
 

 جامعة قناة السويس 
 كلية الزراعة  

 
 

 (  طالب 251) جدول االمتحانات النظرية للفرقة الثالثة

 م 2023  -2022للعام الجامعي   االولالفصل الدراسي 

 التاريخ  اليوم 
 اإلنتاج الزراعي 

 طالب    10

 األراضي والمياه 

 طالب    13

 علوم أغذية 

 طالب    49

 االقتصاد المنزلي 

 طالب    13

 اإلنتاج الحيواني 

 طالب    42

 استكمال 

 الثروة السمكية 

 طالب    17

 استكمال 

 المحاصيل 

 طالب    17

 البساتين 

 طالب    50

 وقاية النبات 

 طالب    40

 5/1/2023  الخميس

 تربية نبات 

 طالب (   10)    

 استكمال  4

 

 جيولوجيا 

 طالب (  13) 

هندسة مصانع 

 االغذية وااللبان 

 طالب (    49) 

 صناعات غذائية 

 طالب (  13) 

 انتاج اسماك 

 طالب ( 41) 

 استكمال  1

 

ميكروبيولوجى  

 اسماك 

 طالب (   17)    

 بيئة واقلمه محاصيل 

 طالب (  15) 

 استكمال  4

االت زراعية  

 بستانية

 طالب (  50) 

 فطريات وتقسيمها 

 طالب ( 40) 

 

 الثالثاء 
 انتاج فاكهة  2023/ 10/1

 طالب (     9)    

فسيولوجى نبات  

 خاص 

 طالب (  13) 

 الكترونى 

 

 انتاج لبن ولحم 

 طالب (    49) 

 صحة عامة 

 طالب (  13) 

أ.  تغذية حيوان  

 ودواجن 

 طالب ( 42) 

 

 بيولوجى احياء مائية

 طالب (   17)    

 فسيولوجى نبات  

 خاص 

 طالب ( 17) 

 الكترونى 

فسيولوجى نبات  

 خاص 

 طالب ( 50) 

 الكترونى 

فيروسات  

 وامراض فيروسية 

 طالب ( 39) 

 

  السبت
 انتاج دواجن  2023/ 14/1

 طالب (      9)   

 كيمياء طبيعية

 طالب (  13) 

تكنولوجيا تبريد 

 وتجميد 

 طالب (    49) 

 اسكان وادارة منزلية 

 طالب (  13) 

 انتاج دواجن 

 طالب ( 42) 

 استكمال  2

بالنكتون واعشاب 

 مائية 

 طالب (   17)    

 تقاوى وفحص بذور 

 طالب (  15) 

 استكمال  3

 (1انتاج خضر )

 طالب (    50) 

الحشرات الناقلة  

 لالمراض 

 طالب (  40) 

 

 ثاء الثال
17/1 /2023 

محاصيل زيتية 

 واعالف 

 طالب (     9)   

 طبيعة اراضى 

 طالب (  13) 

كيمياء حيوى  

 خاص 

 طالب (    49) 

 كيمياء حيوى خاص 

 طالب (  13) 

فسيولوجى غدد  

 صماء 

 طالب ( 42) 

 استكمال  1

 كيمياء حيوى خاص 

 طالب (  17) 

محاصيل حبوب  

 وبقول 

 طالب (    15) 

 استكمال  3

نباتات طبية 

 وعطرية 

 طالب (    50) 

 اكاروس 

 طالب (  39) 

  السبت
 تغذية نبات 2023/ 21/1

 طالب (  10)

 تغذية نبات

 طالب (  13) 

 حفظ اغذية 

 طالب (    49) 

 فسيولوجى انسان 

 طالب ( 13) 

 انتاج ماشية لبن 

 طالب ( 42) 

 استكمال  1

 تلوث البيئات المائية 

 طالب (    17)   

 تغذية نبات

 طالب (    16) 

 تغذية نبات

 طالب (    50) 

 بيئة الحشرات 

 طالب (    38) 

 ثاء الثال
 مساحة ومبانى  2023/ 24/1

 طالب (   10)    

 مساحة ومبانى 

 طالب(  13) 

لبن سائل 

 ومعامالته 

 طالب (    49) 

 علم نفس

 طالب (  13) 

 مساحة ومبانى 

 طالب ( 42) 

مصادر االسماك  

 وانواعها 

 طالب (  17)     

 استكمال  1

مساحة ومبانى  

 زراعية

 طالب (     17) 

انتاج فاكهة  

مستديمةالخضرة  

طالب(  50( ) 1)

 استكمال  1

اسس امراض  

 نبات

 طالب (  39) 

 االمتحانات االلكترونية بمركز االختبارات االلكترونية بكلية الطب –مدرج أ.د)سعيد الشامى (  تبدأ االمتحانات في تمام الساعة الواحدة ظهراً  
 ة عميد الكلــيــ                                      وكيل الكلية لشئون التعليم والطـــــالب                                    رئيس قسم شئون الطـــــالب                                           

   أ.د/                                                                     أد/                                                                                                          
 محمد أحمد يس                                                         محمد علي محمود الحماحمي                                                                                                       



 

 جامعة قناة السويس 
 كلية الزراعة  

 
 

 طالب (  255) الرابعةجدول االمتحانات النظرية للفرقة 

 م 2023  -2022للعام الجامعي   االولالفصل الدراسي 

 التاريخ اليوم
 االنتاج الزراعى

 طالب   7

 االراضى والمياة

 طالب   12

 علوم االغذية 

 طالب  48

 االقتصاد المنزلى 

 طالب   29

 االنتاج الحيوانى

 طالب   44

 الثروة السمكية

 طالب   19

 المحاصيل

 طالب  18

 البساتين

 طالب  50

 وقاية النبات

 طالب    28

 1/1/2023 االحد 

حشرات اقتصادية 

 ومقاومتها

 طالب (  7)

حصر وتقسيم  

 اراضى

 طالب(  12)

ميكروبيولوجيا 

 االغذية 

 طالب(   47)   

 استكمال 1

 تنمية مجتمع 

 طالب (     26)    

اقتصاديات انتاج 

 حيوانى والدواجن

 طالب (      44)  

أمراض االسماك 

 واالحياء المائية 

 طالب(  15) 

افات محاصيل  

 حقلية 

 طالب(  18)

أفات محاصيل  

 بستانية 

 طالب(  50)

فطرية  أمراض 

 بستانية 

 طالب (  26) 

 4/1/2023 االربعاء 
 ادارة مزارع

 طالب (  6)  

 

 استصالح اراضى

 طالب(   12)  

مراقبة جودة 

 وشئون صحية

 طالب(    48)   

 

 انتاج دواجن

 طالب(     26)    

 

انتاج اغنام 

 وتكنولوجيا صوف 

 طالب(    44)  

 استكمال 1

هندسة تصنيع  

 االسماك

 طالب(     19)    

 ادارة مزارع

 طالب(   18)   

 

تحسين حاصالت  

 بستانية 

 طالب(   50)   

 استكمال  3

 فسيولوجى فطر( 

 طالب (    24)    

 

 2023/ 11/1 االربعاء 
 رى وصرف 

 طالب (   6) 

 رى وصرف 

 طالب(   12)   

 

كيمياء أغذية 

 وألبان 

 طالب(  47)

 كيمياء أغذية وألبان

 طالب(  29)

اساسيات تربية حيوان 

 ودواجن 

 طالب(  44)

صيد االسماك  

 وتشريعاتها

 طالب (    15)    

 استكمال 1

 رى وصرف 

 طالب (    18) 

 رى وصرف 

 طالب(   50)  

 

 

حشرات اقتصادية      

(2 ) 

 طالب (   25)  

 

 2023/ 15/1 االحد 

تكنولوجيا البان  

 ومنتجاتها

 طالب (   6) 

 

 اسمدة وتسميد 

 طالب(   12)   

البان متخمرة 

 ومثلوجات لبنية

 طالب(     47)    

 

تكنولوجيا البان  

 ومنتجاتها

 طالب(     26)   

 

فسيولوجى تناسل  

 وتلقيح صناعى 

 طالب(    44)  

 استكمال 1

تداول وتجهيز  

 اسماك 

 طالب(    16)    

تحسين محاصيل          

 ( 1حقلية ) 

 طالب (   18)  

 

 انتاج تقاوى خضر 

 طالب(   50)   

 

 

 مكافحة االفاتاالت 

 طالب (    24)  

 

 2023/ 18/1 االربعاء 
 تغذية حيوان 

 طالب (    6)  

ميكروبيولوجى  

 اراضى

 طالب(  12)

 الكترونى

تكنولوجيا حبوب 

 ومنتجاتها

 طالب (   48)   

تكنولوجيا حبوب 

 ومنتجاتها

 طالب (    28)   

محاصيل علف  

 ومراعى

 طالب(    44)   

 

 تغذية االسماك

 طالب(    15)    

 استكمال 1

 

محاصيل علف  

 ومراعى

 طالب(    18) 

 

انتاج نباتات زينة  

(2) 

 طالب(   50) 

 

 مكافحة حيوية 

 طالب (   27)   

 

 2023/ 22/1 االحد 
 دورة زراعية 

 طالب (    6) 

 استكمال 1

 محاصيل خاص 

 طالب(   12)   

تكنولوجيا لحوم 

 وأسماك 

 (  طالب  47)  

تكنولوجيا لحوم 

 واسماك 

 طالب(     26)    

 

تكنولوجيا البان  

 ومنتجاتها

 طالب (    44) 

 

اقتصاديا ت الثروة  

 السمكية

 طالب(   15)   

 

 دورة زراعية 

 طالب(   18)  

انتاج فاكهة 

 2مستديمة 

 طالب(    50) 

 استكمال 1

انتاج محاصيل  

 خاص

 طالب (    24)   

 

 االمتحانات االلكترونية بمركز االختبارات االلكترونية  بكلية الطب   –)سعيد الشامى (   مدرج أ.د)تبدأ االمتحانات في تمام الساعة الواحدة ظهراً 
 عميد الكلــيــة                                                    رئيس قسم شئون الطـــــالب                             وكيل الكلية لشئون التعليم والطـــــالب                   

                                                                                                أ.د/                                                                     
 أحمد يس محمد د/    . أ                                                                      علي محمود الحماحميمحمد                                                                

 


