
 

 جامعة قناة السويس 

 كلية الزراعة  
 شئون الطالبمكتب 

 
 

 عميد الكليــــــــــة         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                             

  

 أ.د/ محمـــــــــد احمـــــــــد يس                                      أ.د / محمد علـــــــــــى الحماحمـــى  

                                                                                                                                               
ALI                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 المشروعات إدارةجداول 

 األول  الدراسيللفصل 

 الجامعيللعام 

2023 /2022 

 

 رئيس شئون الطالب 

 

 

 



 

 جامعة قناة السويس 

 كلية الزراعة  
 شئون الطالبمكتب 

 
 

 عميد الكليــــــــــة         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                             

  

 أ.د/ محمـــــــــد احمـــــــــد يس                                      أ.د / محمد علـــــــــــى الحماحمـــى  

                                                                                                                                               
ALI                                                                                                                                                                            

 ( شعبة إدارة المشروعات الزراعية( المستوى األول)جدول االمتحانات النظرية )

 (2023/2022للفصل الدراسي األول للعام الجامعي )

 م
 

 عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة التاريــخ  اليوم 

 طالب  21 لغة إنجليزية )متطلب جامعة(  12/2022/  25 االحد  1

  12/2023/  28 االربعاء 2
 لي )متطلب جامعة(آحاسب 

 الكترونى 
 طالب   20

 طالب  22 أساسيات الكيمياء الزراعية 10/1/2023      الثالثاء  3

 14/1/2023      السبت  4
 جزئي قتصاد  أ

 ( استكمالأقتصاد قياسى  )  

 طالب  21

 طالب   1

 طالب  20 مجتمع ريفي  17/1/2023       الثالثاء  5

 طالب  20 أساسيات محاصيل  21/1/2023       السبت  6

 طالب  21 أساسيات النبات الزراعي 1/2023/ 24 الثالثاء   7

  (بدورم مبنى المدرجات) العاشرة صباحااالمتحانات في تمام الساعة جميع تبدأ 

 
بمركز   2الى  1عقد )الكترونى ( من الساعة  يامتحان الحاسب اآللي س ما عدا

 بكلية الطب  –الدور الرابع اعلى مركز التنمية البشرية –االختبارات االلكترونية  
 

 رئيس شئون الطـالب 



 

 جامعة قناة السويس 

 كلية الزراعة  
 شئون الطالبمكتب 

 
 

 عميد الكليــــــــــة         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                             

  

 أ.د/ محمـــــــــد احمـــــــــد يس                                      أ.د / محمد علـــــــــــى الحماحمـــى  

                                                                                                                                               
ALI                                                                                                                                                                            

 

 ( شعبة إدارة المشروعات الزراعية( الثاني المستوى  النظرية ) )جدول االمتحانات  

 (2023/2022للفصل الدراسي األول للعام الجامعي )

 م
 

 عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة التاريــخ  اليوم 

 طالب  21 إحصاء اقتصادي 2023/ 4/1   االربعاء  1

 طالب  15 نقــود وبنوك وائتمان زراعي 11/1/2023    االربعاء  2

 طالب  20 أساسيات علوم وتكنولوجيا األغذية 15/1/2023     االحد  3

 طالب  20 أصول اإلدارة  18/1/2023   االربعاء  4

 طالب  23 الميكروبيولوجيا الزراعية  22/1/2023     االحد  5

 (مدرج أ.د أحمد شكرى ) العاشرة صباحا تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 
 

 الطـالب رئيس شئون 

 



 

 جامعة قناة السويس 

 كلية الزراعة  
 شئون الطالبمكتب 

 
 

 عميد الكليــــــــــة         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                             

  

 أ.د/ محمـــــــــد احمـــــــــد يس                                      أ.د / محمد علـــــــــــى الحماحمـــى  

                                                                                                                                               
ALI                                                                                                                                                                            

 

 

 ( شعبة إدارة المشروعات الزراعية( المستوى الثالث )جدول االمتحانات النظرية ) 

 (2023/2022للفصل الدراسي األول للعام الجامعي )

 م
 

 عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة التاريــخ  اليوم 

 طالب   10 تكنولوجيا المنتجات اللبنية  3/1/2023      الثالثاء  1

 طالب   9 اقتصاديات اإلنتاج الزراعي 10/1/2023      الثالثاء  2

 طالب   11 إدارة األعمال والمشروعات  14/1/2023      السبت  3

 طالب   6 فنباتات الزينة وزهور القط 17/1/2023       الثالثاء  4

 طالب    9 مكافحة أمراض النبات  21/1/2023       السبت  5

 طالب  11 اقتصاد المشروعات الصغيرة 24/1/2023       الثالثاء  6

 (مدرج أ.د أحمد شكرى )  الواحدة ظهرا  تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

 

 شئون الطالب رئيس 

 



 

 جامعة قناة السويس 

 كلية الزراعة  
 شئون الطالبمكتب 

 
 

 عميد الكليــــــــــة         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                             

  

 أ.د/ محمـــــــــد احمـــــــــد يس                                      أ.د / محمد علـــــــــــى الحماحمـــى  

                                                                                                                                               
ALI                                                                                                                                                                            

 

 

 

 ( شعبة إدارة المشروعات الزراعية( المستوى الرابع )جدول االمتحانات النظرية ) 

 (2023/2022للفصل الدراسي األول للعام الجامعي )

 م
 

 عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة التاريــخ  اليوم 

 طالب   17 اقتصاد إنتاج وتسويق المنتجات النباتية  2023/ 28/12 االربعاء 1

 طالب   17 مراقبة الجودة في مصانع األغذية واأللبان  1/1/2023     االحد  2

 طالب   18 تسويق اليكتروني والبورصات الزراعية  4/1/2023     االربعاء 3

 طالب   19 االنتاج الحيوانىتجهيزات مزارع  11/1/2023    االربعاء  4

 طالب   17 التفكير والكتابة العلمية  15/1/2023     االحد  5

 طالب   20 إنتاج وفحص تقاوي  18/1/2023   االربعاء  6

 طالب   18 المحاسبة الزراعية  22/1/2023     االحد  7

 (مدرج أ.د أحمد شكرى )  الواحدة ظهرا  تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

 ب الرئيس شئون الط

 


