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 2020- 2021 الجامعياألول للعام  الدراسيجدول امتحانات تصف الترم الفصل 

 الميعاد التاريخ  توى المس
الى الخميس  12/ 3الخميس  األول

10 /12 /2020 
9 –  9:45 

الى الخميس  12/ 3الخميس  الثانى 
10 /12 /2020 

10:15  -  11 

  الى 5/12/2020السبت  الثالث 
 10/12/2020الخميس 

 م   12:15  -  11:30
 

  الى 5/12/2020السبت  الرابع 
 10/12/2020الخميس 

 م  1:30  -  12:45
 

 

 مالحظات:

كلية مباشرة بعد  المبنى ومغادرة  فقط،ئق بعشر دقااالمتحان ميعاد يجب على الطالب الحضور قبل   •
 نهاية االمتحان.

 الشخصية وكارنيه الكلية ان وجد. البطاقةيجب احضار  •

 

 مع أطيب االمنيات بالنجاح والتوفيق 

 

 عميد الكلية           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               منسق الجدول
 أ.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد          أ.د/ هدى متولي نصر                              أبوكيلهعماد فاروق  /.مدأ.
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 2020- 2021 الجامعياألول للعام  الدراسيجدول امتحانات تصف الترم الفصل 

 األول  المستوى 

 المراقبون  الميعاد  مقرر اليوم 
 الخميس

 3/12/2020 
أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  9:45 – 9 حقوق انسان 

بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام امراض 
 والمحاصيلالنبات واالقتصاد والبساتين 

 السبت
5/12 

مبادئ علم االجتماع  
 والمجتمع الريفي

أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  9:45 – 9
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام الموارد  
الطبيعية واالقتصاد والبساتين وأمراض 

ووقاية النبات النبات  

 االحد
6/12 

أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  9:45 – 9 مبادئ االقتصاد العام 
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام 

اعات واالقتصاد والبساتين ووقاية الصن
والموارد الطبيعية النبات  

 االثنين 
7/12 

كيمياء فيزيائية وغير  
 عضوية

أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  9:45 – 9
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام 

الصناعات واإلنتاج الحيواني والمحاصيل  
 وأمراض النبات ووقاية النبات

 الثالثاء 
8/12 

أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  9:45 – 9 رياضة عامة 
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام الموارد  
الطبيعية واإلنتاج الحيواني والمحاصيل  

والصناعات ووقاية النبات  

 األربعاء 
9/12 

اساسيات البيئة 
 الزراعية 

أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  9:45 – 9
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام الموارد  
الطبيعية ووقاية النبات والبساتين وأمراض  

 النبات 
 الخميس 

10/12/2020 
مورفولوجيا وتشريح 

 نبات 
أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  9:45 – 9

بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام 
اإلنتاج الحيواني والمحاصيل  الصناعات و 

 ووقاية النبات وأمراض النبات
 عميد الكلية            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                منسق الجدول                   

  أ.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد          أ.د/ هدى متولي نصر                              أبوكيلهعماد فاروق  /.مدأ.        
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 2020- 2021 الجامعياألول للعام  الدراسيجدول امتحانات تصف الترم الفصل 

 المستوى الثاني 

 المراقبون  الميعاد  مقرر اليوم 
 الخميس

 3/12/2020 
أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  11 - 10:15 أساسيات البساتين 

بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام الموارد  
الطبيعية ووقاية النبات والبساتين وأمراض  

 النبات 
 السبت

5/12 
11 - 10:15 اساسيات انتاج المحاصيل  أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  

بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام الموارد  
قتصاد والبساتين وأمراض الطبيعية واال

ووقاية النبات النبات  

 االحد
6/12 

11 - 10:15 أساسيات علم الحشرات أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام 

ووقاية واالقتصاد والبساتين  الصناعات
والموارد الطبيعية النبات  

 االثنين 
7/12 

11 - 10:15 مبادئ الكيمياء الحيوية أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام 

الصناعات واإلنتاج الحيواني والمحاصيل  
 وأمراض النبات ووقاية النبات

 الثالثاء 
8/12 

أساسيات اإلنتاج الحيواني 
 والسمكي

10:15 - 11 أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام اإلنتاج  

   والمحاصيلالحيواني واالقتصاد 

 األربعاء 
9/12 

أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  11 - 10:15 أساسيات علم األراضي 
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام 

الصناعات واإلنتاج الحيواني والمحاصيل  
 وأمراض النبات ووقاية النبات

 الخميس 
10/12/2020 

أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  11 - 10:15 فسيولوجيا النبات العام 
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام 

اإلنتاج الحيواني والمحاصيل  الصناعات و 
 ووقاية النبات وأمراض النبات

 عميد الكلية            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                منسق الجدول                   
  أ.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد          أ.د/ هدى متولي نصر                              أبوكيلهعماد فاروق  /.مدأ.        
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 توزيع طالب المستوى األول والثاني على المدرجات والقاعات اثناء امتحان نصف الترم 

 

 المستوى الثاني  لمستوى األول ا
 االمتحانمكان  رقم الكشف مكان االمتحان رقم الكشف

 1مدرج  70 – 1 1مدرج  70 – 1
 2مدرج  140 – 71 2مدرج  140 – 71

 3مدرج  210 – 141 3مدرج  210 – 141

 4مدرج  280 – 211 4مدرج  280 – 211

 5مدرج  350 – 281 5مدرج  350 – 281

 6مدرج  420 – 351 6مدرج  420 – 351

  101قاعة  490 – 421  101قاعة  490 – 421

 102قاعة  560 – 491 102قاعة  560 – 491

 201قاعة  630 – 561 201قاعة  630 – 561
 202قاعة  700 – 631 202قاعة  700 – 631

 301قاعة  770 – 701 301قاعة  770 – 701

 302قاعة  840 – 771 302قاعة  840 – 771

أخر الكشف +   – 841
 الطالب المحولين والباقين 

 501قاعة  910 – 841 501قاعة 

 401قاعة  980 – 911  

 402قاعة  الطالب المحولين والباقين    
 

     
 عميد الكلية            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                منسق الجدول                   

  أ.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد          أ.د/ هدى متولي نصر                              أبوكيلهعماد فاروق  /.مدأ.        
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 2020- 2021 الجامعياألول للعام  الدراسيجدول امتحانات تصف الترم الفصل 

 المستوى الثالث 

 

من   بدأ  الثامن  األسبوع  في  الثالث  المستوى  طالب  امتحان   الخميس وحتى    5/12/2020  السبتيتم 
من    10/12/2020 الفترة  في  الجدول    ،م  12:15وحتى    11:30وذلك  وضع  المختص  للقسم  ويترك 

 : االتيكل برنامج طبقا للجدول ل محددةال ماكنف على األالكش ألرقامتوزيع الطالب طبقا  وأيضابه  الخاص

 المراقبون  الميعاد  أماكن االمتحان البرنامج  
 2, مدرج  1مدرج  وقاية النبات 

 102, قاعة  101قاعة 
 م 12:15 - 11:30
وحتى  5/12/2020من السبت 

 10/12/2020الخميس 

أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالقسم  

 المختص 
   4, مدرج 3مدرج  انتاج حيواني

 302قاعة 
 م 12:15 - 11:30
وحتى  5/12/2020من السبت 

 10/12/2020الخميس 

أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالقسم  

 المختص 
  5مدرج  صناعات غذائية 

 202, قاعة 201قاعة 
 م 12:15 - 11:30
وحتى  5/12/2020من السبت 

 10/12/2020الخميس 

أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالقسم  

 المختص 
 م 12:15 - 11:30 402قاعة  األراضي والمياه

وحتى  5/12/2020من السبت 
 10/12/2020الخميس 

أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالقسم  

 المختص 
 م 12:15 - 11:30 401قاعة  االقتصاد 

وحتى  5/12/2020من السبت 
 10/12/2020الخميس 

أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالقسم  

 المختص 
 502 قاعة,  6مدرج  انتاج نباتي

   501قاعة  ,522,قاعة 
 301قاعة ,

 م 12:15 - 11:30
وحتى  5/12/2020من السبت 

 10/12/2020الخميس 

أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالقسم  

 المختص 
 عميد الكلية            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                منسق الجدول                   

  أ.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد          أ.د/ هدى متولي نصر                              أبوكيلهعماد فاروق  /.مدأ.        
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 2020- 2021 الجامعياألول للعام  الدراسيجدول امتحانات تصف الترم الفصل 

 المستوى الرابع 

المستوى   طالب  امتحان  من    الرابعيتم  بدأ  الثامن  األسبوع   الخميس وحتى    12/2020/ 5  السبتفي 
م ويترك للقسم المختص وضع الجدول   1:30وحتى    12:45الساعة  وذلك في الفترة من    10/12/2020

 :الخاص به على ان يراعى مواعيد وأماكن كل برنامج طبقا للجدول االتي

 المراقبون  الميعاد  أماكن االمتحان البرنامج 
  م 1:30 - 12:45 201قاعة  أمراض نبات

وحتى  5/12/2020السبت من 
 10/12/2020الخميس 

أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالقسم  

 المختص 
 201قاعة  حشرات 

 202قاعة  وقاية نبات 
 202قاعة  مبيدات

 انتاج حيواني وداجني 
+ 

 تخصصاته الفرعية 

  م 1:30 - 12:45 302, قاعة 4, مدرج 3مدرج 
وحتى  5/12/2020السبت من 

 10/12/2020الخميس 

أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالقسم  

 المختص 
  م 1:30 - 12:45 301, قاعة 2, مدرج 1مدرج  صناعات غذائية 

وحتى  5/12/2020السبت من 
 10/12/2020الخميس 

أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالقسم  

 المختص 
  م 1:30 - 12:45 402قاعة  األراضي والمياه

وحتى  5/12/2020السبت من 
 10/12/2020الخميس 

أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالقسم  

 المختص 
  م 1:30 - 12:45 401قاعة  االقتصاد 

وحتى  5/12/2020السبت من 
 10/12/2020الخميس 

أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالقسم  

 المختص 
  م 1:30 - 12:45 501, قاعة 6, مدرج 5مدرج  البساتين 

وحتى  5/12/2020السبت من 
 10/12/2020الخميس 

أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالقسم  

 المختص 
  م 1:30 - 12:45 522قاعة  المحاصيل 

وحتى  5/12/2020السبت من 
 10/12/2020الخميس 

أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالقسم  

 المختص 
 عميد الكلية            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                منسق الجدول                   

  أ.د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد          أ.د/ هدى متولي نصر                              أبوكيلهعماد فاروق  /.مدأ.        


