
جدول امتحانات العملي

2023/2022الفصل الدراسي األول 

العامة: الشعبة- الفرقة األولى 

  وزارة التعليم العالي

  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شبرا الخيمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

10.00-9.0032001321003250132600320013210032501326003200132100

11.00-10.0032101322003260132700321013220032601327003210132200

12.00-11.0032201323003270132800322013230032701328003220132300

1.00-12.0032301324003280132900323013240032801329003230132400

2.00-1.0032401325003290133000324013250032901330003240132500

3.00-2.0032501326003200132100325013260032001321003250132600

4.00-3.0032601327003210132200326013270032101322003260132700

5.00-4.0032701328003220132300327013280032201323003270132800

6.00-5.0032801329003230132400328013290032301324003280132900

7.00-6.0032901330003240132500329013300032401325003290133000

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

10.00-9.0033001331003350133600330013310033501336003300133100

11.00-10.0033101332003360133700331013320033601337003310133200

12.00-11.0033201333003370133800332013330033701338003320133300

1.00-12.0033301334003380133900333013340033801339003330133400

2.00-1.0033401335003390134000334013350033901340003340133500

3.00-2.0033501336003300133100335013360033001331003350133600

4.00-3.0033601337003310133200336013370033101332003360133700

5.00-4.0033701338003320133300337013380033201333003370133800

6.00-5.0033801339003330133400338013390033301334003380133900

7.00-6.0033901340003340133500339013400033401335003390134000

2022/12/10السبت : اليوم2022/12/13الثالثاء : اليوم   2022/12/17السبت : اليوم

رياضة: المادةحاسب آلي أ: المادةحيوان: المادةنبات: المادةكيمياء: المادة

5مدرج 6 و5 و2 و1قاعات حاسب 8قاعة 2معمل 1معمل 

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

 2022/12/12األثنين : اليوم   2022/12/14األربعاء : اليوم2022/12/18األحد : اليوم

رياضة: المادةحاسب آلي أ: المادةحيوان: المادةنبات: المادةكيمياء: المادة

 حاسب3قاعة 6 و5 و2 و1قاعات حاسب 3معمل 2معمل 1معمل 

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

عميد المعهد  

حسن قرقار. د. أ

وكيل شئون التعليم والطالب

حلمي زغلول. د. أ

1

  مدير إدارة شئون الطالب

محمد سعد الجالس.   أ



جدول امتحانات العملي

2023/2022الفصل الدراسي األول 

العامة: الشعبة- الفرقة األولى 

  وزارة التعليم العالي

  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شبرا الخيمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

10.00-9.0034001341003450134600340013410034501346003400134100

11.00-10.0034101342003460134700341013420034601347003410134200

12.00-11.0034201343003470134800342013430034701348003420134300

1.00-12.0034301345003480134900343013450034801349003430134500

2.00-1.0034401345003490135000344013450034901350003440134500

3.00-2.0034501346003400134100345013460034001341003450134600

4.00-3.0034601347003410134200346013470034101342003460134700

5.00-4.0034701348003420134300347013480034201343003470134800

6.00-5.0034801349003430134500348013490034301345003480134900

7.00-6.0034901350003440134500349013500034401345003490135000

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

10.00-9.0035001351003550135600350013510035501356003500135100

11.00-10.0035101352003560135700351013520035601357003510135200

12.00-11.0035201353003570135800352013530035701358003520135300

1.00-12.0035301354003580135900353013540035801359003530135400

2.00-1.0035401355003590136000354013550035901360003540135500

3.00-2.0035501356003500135100355013560035001351003550135600

4.00-3.0035601357003510135200356013570035101352003560135700

5.00-4.0035701358003520135300357013580035201353003570135800

6.00-5.0035801359003530135400358013590035301354003580135900

7.00-6.0035901360003540135500359013600035401355003590136000

2022/12/10السبت : اليوم2022/12/19األثنين : اليوم   2022/12/20الثالثاء : اليوم

رياضة: المادةحاسب آلي أ: المادةحيوان: المادةنبات: المادةكيمياء: المادة

 حاسب3قاعة 6 و5 و2 و1قاعات حاسب 3معمل 2معمل 1معمل 

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

2022/12/10السبت : اليوم   2022/12/12األثنين : اليوم   2022/12/21األربعاء : اليوم

رياضة: المادةحاسب آلي أ: المادةحيوان: المادةنبات: المادةكيمياء: المادة

 حاسب4قاعة 6 و5 و2 و1قاعات حاسب  حاسب4قاعة 2معمل 1معمل 

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

عميد المعهد  

حسن قرقار. د. أ

وكيل شئون التعليم والطالب

حلمي زغلول. د. أ

2

  مدير إدارة شئون الطالب

محمد سعد الجالس.   أ



جدول امتحانات العملي

2023/2022الفصل الدراسي األول 

العامة: الشعبة- الفرقة األولى 

  وزارة التعليم العالي

  المعهد العالي للتعاون الزراعي

  شبرا الخيمة

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمن

10.00-9.0036001361003640136500360013610036401365003600136100

11.00-10.0036101362003650136534361013620036501365343610136200

12.00-11.0036201363003680136900362013630036801369003620136300

1.00-12.0036301364003690136918363013640036901369183630136400

2.00-1.0036401365003600136100364013650036001361003640136500

3.00-2.0036501365343610136200365013653436101362003650136534

4.00-3.0036801369003620136300368013690036201363003680136900

5.00-4.0036901369183630136400369013691836301364003690136918

6.00-5.00

7.00-6.00

تخلفات

تخلفات

تخلفات

تخلفات

تخلفات

تخلفات

تخلفاتتخلفات

تخلفاتتخلفات

2022/12/15الخميس : اليوم   2022/12/20الثالثاء : اليوم   2022/12/17السبت : اليوم

رياضة: المادةحاسب آلي أ: المادةحيوان: المادةنبات: المادةكيمياء: المادة

 حاسب6 و5قاعة 6 و5 و2 و1قاعات حاسب  حاسب4قاعة  حاسب4قاعة  حاسب3قاعة 

رقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوسرقم الجلوس

عميد المعهد  

حسن قرقار. د. أ

وكيل شئون التعليم والطالب

حلمي زغلول. د. أ

3

  مدير إدارة شئون الطالب

محمد سعد الجالس.   أ


