
جدول امتحانات العملي
الفصل الدراسي األول - ٢٠٢٣/٢٠٢٢
الفرقة الثالثة - شعبة: نظم المعلومات

  وارة التعليم العالي
  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شبرا الخيمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠٦٠٠١٦١٠٠٦٣٠١٦٤٠٠٦٠٠١٦١٠٠٦٣٠١٦٤٠٠٦٠٠١٦١٠٠٦٣٠١٦٤٠٠٦٦٠١٦٧١٦-١٠٫٠٠

١٠٫٠٠٦١٠١٦٢٠٠٦٤٠١٦٥٠٠٦١٠١٦٢٠٠٦٤٠١٦٥٠٠٦١٠١٦٢٠٠٦٤٠١٦٥٠٠٦٠٠١٦١٠٠-١١٫٠٠
١١٫٠٠٦٢٠١٦٣٠٠٦٥٠١٦٦٠٠٦٢٠١٦٣٠٠٦٥٠١٦٦٠٠٦٢٠١٦٣٠٠٦٥٠١٦٦٠٠٦١٠١٦٢٠٠-١٢٫٠٠

١٢٫٠٠٦٣٠١٦٤٠٠٦٦٠١٦٧١٦٦٣٠١٦٤٠٠٦٦٠١٦٧١٦٦٣٠١٦٤٠٠٦٦٠١٦٧١٦٦٢٠١٦٣٠٠-١٫٠٠
١٫٠٠٦٤٠١٦٥٠٠٦٠٠١٦١٠٠٦٤٠١٦٥٠٠٦٠٠١٦١٠٠٦٤٠١٦٥٠٠٦٠٠١٦١٠٠٦٣٠١٦٤٠٠-٢٫٠٠
٢٫٠٠٦٥٠١٦٦٠٠٦١٠١٦٢٠٠٦٥٠١٦٦٠٠٦١٠١٦٢٠٠٦٥٠١٦٦٠٠٦١٠١٦٢٠٠٦٤٠١٦٥٠٠-٣٫٠٠
٣٫٠٠٦٦٠١٦٧١٦٦٢٠١٦٣٠٠٦٦٠١٦٧١٦٦٢٠١٦٣٠٠٦٦٠١٦٧١٦٦٢٠١٦٣٠٠٦٥٠١٦٦٠٠-٤٫٠٠

المادة: انجليزيالمادة: ا. موارد المادة: نظم معلومات ١

اليوم: األربعاء ٢٠٢٢/١٢/١٤اليوم: السبت ٢٠٢٢/١٢/١٠

المادة: أ. قواعد بياناتالمادة: ا. محاصيلالمادة: ا. حيوانيالمادة: فاكهة
قاعة ٩قاعة ٨قاعات حاسب ٧ و٨ و٩ و١٠مدرج ٤ قاعات حاسب ٧ و٨ و٩ و١٠

رقم الجلوس

اليوم: الثالثاء ٢٠٢٢/١٢/٢٠

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

معمل ٤مدرج ٣

عميد المعهد  

أ. د. حسن قرقار

وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب

أ. د. حلمي زغلول
١

  مدير إدارة شئون الطالب

أ. دمحم سعد الجالس



جدول امتحانات العملي
الفصل الدراسي األول ٢٠٢٣/٢٠٢٢
الفرقة الثالثة - شعبة: التسويق الدولي

  وزارة اتعليم العالي
  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شبرا الخيمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن
٤٫٠٠٧٠٠١٧١٠٠٧٢٠١٧٣٠٠٧٠٠١٧١٠٠٧٢٠١٧٣٠٠-٥٫٠٠
٥٫٠٠٧١٠١٧٢٠٠٧٠٠١٧١٠٠٧١٠١٧٢٠٠٧٠٠١٧١٠٠-٦٫٠٠
٦٫٠٠٧٢٠١٧٣٠٠٧١٠١٧٢٠٠٧٢٠١٧٣٠٠٧١٠١٧٢٠٠-٧٫٠٠

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠٧٣٠١٧٤٠٠٧٥٠١٧٦٤٤٧٣٠١٧٤٠٠٧٥٠١٧٦٤٤-١٠٫٠٠
١٠٫٠٠٧٤٠١٧٥٠٠٧٣٠١٧٤٠٠٧٤٠١٧٥٠٠٧٣٠١٧٤٠٠-١١٫٠٠
١١٫٠٠٧٥٠١٧٦٤٤٧٤٠١٧٥٠٠٧٥٠١٧٦٤٤٧٤٠١٧٥٠٠-١٢٫٠٠

اليوم: األربعاء ٢٠٢٢/١٢/١٤اليوم: السبت ٢٠٢٢/١٢/١٠

المادة: إحصاء ٢المادة: ا. محاصيلالمادة: ا. حيوانيالمادة: فاكهة
قاعة ٣ و٤مدرج ٤معمل ٤مدرج ٣

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

اليوم: األربعاء ٢٠٢٢/١٢/٢١اليوم: السبت ٢٠٢٢/١٢/١٧

المادة: إحصاء ٢المادة: ا. محاصيلالمادة: ا. حيوانيالمادة: فاكهة

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

قاعة ٣ و٤مدرج ٤معمل ٤مدرج ٣

عميد المعهد  

أ. د. حسن قرقار

وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب

أ. د. حلمي زغلول
٢

  مدير إدارة شئون الطالب

  أ.  دمحم سعد الجالس



جدول امتحانات العملي
الفصل الدراسي األول ٢٠٢٣/٢٠٢٢

الفرقة الثالثة - شعبة التربوي

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شيرا الخيمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠٨٠٠١٨١٠٠٨٥٠١٨٦٠٠٨٠٠١٨١٠٠٨٥٠١٨٦٠٠٨٠٠١٨١٠٠-١٠٫٠٠
١٠٫٠٠٨١٠١٨٢٠٠٨٦٠١٨٧٠٠٨١٠١٨٢٠٠٨٦٠١٨٧٠٠٨١٠١٨٢٠٠-١١٫٠٠
١١٫٠٠٨٢٠١٨٣٠٠٨٧٠١٨٨٠٠٨٢٠١٨٣٠٠٨٧٠١٨٨٠٠٨٢٠١٨٣٠٠-١٢٫٠٠

١٢٫٠٠٨٣٠١٨٤٠٠٨٨٠١٨٨٦٦٨٣٠١٨٤٠٠٨٨٠١٨٨٦٦٨٣٠١٨٤٠٠-١٫٠٠
١٫٠٠٨٤٠١٨٥٠٠٨٨٨١٨٩٦٢٨٤٠١٨٥٠٠٨٨٨١٨٩٦٢٨٤٠١٨٥٠٠-٢٫٠٠
٢٫٠٠٨٥٠١٨٦٠٠٨٠٠١٨١٠٠٨٥٠١٨٦٠٠٨٠٠١٨١٠٠٨٥٠١٨٦٠٠-٣٫٠٠
٣٫٠٠٨٦٠١٨٧٠٠٨١٠١٨٢٠٠٨٦٠١٨٧٠٠٨١٠١٨٢٠٠٨٦٠١٨٧٠٠-٤٫٠٠
٤٫٠٠٨٧٠١٨٨٠٠٨٢٠١٨٣٠٠٨٧٠١٨٨٠٠٨٢٠١٨٣٠٠٨٧٠١٨٨٠٠-٥٫٠٠
٥٫٠٠٨٨٠١٨٨٦٦٨٣٠١٨٤٠٠٨٨٠١٨٨٦٦٨٣٠١٨٤٠٠٨٨٠١٨٨٦٦-٦٫٠٠
٦٫٠٠٨٨٨١٨٩٦٢٨٤٠١٨٥٠٠٨٨٨١٨٩٦٢٨٤٠١٨٥٠٠٨٨٨١٨٩٦٢-٧٫٠٠

مالحظة: امتحان مادة اللغة االنجليزبة لشعبة النظم  يوم:      بمدرج:    ، من الساعة:   ، خمس فترات متتالية كل فترة ساعة واحدة

المادة: فاكهة

اليوم: األربعاء ٢٠٢٢/١٢/٢١ اليوم: األحد ٢٠٢٢/١٢/١٨اليوم: األحد ٢٠٢٢/١٢/١١

المادة: أ. نبات المادة: ت. أسعارالمادة: ا. حيوانيالمادة: ا. دواجن

رقم الجلوس

مدرج ٣معمل ٤قاعة حاسب ٣ و٤معمل ٤قاعة ٧

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

عميد المعهد  

أ. د. حسن قرقار

وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب

أ. د. حلمي زغلول
٣

  مدير إدارة شئون الطالب

  أ. دمحم سعد الجالس



جدول امتحانات العملي
الفصل الدراسي األول ٢٠٢٣/٢٠٢٢

الفرقة الثالثة - شعبة: إدارة المشروعات

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شبرا الخيمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠٩٠٠١٩١٠٠٩٥٠١٩٦٠٠٩٠٠١٩١٠٠٩٥٠١٩٦٠٠٩٥٠١٩٦٠٠٩٠٠١٩١٠٠-١٠٫٠٠
١٠٫٠٠٩١٠١٩٢٠٠٩٦٠١٩٧٠٠٩١٠١٩٢٠٠٩٦٠١٩٧٠٠٩٦٠١٩٧٠٠٩١٠١٩٢٠٠-١١٫٠٠
١١٫٠٠٩٢٠١٩٣٠٠٩٧٠١٩٨٠٠٩٢٠١٩٣٠٠٩٧٠١٩٨٠٠٩٧٠١٩٨٠٠٩٢٠١٩٣٠٠-١٢٫٠٠
١٢٫٠٠٩٣٠١٩٤٠٠٩٨٠١٩٩٠٠٩٣٠١٩٤٠٠٩٨٠١٩٩٠٠٩٨٠١٩٩٠٠٩٣٠١٩٤٠٠-١٫٠٠

١٫٠٠٩٤٠١٩٥٠٠٩٩٠١١٠٠٠٠٩٤٠١٩٥٠٠٩٩٠١١٠٠٠٠٩٩٠١١٠٠٠٠٩٤٠١٩٥٠٠-٢٫٠٠
٢٫٠٠٩٥٠١٩٦٠٠٩٠٠١٩١٠٠٩٥٠١٩٦٠٠٩٠٠١٩١٠٠٩٠٠١٩١٠٠٩٥٠١٩٦٠٠-٣٫٠٠
٣٫٠٠٩٦٠١٩٧٠٠٩١٠١٩٢٠٠٩٦٠١٩٧٠٠٩١٠١٩٢٠٠٩١٠١٩٢٠٠٩٦٠١٩٧٠٠-٤٫٠٠
٤٫٠٠٩٧٠١٩٨٠٠٩٢٠١٩٣٠٠٩٧٠١٩٨٠٠٩٢٠١٩٣٠٠٩٢٠١٩٣٠٠٩٧٠١٩٨٠٠-٥٫٠٠
٥٫٠٠٩٨٠١٩٩٠٠٩٣٠١٩٤٠٠٩٨٠١٩٩٠٠٩٣٠١٩٤٠٠٩٣٠١٩٤٠٠٩٨٠١٩٩٠٠-٦٫٠٠
٦٫٠٠٩٩٠١١٠٠٠٠٩٤٠١٩٥٠٠٩٩٠١١٠٠٠٠٩٤٠١٩٥٠٠٩٤٠١٩٥٠٠٩٩٠١١٠٠٠٠-٧٫٠٠

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠١٠٠٠١١٠١٠٠١٠٢٠١١٠٣٠٠١٠٠٠١١٠١٠٠١٠٢٠١١٠٣٠٠١٠٢٠١١٠٣٠٠١٠٠٠١١٠١٠٠-١٠٫٠٠
١٠٫٠٠١٠١٠١١٠٢٠٠١٠٣٠١١٠٤٣٣١٠١٠١١٠٢٠٠١٠٣٠١١٠٤٣٣١٠٣٠١١٠٤٣٣١٠١٠١١٠٢٠٠-١١٫٠٠
١١٫٠٠١٠٢٠١١٠٣٠٠١٠٠٠١١٠١٠٠١٠٢٠١١٠٣٠٠١٠٠٠١١٠١٠٠١٠٠٠١١٠١٠٠١٠٢٠١١٠٣٠٠-١٢٫٠٠
١٢٫٠٠١٠٣٠١١٠٤٣٣١٠١٠١١٠٢٠٠١٠٣٠١١٠٤٣٣١٠١٠١١٠٢٠٠١٠١٠١١٠٢٠٠١٠٣٠١١٠٤٣٣-١٫٠٠

المادة: تنظيم وإدارة

اليوم: السبت ٢٠٢٢/١٢/١٠اليوم: الثالثاء ٢٠٢٢/١٢/٢٠

المادة: ا. موارد المادة: استصالحالمادة: ا. حيوانيالمادة: فاكهة

اليوم: الخميس ٢٠٢٢/١٢/١٥

المادة: انتاج محاصيل

رقم الجلوس

قاعة ٧قاعة ٨مدرج ٤معمل ٤مدرج ٣

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

قاعة ٨

اليوم: األربعاء ٢٠٢٢/١٢/٢١اليوم: األحد ٢٠٢٢/١٢/١٨اليوم: الثالثاء ٢٠٢٢/١٢/١٣

رقم الجلوس

المادة: تنظيم وإدارةالمادة: ا. موارد المادة: استصالحالمادة: ا. حيوانيالمادة: فاكهة
قاعة ١ حاسبقاعة ٨مدرج ٤معمل ٤مدرج ٣

رقم الجلوس رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

قاعة ١ حاسب

رقم الجلوس

اليوم: الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٢

المادة: انتاج محاصيل

عميد المعهد  

أ. د. حسن قرقار

وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب

أ. د. حلمي زغلول
٤

  مدير إدارة شئون الطالب

  أ. دمحم سعد الجالس



جدول امتحانات العملي
الفصل الدراسي األول ٢٠٢٣/٢٠٢٢

الفرقة الثالثة - شعبة: االقتصاد

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شيرا الخيمة
اليوم: األربعاء ٢٠٢٢/١٢/٢١

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

١٫٠٠١١٠٠١١١١٠٠١١٣٠١١١٤٠٠١١٠٠١١١١٠٠١١٣٠١١١٤٠٠١١٣٠١١١٤٠٠١١٠٠١١١١٠٠-٢٫٠٠
٢٫٠٠١١١٠١١١٢٠٠١١٤٠١١١٥٠٠١١١٠١١١٢٠٠١١٤٠١١١٥٠٠١١٤٠١١١٥٠٠١١١٠١١١٢٠٠-٣٫٠٠
٣٫٠٠١١٢٠١١١٣٠٠١١٥٠١١١٦٠٠١١٢٠١١١٣٠٠١١٥٠١١١٦٠٠١١٥٠١١١٦٠٠١١٢٠١١١٣٠٠-٤٫٠٠
٤٫٠٠١١٣٠١١١٤٠٠١١٠٠١١١١٠٠١١٣٠١١١٤٠٠١١٠٠١١١١٠٠١١٠٠١١١١٠٠١١٣٠١١١٤٠٠-٥٫٠٠
٥٫٠٠١١٤٠١١١٥٠٠١١١٠١١١٢٠٠١١٤٠١١١٥٠٠١١١٠١١١٢٠٠١١١٠١١١٢٠٠١١٤٠١١١٥٠٠-٦٫٠٠
٦٫٠٠١١٥٠١١١٦٠٠١١٢٠١١١٣٠٠١١٥٠١١١٦٠٠١١٢٠١١١٣٠٠١١٢٠١١١٣٠٠١١٥٠١١١٦٠٠-٧٫٠٠

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠١١٦٠١١١٧٠٠١٢١٠١١٢٢٠٠١١٦٠١١١٧٠٠١٢١٠١١٢٢٠٠١١٦٠١١١٧٠٠١١٦٠١١١٧٠٠-١٠٫٠٠
١٠٫٠٠١١٧٠١١١٨٠٠١٢٢٠١١٢٣٠٠١١٧٠١١١٨٠٠١٢٢٠١١٢٣٠٠١١٧٠١١١٨٠٠١١٧٠١١١٨٠٠-١١٫٠٠
١١٫٠٠١١٨٠١١١٩٠٠١٢٣٠١١٢٤٠٠١١٨٠١١١٩٠٠١٢٣٠١١٢٤٠٠١١٨٠١١١٩٠٠١١٨٠١١١٩٠٠-١٢٫٠٠

١٢٫٠٠١١٩٠١١٢٠٠٠١٢٤٠١١٢٤٤٨١١٩٠١١٢٠٠٠١٢٤٠١١٢٤٤٨١١٩٠١١٢٠٠٠١١٩٠١١٢٠٠٠-١٫٠٠
١٫٠٠١٢٠٠١١٢١٠٠١٢٥٠١١٢٥٩٠١٢٠٠١١٢١٠٠١٢٥٠١١٢٥٩٠١٢٠٠١١٢١٠٠١٢٠٠١١٢١٠٠-٢٫٠٠
٢٫٠٠١٢١٠١١٢٢٠٠١١٦٠١١١٧٠٠١٢١٠١١٢٢٠٠١١٦٠١١١٧٠٠١٢١٠١١٢٢٠٠١٢١٠١١٢٢٠٠-٣٫٠٠
٣٫٠٠١٢٢٠١١٢٣٠٠١١٧٠١١١٨٠٠١٢٢٠١١٢٣٠٠١١٧٠١١١٨٠٠١٢٢٠١١٢٣٠٠١٢٢٠١١٢٣٠٠-٤٫٠٠
٤٫٠٠١٢٣٠١١٢٤٠٠١١٨٠١١١٩٠٠١٢٣٠١١٢٤٠٠١١٨٠١١١٩٠٠١٢٣٠١١٢٤٠٠١٢٣٠١١٢٤٠٠-٥٫٠٠
٥٫٠٠١٢٤٠١١٢٤٤٨١١٩٠١١٢٠٠٠١٢٤٠١١٢٤٤٨١١٩٠١١٢٠٠٠١٢٤٠١١٢٤٤٨١٢٤٠١١٢٤٤٨-٦٫٠٠
٦٫٠٠١٢٥٠١١٢٥٩٠١٢٠٠١١٢١٠٠١٢٥٠١١٢٥٩٠١٢٠٠١١٢١٠٠١٢٥٠١١٢٥٩٠١٢٥٠١١٢٥٩٠-٧٫٠٠

المادة: ت. أسعارالمادة: ا. موارد المادة: ا. نبات

رقم الجلوس

قاعة حاسب ٣ و ٤قاعة ٨مدرج ٣معمل ٤مدرج ٥

اليوم: األحد ٢٠٢٢/١٢/١٨اليوم: الثالثاء ٢٠٢٢/١٢/١٣

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

اليوم: األربعاء ٢٠٢٢/١٢/١٤اليوم: األربعاء ٢٠٢٢/١٢/٢١

المادة: ا. حيوانيالمادة: فاكهة

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس
قاعة ٨مدرج ٤معمل ٤مدرج ٣

المادة: ا. موارد المادة: ا. نباتالمادة: ا. حيوانيالمادة: فاكهة

اليوم: الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٢

اليوم: األحد ٢٠٢٢/١٢/١١

انتاج محاصيل
قاعة ٢ حاسب

المادة: ت. أسعار
قاعة حاسب ٣ و ٤

رقم الجلوس

اليوم: الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٢

انتاج محاصيل
قاعة ١ حاسب
رقم الجلوس

رقم الجلوس

عميد المعهد  

أ.د. حسن قرقار

وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب

أ.د. حلمي زغلول
٥

  مدير إدارة شئون الطالب

  أ. دمحم سعد الجالس


