جامعـة طنطـا
كليـة الزراعـة بطنطـا

شئون التعليـم والطـالب

جـدول االمتحـانات العمليـة والشـفهيـة للمسـتوي األول

للفصـل الدراسـي الثانــي فـي العـام الجامعـي 2016/2015م
ــــــ

اليـوم والتاريـخ
السـ ــبت

2016/5/21م
األح ـ ــد

2016/5/22م
األثنيـ ــن

2016/5/23م
الثالثـ ــاء

2016/5/24م
األربع ـ ــاء

2016/5/25م
الخميـ ــس

2016/5/26م

الم ـ ـ ـ ــادة
كيميـاء عضـويــة
أساسيات علوم وتكنولوجيا
الصناعات الغذائيـة

عدد

مكان انعقاد

الطالب

االمتحان

567

557

حش ـ ـ ــرات

559

أقتصـاد ع ــام

569

المساحـة المستويــة

564

مبـادئ األحص ــاء

587

مدرج أ0د /طه شلبي
الدور األرضي

ومعامل القسـم
مدرج أ0د /طه شلبي
الدور األرضي

ومعامل القسـم
مدرج أ0د /طه شلبي
الدور األرضي

ومعامل القسـم
مدرج أ0د /طه شلبي
الدور األرضي

ومعامل القسـم
مدرج أ0د /طه شلبي
الدور األرضي

ومعامل القسـم
مدرج أ0د /طه شلبي
الدور األرضي

ومعامل القسـم

القسم العلمي
وقايـة النبـات
علوم وتكنولوجيا
األغذيـة

وقايـة النبــات

األقتصاد الزراعـي

الهندسـة الزراعيـة

المحاصي ــل

** تبـدأ االمتحـانات العمليـة من الساعـة الثامنـة ونصـف صباحا 0

** يتم عقد االمتحانـات الشفهيـة لجميـع المواد بعـد االنتهـاء مـن االمتحان العملـي نفس اليـوم 0
رئيس شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

(أ0د /عيسـوي قاسـم محمـود )

عميــد الكليــة

(( أ0د /عـادل السـيد أبو زيـد ))

وقت االمتحان
من الساعة
8.30

من الساعة
8.30

من الساعة
8.30

من الساعة
8.30

من الساعة
8.30

من الساعة
8.30

جامعـة طنطـا

كليـة الزراعـة بطنطـا
شئون التعليـم والطـالب

جـدول االمتحـانات العمليـة والشـفهيـة للمسـتوي الثانــي

للفصـل الدراسـي الثانــي فـي العـام الجامعـي 2016/2015م
ــــــ

اليـوم والتاريـخ

السـ ــبت

2016/5/21م

األح ـ ــد

2016/5/22م
األثنيـ ــن

2016/5/23م
الثالثـ ــاء

2016/5/24م
األربع ـ ــاء

2016/5/25م
الخميـ ــس

2016/5/26م

الم ـ ـ ـ ــادة
أساسـيات علـم الوراثــة

عدد

مكان انعقاد

الطالب

االمتحان

333

كيميـاء حيويـة عامـه

25

أساسيات علـم األراضــي

354

تغذيـة حيـوان ودواجـن

350

أساسـيات تربيـة النبــات

355

فسـيولوجـي نب ــات

352

أساسيات علوم وتكنولوجيا األلبـان

334

مدرجي ب  ،ج الدور
األرضي

ومعامل القسم

معامل القسم
مدرجي ب  ،ج
الدور األرضي

ومعامل القسم
مدرجي ب  ،ج
الدور األرضي

ومعامل القسم
مدرجي ب  ،ج
الدور األرضي

ومعامل القسم
مدرجي ب  ،ج
الدور األرضي

ومعامل القسم
مدرجي ب  ،ج
الدور األرضي

ومعامل القسم

القسم العلمي
الوراث ــة
علوم وتكنولوجيا

رئيس شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

(أ0د /عيسـوي قاسـم محمـود )

من الساعة
8.30

األغذية

األراضـي والميـاة

األنتـاج الحيوانـي

المحاصي ــل

النبـات الزراعـي
علوم وتكنولوجيا
األغذيـة

** تبـدأ االمتحـانات العمليـة من الساعـة الثامنـة ونصـف صباحا 0

** يتم عقد االمتحانـات الشفهيـة لجميـع المواد بعـد االنتهـاء مـن االمتحان العملـي نفس اليـوم 0

وقت االمتحان

عميــد الكليــة

(( أ0د /عـادل السـيد أبو زيـد ))

من الساعة
8.30

من الساعة
8.30

من الساعة
8.30

من الساعة
8.30

من الساعة
8.30

جامعـة طنطـا

كليـة الزراعـة بطنطـا

شئون التعليـم والطـالب

جـدول االمتحـانات العمليـة والشـفهيـة للمسـتوي الثالــث
للفصـل الدراسـي الثانــي فـي العـام الجامعـي 2016/2015م
ــــــ

اليـوم والتاريـخ
السـ ــبت

الم ـ ـ ـ ــادة

عدد

مكان انعقاد

الطالب

االمتحان
مدرجي 2، 1

زهـور ونباتـات زينــة

136

رعايـة وتربيـة حيــوان

137

أمـراض نبـات عـام

137

مبيـدات اآلفــات

139

تربية النحل وديدان الحريـر

12

تكثيف وتحميل المحاصيـل

103

2016/5/25م

تكنولوجيا الزيوت والدهون

14

ومعامل القسم

الخميـ ــس

انشـاء مزارع األنتاج الحيوانـي

131

مدرجي 2، 1

هندسـة ري وصـرف

10

2016/5/21م
األح ـ ــد

2016/5/22م
األثنيـ ــن

2016/5/23م
الثالثـ ــاء

2016/5/24م
األربع ـ ــاء

2016/5/26م

ومعامل القسم
مدرجي 2، 1

ومعامل القسم
مدرجي 2، 1

ومعامل القسم
مدرجي 2، 1

ومعامل القسم
مدرجي 2، 1

ومعامل القسم

القسم العلمي
البساتيـن
األنتـاج الحيوانـي
النبـات الزراعـي
وقايـة النبـات
المحاصيــل
علوم وتكنولوجيا
األغذية

(أ0د /عيسـوي قاسـم محمـود )

8.30

من الساعة
8.30

من الساعة
8.30

3 -8.30
4.30 - 3
3 -8.30
4.30 - 3

األنتاج الحيواني
الهندسة الزراعية

4.30 - 3

** يتم عقد االمتحانـات الشفهيـة لجميـع المواد بعـد االنتهـاء مـن االمتحان العملـي نفس اليـوم 0
رئيس شئون الطالب

من الساعة

3 -8.30

** تبـدأ االمتحـانات العمليـة من الساعـة الثامنـة ونصـف صباحا 0

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

وقت االمتحان

عميــد الكليــة
(( أ0د /عـادل السـيد أبو زيـد ))

جامعـة طنطـا

كليـة الزراعـة بطنطـا

شئون التعليـم والطـالب

جـدول االمتحـانات العمليـة والشـفهيـة للمسـتوي الرابــع

للفصـل الدراسـي الثانــي فـي العـام الجامعـي 2016/2015م
ــــــ

اليـوم والتاريـخ

الم ـ ـ ـ ــادة

الخمي ــس

تطبيقات الحاسب اآللـي في العلوم

عدد

مكان انعقاد

الطالب

االمتحان

247

2016/5/19

الزراعيـة

السـ ــبت

ارشــاد زراعــي

245

صحـة حيـوان ودواجـن

13

حش ـرات أقتصاديــة

244

اسـتصالح أراضــي

246

التلوث الغذائي وسالمة الغذاء

16

انتــاج فاكه ـ ــه

244

المبيدات والتلوث البيئـي

139

2016/5/21م
األح ـ ــد

2016/5/22م
األثنيـ ــن

2016/5/23م
الثالثـ ــاء

2016/5/24م

القسم العلمي

وقت االمتحان

معمل الحاسب

قسم الوراثة

قسم البساتيـن

من الساعة
8.30

مدرجـي 5 ، 4

األقتصاد الزراعي

3.30 -8.30

األنتاج الحيواني

5 -3.30

اآللي

ومعامل القسـم

مدرجـي 5 ، 4
ومعامل القسـم

مدرجـي 5 ، 4
ومعامل القسـم

مدرجـي 5 ، 4
ومعامل القسـم

وقايـة النبـات
األراضي والميـاة
علوم وتكنولوجيا
األغذية

البساتيــن

من الساعة
8.30

3.30 -8.30
5 -3.30
من الساعة
8.30

وقاية النبات

3.30 -8.30

2016/5/25م

انتـاج سالالت البيـض

12

ومعامل القسـم

األنتاج الحيواني

5 -3.30

الخميـ ــس

مبيدات أفات الحبوب المخزونـة

231

مدرجـي 5 ، 4

وقاية النبات

2.30 -8.30

تسميد وري أشجار الفاكهــه

77

البساتين

5 -2.30

األربع ـ ــاء

2016/5/26م

مدرجـي 5 ، 4

ومعامل القسـم

** تبـدأ االمتحـانات العمليـة من الساعـة الثامنـة ونصـف صباحا 0

** يتم عقد االمتحانـات الشفهيـة لجميـع المواد بعـد االنتهـاء مـن االمتحان العملـي نفس اليـوم 0
رئيس شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
(أ0د /عيسـوي قاسـم محمـود )

عميــد الكليــة
(( أ0د /عـادل السـيد أبو زيـد ))

جامعـة طنطـا

كليـة الزراعـة بطنطـا

شئون التعليـم والطـالب

جـدول االمتحـانات العمليـة والشـفهيـة الفرقـة الرابعـة الئحـة قديمـة
للفصـل الدراسـي الثانــي فـي العـام الجامعـي 2016/2015م
ــــــ

اليـوم والتاريـخ
السـ ــبت

2016/5/21م
األح ـ ــد

2016/5/22م
األثنيـ ــن

2016/5/23م
الثالثـ ــاء

2016/5/24م
األربع ـ ــاء

2016/5/25م
الخميـ ــس

2016/5/26م

الم ـ ـ ـ ــادة

عدد

مكان انعقاد

الطالب

االمتحان

دراسـات خاصـة

10

إدارة مـزارع

12

ارشـاد زراعــي

10

نباتات الزينة وتنسيق الحدائق

13

ـــ

مدرج 3
مدرج 3
مدرج 3

ومعمل البساتين
ـ

مبيـدات اآلفـات

10

تربية النحل وديدان الحرير

11

مدرج 3

ومعمل وقاية النبات
مدرج 3

ومعمل وقاية النبات

القسم العلمي

وقت االمتحان

قسم المحاصيل

من الساعة

قسم األقتصاد

10 – 8.30

قسم البساتين

10 - 8.30

ـ

ـ

وقايـة النبـات

5 - 3.30

وقايـة النبـات

5 - 3.30

واألقتصاد
الزراعي

** تبـدأ االمتحـانات العمليـة من الساعـة الثامنـة ونصـف صباحا 0

** يتم عقد االمتحانـات الشفهيـة لجميـع المواد بعـد االنتهـاء مـن االمتحان العملـي نفس اليـوم 0
رئيس شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
(أ0د /عيسـوي قاسـم محمـود )

عميــد الكليــة
(( أ0د /عـادل السـيد أبو زيـد ))

5 - 3.30
12.30 - 11

جامعـة طنطـا

كليـة الزراعـة بطنطـا

شئون التعليـم والطـالب

جـدول االمتحـانات العمليـة والشـفهيـة الفرقـة الثالثـة الئحـة قديمـة
للفصـل الدراسـي الثانــي فـي العـام الجامعـي 2016/2015م
ــــــ

اليـوم والتاريـخ
السـ ــبت

2016/5/21م
األح ـ ــد

2016/5/22م
األثنيـ ــن

2016/5/23م
الثالثـ ــاء

2016/5/24م
األربع ـ ــاء

2016/5/25م
الخميـ ــس

2016/5/26م

عدد

مكان انعقاد

الطالب

االمتحان

ـ

ـ

ـ

ـ

حشـرات أقتصاديـة

1

معمل القسـم

وقاية النبات

5- 3.30

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

تغذيـة نبـات

1

معمل القسـم

األراضي والميـاة

11 - 10

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

الم ـ ـ ـ ــادة

القسم العلمي

وقت االمتحان
ـ

** تبـدأ االمتحـانات العمليـة من الساعـة الثامنـة ونصـف صباحا 0

** يتم عقد االمتحانـات الشفهيـة لجميـع المواد بعـد االنتهـاء مـن االمتحان العملـي نفس اليـوم 0
رئيس شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
(أ0د /عيسـوي قاسـم محمـود )

عميــد الكليــة
(( أ0د /عـادل السـيد أبو زيـد ))

جامعـة طنطـا

كليـة الزراعـة بطنطـا

شئون التعليـم والطـالب

جـدول امتحـان الفرقــة  /األولـي ( الئحـة جديــدة )

للفصـل الدراسـي الثانــي فـي العـام الجامعـي 2016/2015م
ــــــ

اليـوم والتاريــخ
األح ـ ـ ــد

2016/5/29م
األربعـ ـ ــاء

2016/6/1م
األح ـ ـ ــد

2016/6/5م
األربعـ ـ ــاء

2016/6/8م
السـ ــبت

2016/6/11م
ااألثنيـ ــن

2016/6/13م
األربع ـ ــاء

2016/6/15م

الوق ـ ــت

الم ـ ـ ـ ــادة

العـدد

المساح ــة المستويــة

564

10.30

اقتص ــاد عــام

569

10.30

12.30

حش ـ ـ ــرات

559

10.30

12.30

مبـادئ األحصـ ــاء

587

10.30

12.30

557

10.30

12.30

لغـة إنجليزيـ ــة1

528

10.30

12.30

كيميـ ــاء عضويـ ــة

567

10.30

12.30

أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات
الغذائيــة

من الساعة

الي الساعة
12.30

** تبـدأ االمتحـانات العمليـة والشفهيـة بـوم السـبت الموافـق2016/5/21م حتـى يـوم الخميـس الموافـق 2016/5/26م 0

** تبـدأ امتحانـات الفرقــة مـن الساعـة العاشـرة ونصـف صباحـا 0
رئيس شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
(أ0د /عيسـوي قاسـم محمـود )

عميــد الكليــة
(( أ0د /عـادل السـيد أبو زيـد ))

جامعـة طنطـا

كليـة الزراعـة بطنطـا

شئون التعليـم والطـالب

*******************

جـدول امتحـان الفرقــة  /الثانيـ ــة الئحـة جدي ــدة
للفصـل الدراسـي الثانــي فـي العـام الجامعـي 2016/2015م
ــــــ

الوقـ ـ ـت

اليـوم والتاريــخ

الم ـ ـ ـ ــادة

العـدد

األثنيـ ــن

أساسيات علـم االوراثــة

333

فسـيولوجـي النبــات

352

10.30

أساسـيات علـم األراضــي

354

10.30

12.30

أساسيات علوم وتكنولوجيـا األلبــان

334

10.30

12.30

أسـاسيـات تربيـة النب ــات

355

10.30

12.30

حقـوق األنس ـ ــان

347

10.30

12.30

تغذيـة حيـوان ودواجــن

350

10.30

12.30

2016/5/30م
الخمي ــس

2016/6/2م
األثنيـ ــن

2016/6/6م
الخميـ ــس

2016/6/9م
األح ـ ــد

2016/6/12م
الثالثـ ــاء

2016/6/14م
الخميـ ــس

2016/6/16م

كيميـاء حيويـة عامــة

25

من الساعة

الي الساعة

10.30

12.30
12.30

** تبـدأ االمتحـانات العمليـة والشفهيـة بـوم السـبت الموافـق2016/5/21م حتـى يـوم الخميـس الموافـق 2016/5/26م 0

** تبـدأ امتحانـات الفرقــة مـن الساعـة العاشـرة ونصـف صباحـا 0
رئيس شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
(أ0د /عيسـوي قاسـم محمـود )

جامعـة طنطـا

عميــد الكليــة
(( أ0د /عـادل السـيد أبو زيـد ))

كليـة الزراعـة بطنطـا

شئون التعليـم والطـالب

*******************

جـدول امتحـان الفرقــة  /الثالث ــة الئحـة قديمــة
للفصـل الدراسـي الثانــي فـي العـام الجامعـي 2016/2015م
ــــــ

اليـوم والتاريــخ
األح ـ ـ ــد

2016/5/29م
األربعـ ـ ــاء

2016/6/1م
األح ـ ـ ــد

2016/6/5م
األربعـ ـ ــاء

2016/6/8م
السـ ــبت

2016/6/11م
ااألثنيـ ــن

2016/6/13م

الوق ـ ــت

الم ـ ـ ـ ــادة

العـدد

تكنولوجيـا الزيـوت والدهـون

3

1.30

انتـاج محاصيـل حقليــة2

4

1.30

3.30

تغذي ــة نب ـ ــات

6

1.30

3.30

حش ـرات اقتصــاديــة

5

1.30

3.30

إنتــاج وتربيــة دواجــن

4

1.30

3.30

إنت ــاج خضـ ــر

4

1.30

3.30

من الساعة

الي الساعة
3.30

** تبـدأ االمتحـانات العمليـة والشفهيـة بـوم السـبت الموافـق2016/5/21م حتـى يـوم الخميـس الموافـق 2016/5/26م 0

** تبـدأ امتحانـات الفرقــة مـن الساعـة الواحــدة ونصـف بعد الظهـر 0
رئيس شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
(أ0د /عيسـوي قاسـم محمـود )

جامعـة طنطـا

كليـة الزراعـة بطنطـا

عميــد الكليــة
(( أ0د /عـادل السـيد أبو زيـد ))

شئون التعليـم والطـالب

جـدول امتحـان الفرقــة  /الثالث ــة الئحـة جديــدة
للفصـل الدراسـي الثانــي فـي العـام الجامعـي 2016/2015م

اليـوم والتاريــخ
األح ـ ـ ــد

2016/5/29م
األربعـ ـ ــاء

2016/6/1م
األح ـ ـ ــد

2016/6/5م
األربعـ ـ ــاء

2016/6/8م
السـ ــبت

2016/6/11م
ااألثنيـ ــن

2016/6/13م
األربع ـ ــاء

2016/6/15م
األح ـ ــد

2016/6/19م

الوق ـ ــت

الم ـ ـ ـ ــادة

العـدد

رعايـة وتربيـة حي ــوان

137

1.30

أم ـراض نبــات عــام

137

1.30

3.30

زهـور ونباتـات زينــة

136

1.30

3.30

مبي ــدات اآلفــات

139

1.30

3.30

هندسـة الـري والصـرف

10

1.30

3.30

تكنولوجيا الزيوت والدهون

14

1.30

3.30
3.30
3.30

من الساعة

الي الساعة
3.30

تربيـة النحل وديدان الحريـر

12

أنشـاء مزارع األنتـاج الحيوانـي

131

1.30

تكثيـف وتحميـل المحاصيــل

103

1.30

** تبـدأ االمتحـانات العمليـة والشفهيـة بـوم السـبت الموافـق2016/5/21م حتـى يـوم الخميـس الموافـق 2016/5/26م 0

** تبـدأ امتحانـات الفرقــة مـن الساعـة الواحــدة ونصـف بعد الظهـر 0
رئيس شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

(أ0د /عيسـوي قاسـم محمـود )

جامعـة طنطـا

كليـة الزراعـة بطنطـا

شئون التعليـم والطـالب

عميــد الكليــة

(( أ0د /عـادل السـيد أبو زيـد ))

*******************

جـدول امتحـان الفرقــة  /الرابع ــة الئحـة قديمــة

للفصـل الدراسـي الثانــي فـي العـام الجامعـي 2016/2015م
ــــــ

اليـوم والتاريــخ
األثنيـ ــن

2016/5/30م
الخمي ــس

2016/6/2م
األثنيـ ــن

2016/6/6م
الخميـ ــس

2016/6/9م
األح ـ ــد

2016/6/12م
الثالثـ ــاء

2016/6/14م

الوق ـ ــت

الم ـ ـ ـ ــادة

العـدد

إدارة م ـ ـ ــزارع

12

1.30

دراسـات خاص ـ ــة

10

1.30

3.30

أرشــاد زراعـ ـ ــي

10

1.30

3.30

مبيـدات اآلفـ ـ ــات

10

1.30

3.30

نباتـات الزينـة وتنسـيق الحدائـق

13

1.30

3.30

تربيـة النحـل وديـدان الحريـر

11

1.30

3.30

من الساعة

الي الساعة
3.30

** ** تبـدأ االمتحـانات العمليـة والشفهيـة بـوم السـبت الموافـق2016/5/21م حتـى يـوم الخميـس الموافـق 2016/5/26م 0

** تبـدأ امتحانـات الفرقــة مـن الساعـة الواحــدة ونصـف بعـد الظهـر 0
رئيس شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
(أ0د /عيسـوي قاسـم محمـود )

عميــد الكليــة
(( أ0د /عـادل السـيد أبو زيـد ))

جامعـة طنطـا

كليـة الزراعـة بطنطـا

شئون التعليـم والطـالب

جـدول امتحـان الفرقــة  /الرابع ــة الئحـة جديــدة

للفصـل الدراسـي الثانــي فـي العـام الجامعـي 2016/2015م
ــــــ

اليـوم والتاريــخ
األثنيـ ــن

2016/5/30م
الخمي ــس

2016/6/2م
األثنيـ ــن

2016/6/6م
الخميـ ــس

2016/6/9م
األح ـ ــد

2016/6/12م
الثالثـ ــاء

2016/6/14م
الخميـ ــس

2016/6/16م
األثنيـ ــن

2016/6/20م

الوق ـ ــت

الم ـ ـ ـ ــادة

العـدد

اسـتصـالح أراض ــي

246

1.30

حشـ ـ ـرات أقتصادي ــة

244

1.30

3.30

أرشـاد زراع ـ ــي

245

1.30

3.30

أنتـاج فاكهـ ـ ــه

244

1.30

3.30

المبيـدات والتلوث البئيــي

139

1.30

3.30

تسميـد وري أشجار الفاكهــه

77

1.30

3.30

مبيـدات أفات الحبوب المخزونـه

231

1.30

3.30

الثلوث الغذائي وسالمه الغذاء

16

انتـاج سالالت البيض واللحـم

12

صحـة حيوان ودواجـن

13

من الساعة

الي الساعة
3.30

1.30

3.30

** تبـدأ االمتحـانات العمليـة والشفهيـة بـوم السـبت الموافـق2016/5/21م حتـى يـوم الخميـس الموافـق 2016/5/26م 0

** تبـدأ امتحانـات الفرقــة مـن الساعـة الواحــدة ونصف بعد الظهـر 0
رئيس شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

(أ0د /عيسـوي قاسـم محمـود )

عميــد الكليــة

(( أ0د /عـادل السـيد أبو زيـد ))

جامعـة طنطـا

كليـة الزراعـة بطنطـا

شئون التعليم والطـالب

جـدول امتحـان تخلفـات الفـرق الثـالث ( األولـي والثانيـة والثالثــة )

الئح ـ ـ ــة قديم ـ ـ ــه

للفصـل الدراسـي الثانــي للعـام الجامعـي 2016/2015م
اليوم والتاريـخ

األحـ ــد

2016/5/15م
األثني ـ ــن

تخلفات الفرقـة األولـي الئحـة قديمـة

تخلفات الفرقـة الثانيـة الئحـة قديمـة

المـ ـ ـادة

العدد

الوقت

الم ـ ــادة

العدد

الوقت

الم ـ ــادة

العدد

الوقت

حاسب آلــي 1

1

من 11الي 1

وراثـ ـ ــة

3

من 11الي 1

تغذيـة نبــات

1

من 11الي 1

ــــ

ــ

ـــ

حاسـب آلــي 2

ـــــ

ــ

ــ

ـــ

ميكروبيولـوجي عـام

1

ـــ

ــــ

ـ

2016/5/16م
الثالثـ ــاء

ــــ

ــ

2016/5/17م
األربع ــاء

تخلفات الفرقـة الثالثـة الئحـة قديمـة

مبادئ األحصـاء

ــــ

ــ

2

2

من 11الي 1

ـــــ

من 11الي 1

ـ

ـ

2016/5/18م
** يتـم عقـد االمتحانات العمليـة والشفهيـة لجميع بعد األنتهـاء من االمتحـان التحريـري في ذات يـوم امتحـان المـادة 0

** تبـدأ امتحانـات تخلفـات الفـرق الثـالث ( األولـي والثانيـة والثالثـة ) مـن الساعـة الحاديـة عشـرة قبل الظهر 0
شـئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
(( أ0د /عيسـوي ق اسـم محمـود ))

عميــد الكلي ــة
(( أ0د  /عـادل السيد أبو زيــد ))

ــ
ـ

ــ
ـ

جامعـة طنطـا

كليـة الزراعـة بطنطـا

شئون التعليم والطـالب

جـدول امتحـان تخلفـات الفـرق الثـالث ( األولـي والثانيـة والثالثــة )

الئح ـ ـ ــة جدي ـ ـ ــدة

للفصـل الدراسـي الثان ــي للعـام الجامعـي 2016/2015م
اليوم والتاريـخ

تخلفات الفرقـة األولـي الئحـة جديـدة
الم ـ ــادة

العدد

2016/5/15م

المسـاحة المستويـة
لغـة انجليزيــة1

3

األثني ـ ــن

أقتصــاد عـام

10

مبـادئ األحصــاء

42

من 11الي 1

7

من 11الي 1

األحـ ــد

2016/5/16م
الثالثـ ــاء

2016/5/17م
األربع ــاء

2016/6/18م

حش ـرات

أساسيات علوم وتكنولوجيا
الصناعات الغذائية

6
3

تخلفات الفرقـة الثالثـة الئحـة جديـدة

تخلفات الفرقـة الثانيـة الئحـة جديـدة

الوقت

الم ـ ــادة

العدد

الوقت

الم ـ ــادة

العدد

الوقت

من 11الي 1

أساسـيات علـم الوراثــة

14

من 11الي 1

زهور ونباتـات زينـة

4

من 11الي 1

من 11الي 1

أساسـيات تربيـة النبـات

4

من 11الي 1

مبيـدات اآلفــات

1

من 11الي 1

حقـوق األنسـان

10

من 11الي 1

ـــــ

ـ

ـ

فسيولوجـي نبــات

4

من 11الي 1

أمـراض نبـات عـام

3

من 11الي 1

** يتـم عقـد االمتحانات العمليـة والشفهيـة لجميع بعد األنتهـاء من االمتحـان التحريـري في ذات يـوم امتحـان المـادة 0

** تبـدأ امتحانـات تخلفـات الفـرق الثـالث ( األولـي والثانيـة والثالثـة ) مـن الساعـة الحاديـة عشـرة قبل الظهر 0
شـئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
(( أ0د /عيسـوي قاســم محمــود ))

عميــد الكلي ــة
(( أ0د  /عـادل السيد أبو زيــد ))

