
 جامعة قناة السويس 
 كلية الزراعة

 شئون الطـــــــــالب 
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 جامعة قناة السويس 
 كلية الزراعة

 شئون الطـــــــــالب 
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 ( وتخلفات  متطلب الجامعة دولــــــــــج) 

للفصل الدراسى االول  للعام الجامعى    -زراعة عام  من جميع الفرق للفرقة االولى والتخلفات )

2022 /2023 ) 

 (  2022  /  12/      25بتاريخ /    االحد)الموافق يـــــــــــوم / 

 مالحظات  طالب  عدد الطالب اسم المــــــادة  م

 متطلب جامعة    االولى من الفرقة  طالب    415 لغة انجليزية متطلب جامعة  1

من الفرقة الثانية والثالثة   طالب    30 لغة انجليزية متطلب جامعة  2
 والرابعة 

 تخلفات

  بمدرج أ.د/ أحمد شكرى و أ.د/ سعيد الشامى علما بأن االمتحانات سوف تبدأ فى العاشرة صباحا 

 

 

 رئيس شئون الطالب  

 

 

 

 عميد الكليــة         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                   

 أ.د/                                                                               أ.د/ 

        محمد احمـــــــــــــــــــــــد يس                                                الحماحمـــــــــــــــــــــىمحمد على    

 

 

 

 

 

 



 جامعة قناة السويس 
 كلية الزراعة

 شئون الطـــــــــالب 
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 (  جدول متطلب الجامعة وتخلفات ) 

للفصل الدراسى االول  للعام الجامعى    -) للفرقة االولى والتخلفات من جميع الفرق زراعة عام 

2022 /2023 ) 

 (   2022/  12/   28)الموافق يــــوم /االربعاء  بتاريخ /   

 مالحظات  طالب  عدد الطالب اسم المــــــادة  م

 متطلب جامعة  الفرقة االولى   طالب   414 حاسب الى  متطلب جامعة 1

 تخلفات من الفرقة الثانية   طالب      1 حاسب الى  متطلب جامعة 2

بمركزاالختبارات االلكترونية بالدور الرابع اعلى مركز التنمية البشرية بكلية   12.30الى  11.30من الساعة 

 الطب 
 
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                        عميد الكليــة  

 أ.د/                                                                              أ.د/ 

    محمد على الحماحمـــــــــــــــــــــى                                                محمد احمـــــــــــــــــــــــد يس        

  

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة قناة السويس 
 كلية الزراعة

 شئون الطـــــــــالب 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( جدول التخلفات ) 

 ( 2022/2023للفصل الدراسى االول  للعام الجامعى  زراعة عام  -)من جميع الفرق

 ( 2023/  12   /    31   بتاريخ /          السبت )الموافق يـــــوم /   

 كنترول طالب  عدد الطالب اسم المــــــادة  م

 اولى من الفرقة الثانية والثالثة  140 رياضة تفاضل وتكامل   1

 

 بمدرج أ.د/ أحمد شكرى علما بأن االمتحانات سوف تبدأ فى العاشرة صباحا 

فى المقرر )تفاضل وتكامل ( بعد االمتحان مباشرة فى الساعة  العملىكما يرجى العلم بان امتحان 

 الثانية عشر ظهرا فى نفس المدرج  

 

 رئيس شئون الطالب                                             

 

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                          عميد الكليــة  

   أ.د/                                                                             أ.د/  

        محمد احمـــــــــــــــــــــــد يس                                                    حمد على الحماحمــــــــــــــــــــىم   

 

 

 

 

 



 جامعة قناة السويس 
 كلية الزراعة

 شئون الطـــــــــالب 
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 ( جدول التخلفات) 

 ( 2023/ 2022للفصل الدراسى االول  للعام الجامعى   زراعة عام  – )من جميع الفرق

 ( 2023/  1   /   2 بتاريخ /         االثنين  )الموافق يـــــــــــوم /   

 كنترول طالب  عدد الطالب اسم المــــــادة  م

 ثالثة  الرابعة من الفرقة    طالب   2 فطريات وتقسيمها  1

 ثالثة  الرابعة من الفرقة  طالب   12 فسيولوجى نبات خاص 2

 اولى من الفرقة الثانية والثالثة طالب  7 كيمياء غير عضوية  3

 بمدرج ـأ.د/ أحمد شكرى علما بأن االمتحانات سوف تبدأ فى العاشرة صباحا 

 

 

 رئيس شئون الطالب  

 

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                          عميد الكليــة  

 أ.د/                                                                         أ.د/  

  محمد احمــــــــــــــــــــــد يس                                                     محمد على الحماحمــــــــــــــــــــى   

 

 

 

 

 



 جامعة قناة السويس 
 كلية الزراعة
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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( جدول التخلفات )

 ( 2022/2023للفصل الدراسى االول  للعام الجامعى  -زراعة عام  )من جميع الفرق

 (   2023/   1/   3)الموافق يــــوم /الثالثاء  بتاريخ /  

 

 كنترول طالب  عدد الطالب اسم المــــــادة  م

 ثالثة  من الفرقة الرابعة   طالب 2 الحشرات الناقلة لالمراض  1

 ثالثة  من الفرقة الرابعة   طالب 2 الصناعات الغذائية  2

 ثالثة  من الفرقة الرابعة   طالب  1 تعذية نبات   3

 ثالثة    الرابعةمن الفرقة  طالب 6 مساحة ومبانى زراعية  4

 ثالثة    الرابعةمن الفرقة  طالب  1 هندسة مصانع االغذية   5

 ثالثة    الرابعةمن الفرقة  طالب 1 تكنولوجيا تبريد وتجميد  6

 ثالثة  من الفرقة الرابعة  طالب 2 كيمياء حيوى خاص  7

 ثانية  من الفرقة الثالثة   طالب 1 أساسيات اراضى  8

 ثانية  من الفرقة الثالثة   طالب  1 مجتمع ريفى   9

 اولى من الفرقة الثانية والثالثة  طالب 4 نبات زراعى ) أ(  10

 اولى من الفرقة الثانية  طالب 8 حيوان زراعى عام 11

 اولى من الفرقة الثانية والثالثة طالب 4 أقتصاد عام 12

 فى العاشرة صباحا بمدرج أ.د/ أحمد شكرى علما بأن االمتحانات سوف تكون 

 رئيس شئون الطالب 

  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                          عميد الكليــة  

 أ.د/                                                                  أ.د/     

       محمد احمــــــــــــــــــــــــد يس                   محمد على الحماحمــــــــــــــــــــــى                                


