
 

 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                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

  جداول الهندسة الزراعية

 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 الهندسة الزراعية(األولالمستوى ) ة)جدول االمتحانات النظري

 (2023/2022 الجامعيللعام  األول الدراسيللفصل )

 م
 

 عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة ــخ التاري اليوم 

 طالب 142 )متطلب جامعة( إنجليزيةلغة  2022/ 12/ 25 االحد  1

 28/12/2023 االربعاء 2
 )متطلب جامعة( حاسب آلي

 الكترونى 
 طالب 124

 طالب 158 رياضة )أ(  5/1/2023      الخميس 3

 طالب 135 أساسيات علم الحيــوان 10/1/2023      الثالثاء  4

 طالب 156 مساحة مستوية 14/1/2023      السبت  5

 17/1/2023       الثالثاء  6
   رسم هندسي )أ( 
 ( )بكلية الهندسة

 مساء   5الى  2من الساعة 
 طالب 136

 طالب 132 مبادئ االقتصاد  21/1/2023       السبت  7

 طالب 126 أساسيات النبات الزراعي 24/1/2023       الثالثاء  8

ما    الهندسة الزراعيةبصالة الصناعات وصالة  العاشرة صباحاتمام الساعة  في تبدأ االمتحانات  
 مساء  5الى  2من الساعة  عدا الرسم الهندسى بكلية الهندسة 

بمركز االختبارات   2الى  1الساعة من   (الكترونى عقد )يالحاسب اآللي س امتحانعلما بأن 

   بكلية الطب–الدور الرابع اعلى مركز التنمية البشرية  –االلكترونية 
 

 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 الهندسة الزراعية(المستوى الثاني)جدول االمتحانات النظرية )

 (2023/2022للفصل الدراسي األول للعام الجامعي )

 م
 

 عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة التاريــخ  اليوم 

 طالب  104 أساسيات انتاج فاكهه   28/12/2022 االربعاء 1

 طالب   106 ديناميكا حراريـــــــــــة  1/1/2023 االحد  2

 طالب   93 حاسب آلي  4/1/2023     االربعاء  3

 طالب    99 أساسيات علوم الغذاء واأللبان  11/1/2023    االربعاء  4

 طالب    99 أساسيات إنتاج حيواني  15/1/2023     االحد  5

 طالب   103 أساسيات أراضى 18/1/2023   االربعاء  6

 طالب   102 مراض نبات أأساسيات  22/1/2023     االحد  7

 أحمد شكرى/فى مدرج أ.د العاشرة صباحا تبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

 
 

 



 

 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 الهندسة الزراعية( المستوى الثالث)جدول االمتحانات النظرية )

 (2023/2022للفصل الدراسي األول للعام الجامعي )

 م
 

 عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة التاريــخ  اليوم 

 طالب 86 هندسة مباني وإنشاءات زراعية  3/1/2023      الثالثاء  1

 طالب 88 نظرية وتصميم اآلالت 10/1/2023      الثالثاء  2

 طالب 72 كهرباء الريــــــــــــف  14/1/2023      السبت  3

 طالب 73 الخصائص الطبيعية والهندسية  17/1/2023       الثالثاء  4

 طالب 84 هندسة نظم الري  21/1/2023       السبت  5

 طالب 71 آالت احتراق داخلي  24/1/2023       الثالثاء  6

 أحمد شكرى/فى مدرج أ.د الواحدة ظهراتبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

 
 



 

 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 الهندسة الزراعية( المستوى الرابع)جدول االمتحانات النظرية )  

 (2023/2022للفصل الدراسي األول للعام الجامعي )

 م
 

 عدد الطــــالب  المـــــــــــــادة التاريــخ  اليوم 

 طالب  71 هندسة تصنيع المنتجات الزراعية 2022/ 12/ 28 االربعاء 1

 طالب  58 آالت مكافحة اآلفات  2023/ 1/1    االحد  2

 طالب  68 هندسة التبريد والتسخين 4/1/2023     االربعاء 3

 طالب  68 هندسة البيئة  11/1/2023    االربعاء  4

 طالب  77 تطبيقات الحاسب اآللي  15/1/2023     االحد  5

 طالب  71 إحصاء وتصميم تجارب زراعية 18/1/2023   االربعاء  6

 طالب  73 صيانة جرارات وآالت زراعية 22/1/2023     االحد  7

 أحمد شكرى/فى مدرج أ.د الواحدة ظهراتبدأ االمتحانات في تمام الساعة 

 
 رئيس شئون الطالب 


