واب                  

                                                                                                        

                                                                                                                               



  

اا  ت امول ا  
٢٠٢٢  

  الثروة السمكیة
  طالب ١٥

  المحاصیل
  طالب ١٢

  البساتین
  طالب ٤٣

  وقایة النبات
  طالب ٢٣

كیمیاء تحلیل 
  األسماك

  )طـالب ١٤

 محاصیل سكر
   غیر تقلیدیة

 ١ + طالب ١١(
  )استكمال

إعداد وتخزیـن 
  وتصــــــدیر

  )طالب ٤٣(
  )استكمال ٢(

فطریة  أمراض
  حقلیة

  )البط ٢١(

  المخلفات السمكیة
  )طالب ١٤

استزراع أراضي 
  مستصلحـــة

  )طالب ١١(

  تنسیق حدائــق
  )طالب ٤٣(

بساتین  إنتاج
  خاص

  )طالب ٢٢(

  حفظ اسماك
  )طالب ١٤

تحسین محاصیل 
 طالب ١١( حقلیة

  )استكمال ١ +

  اقتصادیات بساتین
  )طالب ٤٣(

نحــــــل ودیدان 
  حــریر

  )طالـــب ٢١(

  خاص حیويكیمیاء 
  )طالب ١

  من دور سبتمبر
  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

  إرشاد زراعـــي
  )طالب ١٤

  إرشاد زراعــي
  )طالـــب ١٢(

  إرشاد زراعـــــي
  )طــالب ٤٣(

  إرشاد زراعي
  )طالب ٢٢(

تصمیم وتحلیل 
  اربـتجــ
  )طـالب ١٤

تصمیم وتحــلیل 
  تجـــارب

  )طـــالب ١١(

تصمیم وتحلـــیل 
  تجـــارب

  )طالب ٤٣(

تصمیــم وتحلیــل 
  اربــتجـ

  )طالــب ٢٢(

  ..............الملحق بإدارة كلیة الزراعة
  )والحضور قبل موعد االمتحان بنصف ساعة(

                                                            ا   

  /د.أ                                        

                                                               ا  ن  

  جامعة قناة السویس
  كلیة الزراعة 

  شئون الطالبمكتب 

اا  ت امول ا
 راا اما ا ٢-٢٠٢١

  األراضي والمیاه
  طالب ١٦

  علوم األغذیة
  طالب ٤٢

  االقتصاد المنزلي
  طالب ١٢

  اإلنتاج الحیواني
  طالب ٣٨

الثروة السمكیة
١٥

  بساتین خاص
  )طالب ١٦

 أغذیةتحلیل 
  وألبان

  )طالب ٤٠ (

  وألبان أغذیةتحلیل 
  )طــالب ١١(

تحسین الحیوان 
  والدواجن

  )طالب ٣٨(
  )استكمال  ١(

كیمیاء تحلیل 
األسماك

)١٤

  أراضىخصوبة 
  )طالب ١٦

  )استكمال ١

اقتصادیات 
 األغذیةمصانع 

  واأللبان
  )طالب ٤٠(

  وجبات إعداد
  )طالب ٩(

تكوین عالئق 
  وأعالفوتصنیع 

  )طالب ٣٨ (
  )استكمال ١(

المخلفات السمكیة
)١٤

  أراضىصیانة 
  )طالب ١٦

میكروبیولوجیا 
  ألبان ومنتجاتھا

  )طالب ٤٠(

نحل ودیـدان حـــریر                            
  )طالب٩(

  منتجات حیوانیة .ت
  )طـالب ٣٨(

حفظ اسماك
)١٤

  ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
  وألبانكیمیاء أغذیة 

  )طالب ١(
  من دور سبتمبر

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
كیمیاء 
)١

من دور سبتمبر

اقتصادیات 
  أراضى

  )طالب ١٦ 

صناعات 
  میكروبیة

  )طالب ٤٢(

  زراعي إرشاد
  )طالب ٩(

  إرشاد زراعي
  )طــالب ٣٨(

إرشاد زراعـــي
)١٤

تصمیم وتحلیل 
  تجارب

  )طالب ١٦

تكنولوجیا صناعة 
  الجبن

  )طالب ٤٠(

  صناعات ریفیة
  )طالب ٩(

تصمیم وتحلیل 
  تجـــارب

  )طالب ٣٨(

تصمیم وتحلیل 
تجــ

)١٤

الملحق بإدارة كلیة الزراعةالمدرجات مبني تبدأ االمتحانات في تمام الساعة الواحدة ظھراً ب
( بمبني كلیة الطب البشري بمركز االختبارات االلكترونیة تصمیم وتحلیل تجارب

                                                       ر  ن اب                                                     و ا ن ا واب         

                                                 /                                                              أد                                                                                                                  

                      ا ن                                                                                                                                              

  

 

  التاریخ  الیوم
اإلنتاج 
  الزراعي

  طالب ١٣

األراضي والمیاه
١٦

  ١٢/٦/٢٠٢٢  األحد
تكنولوجیا 
  حفظاألغذیة

  )طالب ١٣(

بساتین خاص
)١٦

  ١٥/٦/٢٠٢٢  األربعاء
  خضر إنتاج

  )طالب ١١(

خصوبة 
)١٦
)١

  ١٩/٦/٢٠٢٢  األحد
نحل ودیدان 

  حـــــریر
  )طالب ١١(

صیانة 
)١٦

  ٢٢/٦/٢٠٢٢  األربعاء
  نبات أمراض

  )طالب ١١(
ــــــــــــــــــــــ

  ٢٦/٦/٢٠٢٢  األحد
  إرشادزراعي

  )طالب ١٠(

اقتصادیات 

) 

  ٢٩/٦/٢٠٢٢  األربعاء
صناعات 

  ریفیة
  )طالب١١(

تصمیم وتحلیل 

)١٦

تبدأ االمتحانات في تمام الساعة الواحدة ظھراً ب
تصمیم وتحلیل تجاربیعقد امتحان 

ر  ن اب                                                     و ا ن ا واب                  

                                                                                                        

                                                                                                                               


