
 جامعة طنطا
 كلية الزراعة بطنطا

 شؤون التعليم و الطالب

 جدول امتحانات
  لإلمتحانات التحريرية 2011الرابع الئحة /  المستوى 

 2020 / 2019للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

العدد المادة اليوم و التاريخ 
مواعيد االمتحان التحريرى 

الى الساعة من الساعة  

السبت 
11/7/2020 

 1 11 467ارشاد زراعى 

االربعاء 
15/7/2020 

 1 11 467إنتاج فاكهة 

السبت 
18/7/2020 

 1 11 467حشرات إقتصادية 

االربعاء 
22/7/2020 

 1 11 468استصالح اراضى 

السبت 
25/7/2020 

 1 11 229انتاج سالالت البيض و اللحم 

الثالثاء 
28/7/2020 

 1 11 118االسمدة و التسميد 

االربعاء 
5/8/2020 

 1 11 227اكثار و جودة التقاوى 

السبت 
8/8/2020 

 1 11 145تكنيك وراثى 

االربعاء 
12/8/2020 

 1 11 196تشخيص أمراض النبات 

 :-تعليمات هامة 
 .تبدأ اإلمتحانات التحريرية الساعة الحادية عشر قبل الظهر -
 .لن يسمح ألى طالب دخول لجنة االمتحان بدون إرتداء الكمامه الطبية -
 لن يسمح بدخول اى طالب الحرم الجامعى بدون ارتداء الكمامه الطبيه -
 .لن يسمح بإستخدام المصاعد الكهربائية سوى الطالب من ذوى االحتياجات الخاصة -
 .لن يسمح ألى طالب تداول األدوات الكتابيه داخل اللجنة -
 .يحظر على جميع الطالب دخول لجنة االمتحان بالتليفون المحمول -

 
 شئون الطالب                           

 
 راضى                                        وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب. أ

                                                   
 عيسوى قاسم محمود                                     عميد الكلية. د.                                                   أ

 شريف عبد الونيس جبر. د.                                                                                                           أ
  



جامعة طنطا 
كلية الزراعة بطنطا 

شؤون التعليم و الطالب 

 جدول امتحانات
  لإلمتحانات التحريرية 1988الرابع الئحة /  المستوى 

 2020 / 2019للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

العدد المادة اليوم و التاريخ 
مواعيد االمتحان التحريرى 

الى الساعة من الساعة  

السبت 
11/7/2020 

 1 11 4ارشاد زراعى 

االربعاء 
15/7/2020 

 1 11 4 نباتات الزينة و تنسيق الحدائق

السبت 
18/7/2020 

 1 11 4 تربية النحل و ديدان الحرير

االربعاء 
22/7/2020 

 1 11 4 دراسات خاصة

السبت 
25/7/2020 

 1 11 4 مبيدات اآلفات

الثالثاء 
28/7/2020 

 1 11 4 إدارة مزارع

 :-تعليمات هامة 
 .تبدأ اإلمتحانات التحريرية الساعة الحادية عشر قبل الظهر -
 .لن يسمح ألى طالب دخول لجنة االمتحان بدون إرتداء الكمامه الطبية -
 لن يسمح بدخول اى طالب الحرم الجامعى بدون ارتداء الكمامه الطبيه -
 .لن يسمح بإستخدام المصاعد الكهربائية سوى الطالب من ذوى االحتياجات الخاصة -
 .لن يسمح ألى طالب تداول األدوات الكتابيه داخل اللجنة -
 .يحظر على جميع الطالب دخول لجنة االمتحان بالتليفون المحمول -

 
 شئون الطالب                           

 
 راضى                                        وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب.  أ

                                                   
 عيسوى قاسم محمود                                     عميد الكلية. د.                                                   أ

 شريف عبد الونيس جبر. د.                                                                                                           أ
 


