
 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة 

 2020- 2019 الجامعياألول للعام  الدراسيجدول امتحانات تصف الترم الفصل 

   األولالمستوى 

 المراقبون  الميعاد  مقرر اليوم 
 االحد 

10/11/2019 
اساسيات البيئة 

 الزراعية 
أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  10:30 – 9:30

بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام الموارد  
والبساتين وأمراض  ووقاية النبات الطبيعية 

 النبات
 االثنين

11/11/2019 
أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  10:30 – 9:30 مبادئ االقتصاد العام

بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام الموارد  
ة واالقتصاد والبساتين وأمراض الطبيعي

 النبات
 الثالثاء

12/11/2019 
مبادئ علم االجتماع 

 والمجتمع الريفي
أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  10:30 – 9:30

  بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام

 الحيوانيالصناعات واإلنتاج و  االقتصاد
 والمحاصيل  

 األربعاء
13/11/2019 

فيزيائية وغير كيمياء 
 عضوية

أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  10:30 – 9:30
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام 

والمحاصيل   الحيوانيالصناعات واإلنتاج 
 ووقاية النبات

 الخميس 
14/11/2019 

مورفولوجيا وتشريح 
 نبات

أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  10:30 – 9:30
المعاونة بأقسام بالمقرر + الهيئة 

واإلنتاج وأمراض النبات الصناعات 
ووقاية النبات الحيواني  

 السبت 
16/11/2019 

بعد انتهاء اليوم  رياضة عامة 
 الدراسي 

3-4 

أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص 
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام الموارد  

وأمراض الطبيعية واالقتصاد والبساتين 
 النبات

 االثنين
18/11/2019 

بعد انتهاء اليوم  حقوق انسان
 الدراسي 

3-4 

أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص 
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام الموارد  

 والمحاصيلالطبيعية واالقتصاد والبساتين 
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 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة 

 2020- 2019 الجامعياألول للعام  الدراسيجدول امتحانات تصف الترم الفصل 

 المستوى الثاني 

 المراقبون  الميعاد  مقرر اليوم 
 االحد 

10/11/2019 
أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  12 - 11 أساسيات علم األراضي 

بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام الموارد  
الطبيعية واالقتصاد والبساتين وأمراض 

 النبات
 االثنين

11/11/2019 
12 - 11 أساسيات البساتين أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  

بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام الموارد  
الطبيعية واالقتصاد والبساتين وأمراض 

 النبات
 الثالثاء

12/11/2019 
أساسيات اإلنتاج الحيواني 

 والسمكي
11 - 12 المختص أعضاء هيئة التدريس بالقسم  

بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام الموارد  
واإلنتاج  الطبيعية واالقتصاد والبساتين

   الحيواني

 األربعاء
13/11/2019 

12 - 11 فسيولوجيا النبات العام أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام 

 الصناعات والمحاصيل ووقاية النبات
 وأمراض النبات

 الخميس 
14/11/2019 

12 - 11 أساسيات علم الحشرات أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام 

والمحاصيل   الحيوانيالصناعات واإلنتاج 
 ووقاية النبات

 السبت 
16/11/2019 

بعد انتهاء اليوم  أساسيات انتاج المحاصيل
 الدراسي 

4-5  

أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص 
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام 

والمحاصيل   الحيوانيالصناعات واإلنتاج 
 ووقاية النبات

 الخميس
21/11/2016 

بعد انتهاء اليوم  مبادئ الكيمياء الحيوية
 الدراسي 

3-4 

أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص 
بالمقرر + الهيئة المعاونة بأقسام 

والمحاصيل   الحيوانيالصناعات واإلنتاج 
 ووقاية النبات
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 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة 

 

 المدرجات والقاعات اثناء امتحان نصف الترم  توزيع طالب المستوى األول والثاني على 

 المستوى الثاني  المستوى األول 
 مكان االمتحان رقم الكشف مكان االمتحان رقم الكشف

 1مدرج  75 – 1 1مدرج  75 – 1
 2 مدرج 150 – 76 2 مدرج 150 – 76

 3 مدرج 225 – 151 3 مدرج 225 – 151

 4 مدرج 300 – 226 4 مدرج 300 – 226

 5 مدرج 375 – 301 5 مدرج 375 – 301

 6 مدرج 450 – 376 6 مدرج 450 – 376

  101قاعة  525 – 451  101قاعة  525 – 451

 102 قاعة 600 – 526 102 قاعة 600 – 526

 201 قاعة 675 – 601 201 قاعة 675 – 601
 202 قاعة 750 – 676 202 قاعة 750 – 676

 301 قاعة 825 – 751 301 قاعة 825 – 751

 302 قاعة 900 – 826 302 قاعة 900 – 826

 501 قاعة 975 – 901 501 قاعة 975 – 901

 401قاعة  1050 – 976 401قاعة  1050 – 976

 402قاعة  1125 – 1051 402قاعة  أخر الكشف – 1051
 502قاعة  1200 – 1126  
 522قاعة  أخر الكشف – 1201  
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 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة 

 2020- 2019 الجامعياألول للعام  الدراسيجدول امتحانات تصف الترم الفصل 

 المستوى الثالث 

 

وحتى الخميس   10/11/2019 االحديتم امتحان طالب المستوى الثالث في األسبوع الثامن بدأ من 
بعد   11/2019/ 17ويوم االحد الموافق  ،م 1:30وحتى  12:30وذلك في الفترة من  14/11/2019

ويترك للقسم المختص وضع الجدول الخاص به على ان  م، 4وحتى  3من الساعة  الدراسيانتهاء اليوم 
 :االتييراعى مواعيد وأماكن كل برنامج طبقا للجدول 

 المراقبون  الميعاد  أماكن االمتحان البرنامج  
 1:30 – 12:30 202, قاعة  201قاعة  وقاية النبات

وحتى الخميس  10/11 االحد
14/11/2019 

أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم ة والهيئة المعاون

 المختص 
 1:30 – 12:30 302, قاعة 4, مدرج 3مدرج  انتاج حيواني

وحتى الخميس  10/11 االحد
14/11/2019 

أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم ة والهيئة المعاون

 المختص 
 1:30 – 12:30 301, قاعة 2, مدرج 1مدرج  صناعات غذائية

وحتى الخميس  10/11 االحد
14/11/2019 

أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم ة والهيئة المعاون

 المختص 
 1:30 – 12:30 402قاعة  األراضي والمياه

وحتى الخميس  10/11 االحد
14/11/2019 

أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم ة والهيئة المعاون

 المختص 
 1:30 – 12:30 401قاعة  االقتصاد

وحتى الخميس  10/11 االحد
14/11/2019 

أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم ة والهيئة المعاون

 المختص 
 1:30 – 12:30 501, قاعة 6, مدرج 5مدرج  نباتيانتاج 

وحتى الخميس  10/11 االحد
14/11/2019 

أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم ة والهيئة المعاون

 المختص 
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 جامعة دمنهور
 كلية الزراعة 

 2020- 2019 الجامعياألول للعام  الدراسيجدول امتحانات تصف الترم الفصل 

 المستوى الرابع 

 

وحتى الخميس   10/11/2019 االحد في األسبوع الثامن بدأ من  الرابعيتم امتحان طالب المستوى 
م ويترك للقسم المختص وضع الجدول الخاص به   3وحتى  2الساعة وذلك في الفترة من  2019/ 11/ 14

 : على ان يراعى مواعيد وأماكن كل برنامج طبقا للجدول االتي

 المراقبون  الميعاد  أماكن االمتحان  البرنامج
 النبات وقاية 
+ 

 تخصصاته الفرعية

 م 3 – 2 202, قاعة  201قاعة 
وحتى الخميس  10/11 االحد

14/11/2019 

أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم ة والهيئة المعاون

 المختص 
 وداجني  انتاج حيواني
+ 

 تخصصاته الفرعية 

 م 3 – 2 302, قاعة 4, مدرج 3مدرج 
وحتى الخميس  10/11 االحد

14/11/2019 

أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم ة والهيئة المعاون

 المختص 
 م 3 – 2 301, قاعة 2, مدرج 1مدرج  صناعات غذائية

وحتى الخميس  10/11 االحد
14/11/2019 

أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم ة والهيئة المعاون

 المختص 
 م 3 – 2 402قاعة  األراضي والمياه

وحتى الخميس  10/11 االحد
14/11/2019 

أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم ة والهيئة المعاون

 المختص 
 م 3 – 2 401قاعة  االقتصاد

وحتى الخميس  10/11 االحد
14/11/2019 

أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم ة والهيئة المعاون

 المختص 
 م 3 – 2 501, قاعة 6, مدرج 5مدرج  البساتين

وحتى الخميس  10/11 االحد
14/11/2019 

أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم ة والهيئة المعاون

 المختص 
 م 3 – 2 522قاعة  المحاصيل

وحتى الخميس  10/11 االحد
14/11/2019 

أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم ة والهيئة المعاون

 المختص 
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