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

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شبرا الخيمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٢٫٠٠١١٠٠٢٠١٣٠٠٣٠١٤٠٠١١٠٠٢٠١٣٠٠٣٠١٤٠٠١١٠٠٢٠١٣٠٠-٣٫٠٠
٣٫٠٠١٠١٢٠٠٣٠١٤٠٠١١٠٠١٠١٢٠٠٣٠١٤٠٠١١٠٠١٠١٢٠٠٣٠١٤٠٠-٤٫٠٠
٤٫٠٠٢٠١٣٠٠٤٠١٥٣٠١٠١٢٠٠٢٠١٣٠٠٤٠١٥٣٠١٠١٢٠٠٢٠١٣٠٠٤٠١٥٣٠-٥٫٠٠
٥٫٠٠٣٠١٤٠٠١١٠٠٤٠١٥٣٠٣٠١٤٠٠١١٠٠٤٠١٥٣٠٣٠١٤٠٠١١٠٠-٦٫٠٠
٦٫٠٠٤٠١٥٣٠١٠١٢٠٠٢٠١٣٠٠٤٠١٥٣٠١٠١٢٠٠٢٠١٣٠٠٤٠١٥٣٠١٠١٢٠٠-٧٫٠٠

رقم الجلوسرقم الجلوس

المادة: أسواق منتجات
قاعة ٨

رقم الجلوس

معمل ٤مدرج ٣قاعات حاسب ٧ و٨ و٩ و١٠مدرج ٣
المادة: تكاليف

مدرج ٥

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس رقم الجلوس

قاعات حاسب ٧ و٨ و٩ و١٠مدرج ٤

اليوم: السبت ٢٠٢٢/١٢/١٧اليوم: األحد ٢٠٢٢/١٢/١١اليوم: األربعاء ٢٠٢٢/١٢/٢١

المادة: انجليزيالمادة: بحث ومناقشاتالمادة: نظم خبيرةالمادة: تخطيطالمادة: نظم جغرافية المادة: زينة

عميد المعهد  

أ. د. حسن قرقار

وكيل شئون التعليم والطالب

أ. د. حلمي زغلول
١

  مدير إدارة شئون الطالب

  أ. دمحم سعد الجالس



جدول امتحانات العملي
الفصل الدراسي األول ٢٠٢٣/٢٠٢٢

الفرقة الرابعة - شعبة: التسويق الدولي

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شبرا الخيمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠٦٠١٧٠٠٩٥١١٠١٦٦٠١٧٠٠٩٥١١٠١٦٩٠١٩٣٧٦٠١٧٠٠٩٥١١٠١٦-١٠٫٠٠
١٠٫٠٠٧٠١٨٠٠٨٠١٩٠٠٧٠١٨٠٠٨٠١٩٠٠٩٥١١٠١٦٧٠١٨٠٠٨٠١٩٠٠-١١٫٠٠
١١٫٠٠٨٠١٩٠٠٩٠١٩٣٧٨٠١٩٠٠٩٠١٩٣٧٧٠١٨٠٠٨٠١٩٠٠٩٠١٩٣٧-١٢٫٠٠

١٢٫٠٠٩٠١٩٣٧٧٠١٨٠٠٩٠١٩٣٧٧٠١٨٠٠٦٠١٧٠٠٩٠١٩٣٧٧٠١٨٠٠-١٫٠٠
١٫٠٠٩٥١١٠١٦٦٠١٧٠٠٩٥١١٠١٦٦٠١٧٠٠٨٠١٩٠٠٩٥١١٠١٦٦٠١٧٠٠-٢٫٠٠

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

المادة: بحث ومناقشاتالمادة: ا. نباتالمادة: ترويج دولي

رقم الجلوسرقم الجلوس رقم الجلوس

مدرج ٣مدرج ٥قاعة ٧
المادة: بحوث أسواق

قاعة ٧معمل ٤مدرج ٤

اليوم: األثنين ٢٠٢٢/١٢/١٩اليوم: األحد ٢٠٢٢/١٢/١١اليوم: األربعاء ٢٠٢٢/١٢/١٤

المادة: تكاليفالمادة: ا. قياسيالمادة: زينة
معمل ٤

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 الرابعة - شعبة التربوي

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شبرا الخيمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠٢٠٠١٢١٠٠٢٥٠١٢٦٠٠٢٠٠١٢١٠٠٢٥٠١٢٦٠٠٢٠٠١٢١٠٠٢٥٠١٢٦٠٠-١٠٫٠٠
١٠٫٠٠٢١٠١٢٢٠٠٢٦٠١٢٧٠٠٢١٠١٢٢٠٠٢٦٠١٢٧٠٠٢١٠١٢٢٠٠٢٦٠١٢٧٠٠-١١٫٠٠
١١٫٠٠٢٢٠١٢٣٠٠٢٧٠١٢٨٠٠٢٢٠١٢٣٠٠٢٧٠١٢٨٠٠٢٢٠١٢٣٠٠٢٧٠١٢٨٠٠-١٢٫٠٠

١٢٫٠٠٢٣٠١٢٤٠٠٢٨٠١٢٨٤٦٢٣٠١٢٤٠٠٢٨٠١٢٨٤٦٢٣٠١٢٤٠٠٢٨٠١٢٨٤٦-١٫٠٠
١٫٠٠٢٤٠١٢٥٠٠٢٠٠١٢١٠٠٢٤٠١٢٥٠٠٢٠٠١٢١٠٠٢٤٠١٢٥٠٠٢٠٠١٢١٠٠-٢٫٠٠
٢٫٠٠٢٥٠١٢٦٠٠٢١٠١٢٢٠٠٢٥٠١٢٦٠٠٢١٠١٢٢٠٠٢٥٠١٢٦٠٠٢١٠١٢٢٠٠-٣٫٠٠
٣٫٠٠٢٦٠١٢٧٠٠٢٢٠١٢٣٠٠٢٦٠١٢٧٠٠٢٢٠١٢٣٠٠٢٦٠١٢٧٠٠٢٢٠١٢٣٠٠-٤٫٠٠
٤٫٠٠٢٧٠١٢٨٠٠٢٣٠١٢٤٠٠٢٧٠١٢٨٠٠٢٣٠١٢٤٠٠٢٧٠١٢٨٠٠٢٣٠١٢٤٠٠-٥٫٠٠
٥٫٠٠٢٨٠١٢٨٤٦٢٤٠١٢٥٠٠٢٨٠١٢٨٤٦٢٤٠١٢٥٠٠٢٨٠١٢٨٤٦٢٤٠١٢٥٠٠-٦٫٠٠

رقم الجلوسرقم الجلوس رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

المادة: ث. سمكية 
قاعة ٨قاعة ٧مدرج ٥مدرج ٤

المادة: تربية عملي
قاعة ٨قاعة ٧

اليوم: األثنين ٢٠٢٢/١٢/١٢اليوم: الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٢اليوم: السبت ٢٠٢٢/١٢/١٧

المادة: ا. محاصيلالمادة: تخطيطالمادة: مياهالمادة: زينة

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 الرابعة - شعبة: إدارة المشروعات

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شبرا الخيمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠٣٠٠١٣١٠٠٣٧٠١٣٨٠٠٣٨٠١٣٨٥٥٣٠٠١٣١٠٠٣٧٠١٣٨٠٠٣٠٠١٣١٠٠٣٧٠١٣٨٠٠-١٠٫٠٠
١٠٫٠٠٣١٠١٣٢٠٠٣٨٠١٣٨٥٥٣٨٦١٣٩٤٦٣١٠١٣٢٠٠٣٨٠١٣٨٥٥٣١٠١٣٢٠٠٣٨٠١٣٨٥٥-١١٫٠٠
١١٫٠٠٣٢٠١٣٣٠٠٣٨٦١٣٩٤٦٣٦٠١٣٧٠٠٣٢٠١٣٣٠٠٣٨٦١٣٩٤٦٣٢٠١٣٣٠٠٣٨٦١٣٩٤٦-١٢٫٠٠

١٢٫٠٠٣٣٠١٣٤٠٠٣٠٠١٣١٠٠٣٧٠١٣٨٠٠٣٣٠١٣٤٠٠٣٠٠١٣١٠٠٣٣٠١٣٤٠٠٣٠٠١٣١٠٠-١٫٠٠
١٫٠٠٣٤٠١٣٥٠٠٣١٠١٣٢٠٠٣٢٠١٣٣٠٠٣٤٠١٣٥٠٠٣١٠١٣٢٠٠٣٤٠١٣٥٠٠٣١٠١٣٢٠٠-٢٫٠٠
٢٫٠٠٣٥٠١٣٦٠٠٣٢٠١٣٣٠٠٣٣٠١٣٤٠٠٣٥٠١٣٦٠٠٣٢٠١٣٣٠٠٣٥٠١٣٦٠٠٣٢٠١٣٣٠٠-٣٫٠٠
٣٫٠٠٣٦٠١٣٧٠٠٣٣٠١٣٤٠٠٣٠٠١٣١٠٠٣٦٠١٣٧٠٠٣٣٠١٣٤٠٠٣٦٠١٣٧٠٠٣٣٠١٣٤٠٠-٤٫٠٠
٤٫٠٠٣٧٠١٣٨٠٠٣٤٠١٣٥٠٠٣١٠١٣٢٠٠٣٧٠١٣٨٠٠٣٤٠١٣٥٠٠٣٧٠١٣٨٠٠٣٤٠١٣٥٠٠-٥٫٠٠
٥٫٠٠٣٨٠١٣٨٥٥٣٥٠١٣٦٠٠٣٤٠١٣٥٠٠٣٨٠١٣٨٥٥٣٥٠١٣٦٠٠٣٨٠١٣٨٥٥٣٥٠١٣٦٠٠-٦٫٠٠
٦٫٠٠٣٨٦١٣٩٤٦٣٦٠١٣٧٠٠٣٥٠١٣٦٠٠٣٨٦١٣٩٤٦٣٦٠١٣٧٠٠٣٨٦١٣٩٤٦٣٦٠١٣٧٠٠-٧٫٠٠

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

المادة: قيادةالمادة: ا قياسيالمادة: م. تكاليف

رقم الجلوسرقم الجلوس رقم الجلوس

قاعة ٧مدرج ٥مدرج ١
المادة: تخطيط

قاعة ٩قاعة ٧قاعة ٩

اليوم: األحد ٢٠٢٢/١٢/١٨اليوم: السبت ٢٠٢٢/١٢/١٠اليوم: الخميس ٢٠٢٢/١٢/١٥

المادة: أسواق منتجاتالمادة: مياه المادة: زينة
مدرج ٢

عميد المعهد  

أ. د. حسن قرقار

وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب

أ. د. حلمي زغلول
٤

  مدير إدرة شئون الطالب

  أ. دمحم سعد الجالس



جدول امتحانات العملي
الفصل الدراسي األول ٢٠٢٣/٢٠٢٢

الفرقة الرابعة - شعبة: االقتصاد

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شبرا الخيمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

٩٫٠٠٤٠٠١٤١٠٠٤٦٠١٤٧٠٠٤٣٠١٤٤٠٠٤٠٠١٤١٠٠٤٦٠١٤٧٠٠٤٠٠١٤١٠٠٤٦٠١٤٧٠٠-١٠٫٠٠
١٠٫٠٠٤١٠١٤٢٠٠٤٧٠١٤٨٠٠٤٤٠١٤٥٠٠٤١٠١٤٢٠٠٤٧٠١٤٨٠٠٤١٠١٤٢٠٠٤٧٠١٤٨٠٠-١١٫٠٠
١١٫٠٠٤٢٠١٤٣٠٠٤٨٠١٤٩٠٠٤٥٠١٤٦٠٠٤٢٠١٤٣٠٠٤٨٠١٤٩٠٠٤٢٠١٤٣٠٠٤٨٠١٤٩٠٠-١٢٫٠٠

١٢٫٠٠٤٣٠١٤٤٠٠٤٩٠١٥٠٠٨٤٦٠١٤٧٠٠٤٣٠١٤٤٠٠٤٩٠١٥٠٠٨٤٣٠١٤٤٠٠٤٩٠١٥٠٠٨-١٫٠٠
١٫٠٠٤٤٠١٤٥٠٠٤٠٠١٤١٠٠٤٧٠١٤٨٠٠٤٤٠١٤٥٠٠٤٠٠١٤١٠٠٤٤٠١٤٥٠٠٤٠٠١٤١٠٠-٢٫٠٠
٢٫٠٠٤٥٠١٤٦٠٠٤١٠١٤٢٠٠٤٨٠١٤٩٠٠٤٥٠١٤٦٠٠٤١٠١٤٢٠٠٤٥٠١٤٦٠٠٤١٠١٤٢٠٠-٣٫٠٠
٣٫٠٠٤٦٠١٤٧٠٠٤٢٠١٤٣٠٠٤٩٠١٥٠٠٨٤٦٠١٤٧٠٠٤٢٠١٤٣٠٠٤٦٠١٤٧٠٠٤٢٠١٤٣٠٠-٤٫٠٠
٤٫٠٠٤٧٠١٤٨٠٠٤٣٠١٤٤٠٠٤٠٠١٤١٠٠٤٧٠١٤٨٠٠٤٣٠١٤٤٠٠٤٧٠١٤٨٠٠٤٣٠١٤٤٠٠-٥٫٠٠
٥٫٠٠٤٨٠١٤٩٠٠٤٤٠١٤٥٠٠٤١٠١٤٢٠٠٤٨٠١٤٩٠٠٤٤٠١٤٥٠٠٤٨٠١٤٩٠٠٤٤٠١٤٥٠٠-٦٫٠٠
٦٫٠٠٤٩٠١٥٠٠٨٤٥٠١٤٦٠٠٤٢٠١٤٣٠٠٤٩٠١٥٠٠٨٤٥٠١٤٦٠٠٤٩٠١٥٠٠٨٤٥٠١٤٦٠٠-٧٫٠٠

رقم الجلوس

اليوم: األحد ٢٠٢٢/١٢/١١اليوم: السبت ٢٠٢٢/١٢/١٧

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

قاعة ٨قاعة ٩قاعة ٨قاعة ٧مدرج ٤مدرج ١مدرج ٢
المادة: قيادةالمادة: ا قياسي المادة: م. تكاليفالمادة: تخطيط

اليوم: الخميس ٢٠٢٢/١٢/٢٢

المادة: ت. مقارنالمادة: مياه المادة: زينة

عميد المعهد  

أ. د. حسن قرقار

وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب

أ. د. حلمي زغلول
٥

  مدير إدارة شئون الطالب

  أ. دمحم سعد الجالس


