
جدول امتحانات العملي
الفصل الدراسي األول ٢٠٢٣/٢٠٢٢
الفرقة الثانية - شعبة نظم معلومات

  وزارة التعليم العالي 
  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شبرا الخيمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠١٣٠٠١١٣١٠٠١٣٧٠١١٣٨٠٠١٣٤٠١١٣٥٠٠١٣٠٠١١٣١٠٠١٣٧٠١١٣٨٠٠١٣٠٠١١٣١٠٠١٣٧٠١١٣٨٠٠-١٠٫٠٠
١٠٫٠٠١٣١٠١١٣٢٠٠١٣٨٠١١٣٩٠٠١٣٥٠١١٣٦٠٠١٣١٠١١٣٢٠٠١٣٨٠١١٣٩٠٠١٣١٠١١٣٢٠٠١٣٨٠١١٣٩٠٠-١١٫٠٠
١١٫٠٠١٣٢٠١١٣٣٠٠١٣٩٠١١٤٠٠٠١٣٦٠١١٣٧٠٠١٣٢٠١١٣٣٠٠١٣٩٠١١٤٠٠٠١٣٢٠١١٣٣٠٠١٣٩٠١١٤٠٠٠-١٢٫٠٠

١٢٫٠٠١٣٣٠١١٣٤٠٠١٣٠٠١١٣١٠٠١٣٧٠١١٣٨٠٠١٣٣٠١١٣٤٠٠١٣٠٠١١٣١٠٠١٣٣٠١١٣٤٠٠١٣٠٠١١٣١٠٠-١٫٠٠
١٫٠٠١٣٤٠١١٣٥٠٠١٣١٠١١٣٢٠٠١٣٨٠١١٣٩٠٠١٣٤٠١١٣٥٠٠١٣١٠١١٣٢٠٠١٣٤٠١١٣٥٠٠١٣١٠١١٣٢٠٠-٢٫٠٠
٢٫٠٠١٣٥٠١١٣٦٠٠١٣٢٠١١٣٣٠٠١٣٩٠١١٤٠٠٠١٣٥٠١١٣٦٠٠١٣٢٠١١٣٣٠٠١٣٥٠١١٣٦٠٠١٣٢٠١١٣٣٠٠-٣٫٠٠
٣٫٠٠١٣٦٠١١٣٧٠٠١٣٣٠١١٣٤٠٠١٣٠٠١١٣١٠٠١٣٦٠١١٣٧٠٠١٣٣٠١١٣٤٠٠١٣٦٠١١٣٧٠٠١٣٣٠١١٣٤٠٠-٤٫٠٠
٤٫٠٠١٣٧٠١١٣٨٠٠١٣٤٠١١٣٥٠٠١٣١٠١١٣٢٠٠١٣٧٠١١٣٨٠٠١٣٤٠١١٣٥٠٠١٣٧٠١١٣٨٠٠١٣٤٠١١٣٥٠٠-٥٫٠٠
٥٫٠٠١٣٨٠١١٣٩٠٠١٣٥٠١١٣٦٠٠١٣٢٠١١٣٣٠٠١٣٨٠١١٣٩٠٠١٣٥٠١١٣٦٠٠١٣٨٠١١٣٩٠٠١٣٥٠١١٣٦٠٠-٦٫٠٠
٦٫٠٠١٣٩٠١١٤٠٠٠١٣٦٠١١٣٧٠٠١٣٣٠١١٣٤٠٠١٣٩٠١١٤٠٠٠١٣٦٠١١٣٧٠٠١٣٩٠١١٤٠٠٠١٣٦٠١١٣٧٠٠-٧٫٠٠

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠١٤٠٠١١٤١٠٠١٤٢٠١١٤٢٦٠١٤١٠١١٤٢٠٠١٤٠٠١١٤١٠٠١٤٢٠١١٤٢٦٠١٤٠٠١١٤١٠٠١٤٢٠١١٤٢٦٠-١٠٫٠٠
١٠٫٠٠١٤١٠١١٤٢٠٠١٤٠٠١١٤١٠٠١٤٢٠١١٤٢٦٠١٤١٠١١٤٢٠٠١٤٠٠١١٤١٠٠١٤١٠١١٤٢٠٠١٤٠٠١١٤١٠٠-١١٫٠٠
١١٫٠٠١٤٢٠١١٤٢٦٠١٤١٠١١٤٢٠٠١٤٠٠١١٤١٠٠١٤٢٠١١٤٢٦٠١٤١٠١١٤٢٠٠١٤٢٠١١٤٢٦٠١٤١٠١١٤٢٠٠-١٢٫٠٠

رقم الجلوسرقم الجلوس

اليوم: الخميس ٢٠٢٢/١٢/١٥اليوم: األثنين ٢٠٢٢/١٢/١٢   

المادة: إحصاء ٢المادة: نظريةالمادة: بساتينالمادة: فسيولوجيالمادة: ميكرو

رقم الجلوسرقم الجلوس

قاعة حاسب ٣ و٤مدرج ٣مدرج ٣معمل ٢معمل ١

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

اليوم: األثنين ٢٠٢٢/١٢/١٩   

المادة: انجليزيالمادة: ت. معلوماتية
قاعة ٩قاعات حاسب ٧ و٨ و٩ و١٠

اليوم: األثنين ٢٠٢٢/١٢/١٢   اليوم: الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٢

المادة: انجليزيالمادة: ت. معلوماتيةالمادة: إحصاء ٢المادة: نظرية المادة: ميكرو

اليوم: األثنين ٢٠٢٢/١٢/١٩   

المادة: بساتينالمادة: فسيولوجي
قاعات حاسب ٧ و٨ و٩ و١٠قاعة حاسب ٣ و٤مدرج ٣

رقم الجلوسرقم الجلوس

معمل ٢ مدرج ٣معمل ١

رقم الجلوس

قاعة ٩

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

عميد المعهد

أ. د. حسن قرقار

وكيل شئون التعليم والطالب

أ. د. حلمي زغلول
١

    مدير شئون الطالب
 

   أ. دمحم سعد الجالس



امتحانات العملي
الفصل الدراسي األول - ٢٠٢٣/٢٠٢٢
الفرقة الثانبة - شعبة التسويق الدولي

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شيرا الخيمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠١٥٠٠١١٥١٠٠١٥٥٠١١٥٦٠٠١٥٠٠١١٥١٠٠١٥٥٠١١٥٦٠٠١٥٠٠١١٥١٠٠١٥٥٠١١٥٦٠٠-١٠٫٠٠

١٠٫٠٠١٥١٠١١٥٢٠٠١٥٦٠١١٥٧٠٠١٥١٠١١٥٢٠٠١٥٦٠١١٥٧٠٠١٥١٠١١٥٢٠٠١٥٦٠١١٥٧٠٠-١١٫٠٠

١١٫٠٠١٥٢٠١١٥٣٠٠١٥٧٠١١٥٨٠٠١٥٢٠١١٥٣٠٠١٥٧٠١١٥٨٠٠١٥٢٠١١٥٣٠٠١٥٧٠١١٥٨٠٠-١٢٫٠٠

١٢٫٠٠١٥٣٠١١٥٤٠٠١٥٨٠١١٥٩٠٠١٥٣٠١١٥٤٠٠١٥٨٠١١٥٩٠٠١٥٣٠١١٥٤٠٠١٥٨٠١١٥٩٠٠-١٫٠٠

١٫٠٠١٥٤٠١١٥٥٠٠١٥٩٠١١٦٠٠٠١٥٤٠١١٥٥٠٠١٥٩٠١١٦٠٠٠١٥٤٠١١٥٥٠٠١٥٩٠١١٦٠٠٠-٢٫٠٠

٢٫٠٠١٥٥٠١١٥٦٠٠١٥٠٠١١٥١٠٠١٥٥٠١١٥٦٠٠١٥٠٠١١٥١٠٠١٥٥٠١١٥٦٠٠١٥٠٠١١٥١٠٠-٣٫٠٠

٣٫٠٠١٥٦٠١١٥٧٠٠١٥١٠١١٥٢٠٠١٥٦٠١١٥٧٠٠١٥١٠١١٥٢٠٠١٥٦٠١١٥٧٠٠١٥١٠١١٥٢٠٠-٤٫٠٠

٤٫٠٠١٥٧٠١١٥٨٠٠١٥٢٠١١٥٣٠٠١٥٧٠١١٥٨٠٠١٥٢٠١١٥٣٠٠١٥٧٠١١٥٨٠٠١٥٢٠١١٥٣٠٠-٥٫٠٠

٥٫٠٠١٥٨٠١١٥٩٠٠١٥٣٠١١٥٤٠٠١٥٨٠١١٥٩٠٠١٥٣٠١١٥٤٠٠١٥٨٠١١٥٩٠٠١٥٣٠١١٥٤٠٠-٦٫٠٠

٦٫٠٠١٥٩٠١١٦٠٠٠١٥٤٠١١٥٥٠٠١٥٩٠١١٦٠٠٠١٥٤٠١١٥٥٠٠١٥٩٠١١٦٠٠٠١٥٤٠١١٥٥٠٠-٧٫٠٠

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

١٢٫٠٠١٦٠٠١١٦٠٨١١٦١٠١١٦١٦٠١٦٠٠١١٦٠٨١١٦١٠١١٦١٦٠١٦٠٠١١٦٠٨١١٦١٠١١٦١٦٠-١٫٠٠
١٫٠٠١٦١٠١١٦١٦٠١٦٠٠١١٦٠٨١١٦١٠١١٦١٦٠١٦٠٠١١٦٠٨١١٦١٠١١٦١٦٠١٦٠٠١١٦٠٨١-٢٫٠٠

اليوم: األثنين ٢٠٢٢/١٢/١٩
المادة: بساتين

اليوم: الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٢اليوم: الثالثاء ٢٠٢٢/١٢/١٣اليوم: الخميس ٢٠٢٢/١٢/١٥
المادة: فسيولوجيالمادة: ميكرو

مدرج ٤معمل ٢
رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

المادة: أ. تسويقالمادة: نظرية ب

المادة: انجليزي

قاعة ٩
المادة: انجليزيالمادة: بساتين

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس
مدرج ٥قاعة حاسب ٣ و٤ معمل ١

قاعة حاسب ٣ و٤مدرج ٣

اليوم: األثنين ٢٠٢٢/١٢/١٢   

قاعة ٩
رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

قاعات حاسب ٧ و٨ و٩ و١٠ معمل ٢معمل ١
المادة: نظرية ب المادة: ميكرو

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 الثانية - شعبة: تربوي

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شبرا الخيمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠١٧٠٠١١٧١٠٠١٧٤٠١١٧٥٠٠١٧٠٠١١٧١٠٠١٧٤٠١١٧٥٠٠١٧٠٠١١٧١٠٠-١٠٫٠٠
١٠٫٠٠١٧١٠١١٧٢٠٠١٧٥٠١١٧٦٠٠١٧١٠١١٧٢٠٠١٧٥٠١١٧٦٠٠١٧١٠١١٧٢٠٠-١١٫٠٠
١١٫٠٠١٧٢٠١١٧٣٠٠١٧٦٠١١٧٧٥٥١٧٢٠١١٧٣٠٠١٧٦٠١١٧٧٥٥١٧٢٠١١٧٣٠٠-١٢٫٠٠

١٢٫٠٠١٧٣٠١١٧٤٠٠١٧٨٠١١٧٨٩٨١٧٣٠١١٧٤٠٠١٧٨٠١١٧٨٩٨١٧٣٠١١٧٤٠٠-١٫٠٠
١٫٠٠١٧٤٠١١٧٥٠٠١٧٠٠١١٧١٠٠١٧٤٠١١٧٥٠٠١٧٠٠١١٧١٠٠١٧٤٠١١٧٥٠٠-٢٫٠٠
٢٫٠٠١٧٥٠١١٧٦٠٠١٧١٠١١٧٢٠٠١٧٥٠١١٧٦٠٠١٧١٠١١٧٢٠٠١٧٥٠١١٧٦٠٠-٣٫٠٠
٣٫٠٠١٧٦٠١١٧٧٥٥١٧٢٠١١٧٣٠٠١٧٦٠١١٧٧٥٥١٧٢٠١١٧٣٠٠١٧٦٠١١٧٧٥٥-٤٫٠٠
٤٫٠٠١٧٨٠١١٧٨٩٨١٧٣٠١١٧٤٠٠١٧٨٠١١٧٨٩٨١٧٣٠١١٧٤٠٠١٧٨٠١١٧٨٩٨-٥٫٠٠

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

اليوم: لخميس ٢٠٢٢/١٢/١٥اليوم: األثنين ٢٠٢٢/١٢/١٢اليوم: الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٢

المادة: انجليزيالمادة: بساتينالمادة: نظريةالمادة: فسيولوجيالمادة: ميكرو

رقم الجلوس

قاعة ٩مدرج ٥مدرج ٤معمل ٢معمل ١

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 الثانية - الشعبة: العامة

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شبرا الخبمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠١٨٠٠١١٨١٠٠١٨٥٠١١٨٦٠٠١٨٠٠١١٨١٠٠١٨٥٠١١٨٦٠٠١٨٠٠١١٨١٠٠١٨٥٠١١٨٦٠٠-١٠٫٠٠
١٠٫٠٠١٨١٠١١٨٢٠٠١٨٦٠١١٨٧٠٠١٨١٠١١٨٢٠٠١٨٦٠١١٨٧٠٠١٨١٠١١٨٢٠٠١٨٦٠١١٨٧٠٠-١١٫٠٠
١١٫٠٠١٨٢٠١١٨٣٠٠١٨٧٠١١٨٨٠٠١٨٢٠١١٨٣٠٠١٨٧٠١١٨٨٠٠١٨٢٠١١٨٣٠٠١٨٧٠١١٨٨٠٠-١٢٫٠٠
١٢٫٠٠١٨٣٠١١٨٤٠٠١٨٨٠١١٨٩٠٠١٨٣٠١١٨٤٠٠١٨٨٠١١٨٩٠٠١٨٣٠١١٨٤٠٠١٨٨٠١١٨٩٠٠-١٫٠٠

١٫٠٠١٨٤٠١١٨٥٠٠١٨٩٠١١٩٠٠٠١٨٤٠١١٨٥٠٠١٨٩٠١١٩٠٠٠١٨٤٠١١٨٥٠٠١٨٩٠١١٩٠٠٠-٢٫٠٠
٢٫٠٠١٨٥٠١١٨٦٠٠١٨٠٠١١٨١٠٠١٨٥٠١١٨٦٠٠١٨٠٠١١٨١٠٠١٨٥٠١١٨٦٠٠١٨٠٠١١٨١٠٠-٣٫٠٠
٣٫٠٠١٨٦٠١١٨٧٠٠١٨١٠١١٨٢٠٠١٨٦٠١١٨٧٠٠١٨١٠١١٨٢٠٠١٨٦٠١١٨٧٠٠١٨١٠١١٨٢٠٠-٤٫٠٠
٤٫٠٠١٨٧٠١١٨٨٠٠١٨٢٠١١٨٣٠٠١٨٧٠١١٨٨٠٠١٨٢٠١١٨٣٠٠١٨٧٠١١٨٨٠٠١٨٢٠١١٨٣٠٠-٥٫٠٠
٥٫٠٠١٨٨٠١١٨٩٠٠١٨٣٠١١٨٤٠٠١٨٨٠١١٨٩٠٠١٨٣٠١١٨٤٠٠١٨٨٠١١٨٩٠٠١٨٣٠١١٨٤٠٠-٦٫٠٠
٦٫٠٠١٨٩٠١١٩٠٠٠١٨٤٠١١٨٥٠٠١٨٩٠١١٩٠٠٠١٨٤٠١١٨٥٠٠١٨٩٠١١٩٠٠٠١٨٤٠١١٨٥٠٠-٧٫٠٠

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠١٩٠٠١١٩١٠٠١٩٥٠١١٩٦٠٠١٩٠٠١١٩١٠٠١٩٥٠١١٩٦٠٠١٩٠٠١١٩١٠٠١٩٥٠١١٩٦٠٠-١٠٫٠٠
١٠٫٠٠١٩١٠١١٩٢٠٠١٩٦٠١١٩٧٠٠١٩١٠١١٩٢٠٠١٩٦٠١١٩٧٠٠١٩١٠١١٩٢٠٠١٩٦٠١١٩٧٠٠-١١٫٠٠
١١٫٠٠١٩٢٠١١٩٣٠٠١٩٧٠١١٩٨٠٠١٩٢٠١١٩٣٠٠١٩٧٠١١٩٨٠٠١٩٢٠١١٩٣٠٠١٩٧٠١١٩٨٠٠-١٢٫٠٠
١٢٫٠٠١٩٣٠١١٩٤٠٠١٩٨٠١١٩٩٠٠١٩٣٠١١٩٤٠٠١٩٨٠١١٩٩٠٠١٩٣٠١١٩٤٠٠١٩٨٠١١٩٩٠٠-١٫٠٠

١٫٠٠١٩٤٠١١٩٥٠٠١٩٩٠١٢٠٠٠٠١٩٤٠١١٩٥٠٠١٩٩٠١٢٠٠٠٠١٩٤٠١١٩٥٠٠١٩٩٠١٢٠٠٠٠-٢٫٠٠
٢٫٠٠١٩٥٠١١٩٦٠٠١٩٠٠١١٩١٠٠١٩٥٠١١٩٦٠٠١٩٠٠١١٩١٠٠١٩٥٠١١٩٦٠٠١٩٠٠١١٩١٠٠-٣٫٠٠

١٩٩٠١٢٠٠٠٠١٩٤٠١١٩٥٠٠١٩٩٠١٢٠٠٠٠١٩٤٠١١٩٥٠٠١٩٩٠١٢٠٠٠٠١٩٤٠١١٩٥٠٠مالحظة: امتحان مادة اللغة االنجليزبة لشعبة النظم  يوم:      بمدرج:    ، من الساعة:   ، خمس فترات متتالية كل فترة ساعة واحدة

٤٫٠٠١٩٧٠١١٩٨٠٠١٩٢٠١١٩٣٠٠١٩٧٠١١٩٨٠٠١٩٢٠١١٩٣٠٠١٩٧٠١١٩٨٠٠١٩٢٠١١٩٣٠٠-٥٫٠٠
٥٫٠٠١٩٨٠١١٩٩٠٠١٩٣٠١١٩٤٠٠١٩٨٠١١٩٩٠٠١٩٣٠١١٩٤٠٠١٩٨٠١١٩٩٠٠١٩٣٠١١٩٤٠٠-٦٫٠٠

اليوم: األربعاء ٢٠٢٢/١٢/١٤اليوم: األثنين ٢٠٢٢/١٢/١٩اليوم: الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٢

المادة: نظرية بالمادة: فسيولوجيالمادة: ميكرو

المادة: بساتينالمادة: أ. تسويق

قاعة ٩ مدرج ٥قاعة ٨مدرج ٤معمل ٤

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

المادة: انجليزيالمادة: بساتينالمادة: أ. تسويق

المادة: فسيولوجي

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

رقم الجلوس

معمل ٣

المادة: انجليزي
قاعة ٩قاعة ٧قاعة ٨مدرج ٤معمل ٤معمل ٣

المادة: نظرية بالمادة: ميكرو

اليوم: األربعاء ٢٠٢٢/١٢/٢١اليوم: الخميس ٢٠٢٢/١٢/١٥اليوم: األثنين ٢٠٢٢/١٢/١٢

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

عميد المعهد  

أ. د. حسن قرقار

وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب

أ. د. حلمي زغلول
٤

  مدير إدارة شئزن الطالب

  أ. دمحم سعد الجالس



جدول امتحانات العملي
الفصل الدراسي األول ٢٠٢٣/٢٠٢٢

الفرقة الثانية - الشعبة: العامة

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شبرا الخبمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠٢٠٠٠١٢٠١٠٠٢٠٥٠١٢٠٦٠٠٢٠٠٠١٢٠١٠٠٢٠٥٠١٢٠٦٠٠٢٠٠٠١٢٠١٠٠٢٠٥٠١٢٠٦٠٠-١٠٫٠٠
١٠٫٠٠٢٠١٠١٢٠٢٠٠٢٠٦٠١٢٠٧٠٠٢٠١٠١٢٠٢٠٠٢٠٦٠١٢٠٧٠٠٢٠١٠١٢٠٢٠٠٢٠٦٠١٢٠٧٠٠-١١٫٠٠
١١٫٠٠٢٠٢٠١٢٠٣٠٠٢٠٧٠١٢٠٨٠٠٢٠٢٠١٢٠٣٠٠٢٠٧٠١٢٠٨٠٠٢٠٢٠١٢٠٣٠٠٢٠٧٠١٢٠٨٠٠-١٢٫٠٠
١٢٫٠٠٢٠٣٠١٢٠٤٠٠٢٠٨٠١٢٠٩٠٠٢٠٣٠١٢٠٤٠٠٢٠٨٠١٢٠٩٠٠٢٠٣٠١٢٠٤٠٠٢٠٨٠١٢٠٩٠٠-١٫٠٠

١٫٠٠٢٠٤٠١٢٠٥٠٠٢٠٩٠١٢١١٨٦٢٠٤٠١٢٠٥٠٠٢٠٩٠١٢١١٨٦٢٠٤٠١٢٠٥٠٠٢٠٩٠١٢١١٨٦-٢٫٠٠
٢٫٠٠٢٠٥٠١٢٠٦٠٠٢٠٠٠١٢٠١٠٠٢٠٥٠١٢٠٦٠٠٢٠٠٠١٢٠١٠٠٢٠٥٠١٢٠٦٠٠٢٠٠٠١٢٠١٠٠-٣٫٠٠
٣٫٠٠٢٠٦٠١٢٠٧٠٠٢٠١٠١٢٠٢٠٠٢٠٦٠١٢٠٧٠٠٢٠١٠١٢٠٢٠٠٢٠٦٠١٢٠٧٠٠٢٠١٠١٢٠٢٠٠-٤٫٠٠
٤٫٠٠٢٠٧٠١٢٠٨٠٠٢٠٢٠١٢٠٣٠٠٢٠٧٠١٢٠٨٠٠٢٠٢٠١٢٠٣٠٠٢٠٧٠١٢٠٨٠٠٢٠٢٠١٢٠٣٠٠-٥٫٠٠
٥٫٠٠٢٠٨٠١٢٠٩٠٠٢٠٣٠١٢٠٤٠٠٢٠٨٠١٢٠٩٠٠٢٠٣٠١٢٠٤٠٠٢٠٨٠١٢٠٩٠٠٢٠٣٠١٢٠٤٠٠-٦٫٠٠
٦٫٠٠٢٠٩٠١٢١١٨٦٢٠٤٠١٢٠٥٠٠٢٠٩٠١٢١١٨٦٢٠٤٠١٢٠٥٠٠٢٠٩٠١٢١١٨٦٢٠٤٠١٢٠٥٠٠-٧٫٠٠

المادة: انجليزيالمادة: أ. تسويق
مدرج ٥مدرج ٥معمل ٤

اليوم: الثالثاء ٢٠٢٢/١٢/١٣اليوم: الثالثاء ٢٠٢٢/١٢/٢٠اليوم: الخميس ٢٠٢٢/١٢/١٥

المادة: نظرية بالمادة: فسيولوجيالمادة: ميكرو
مدرج ٤

المادة: بساتين
قاعة ٩

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

معمل ٣

عميد المعهد  

أ. د. حسن قرقار

وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب

أ. د. حلمي زغلول
٥

  مدير إدارة شئزن الطالب

  أ. دمحم سعد الجالس


