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 التأهيلي  الفرقة الرابعة   جدول  

   2020/ 2019  ل للعام الدراسىاألولفصل الدراسي ا تخلفـــــــات

 اليوم والتاريخ التوقيت انتاج نسيج عماره

 االثنين  11-10 الفترة الصباحية تقنيات السباكة 3تك عمليات رطبة / 

13-7-2020  
 تخطيط مشروعات نسجية

 1-12 ةالفترة المسائي تنظيم صناعى

 الخميس 11-10 الفترة الصباحية ضبط الجوده ضبط الجوده 

16-7-2020  
 تعليم مصغر تعليم مصغر

 1-12 الفترة المسائية

 االثنين  11-10 الفترة الصباحية  تك األقمشة الغير منسوجة تنسيق مواقع

 1-12 الفترة المسائية اسس التعليم الصناعى  20-7-2020

 قواعد عامة: 
 .] الفترة المسائية[الساعة الثانيه عشر ظهراإلي الساعة الواحده، ومن  ] الفترة الصباحية[ساعهأ االمتحان في تمام الساعة العاشرة صباحاً ولمدة تبد •

 يد نوع العقوبة.علي الطالب االلتزام بقواعد االمتحان وسيتم النظر في شأن الطالب المخالفين بإحالتهم إلى األستاذ الدكتور / عميد الكلية لتحد •

 اليسمح للطالب بالتواجد داخل لجان االمتحان قبل أو بعد موعد إنعقاد االمتحان . •

 اليسمح بدخول أية أوراق أو مذكرات إلي لجان االمتحان إال بطلب من أستاذ المادة وموافقة مسبقة من إدارة الكلية . •

 اليسمح بتواجد المحمول مع الطالب أثناء تأدية األمتحان . •

 دقيقة من بداية اللجنة . 15اليسمح ألي طالب بدخول اللجنة بعد مرور  •

•  

                                        

 عميد الكلية

 ورئيس مجلس اإلدارة

 د/محمد محمود حسنين.ا

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

 شرف البسيونىد/ا.ا
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 التأهيلي  الفرقة الثالثة جدول 

 2020/  2019لفصل الدراسي األول  للعام الدراسي تخلفـات ا

 الشعبة ) عماره ( التوقيت اليوم والتاريخ

 االثنين 

13-7-2020 

 2حاسبات آلية/ الفترة الصباحية 10-11

 مبادىء األحصاء الفترة المسائية 12-1

 الخميس

16-7-2020 

 تطوير االختبار الفترة الصباحية 10-11

 تشطيبات داخلية الفترة المسائية 12-1

 االثنين 

20-7-2020 

 واجهات الفترة الصباحية 10-11

 وسائل تعليمية الفترة المسائية 12-1

 الخميس

23-7-2020 
 انشاء مبانى الفترة الصباحية 10-11

 قواعد عامة:
 .] الفترة المسائية[الواحدهإلي الساعة الثانيه عشر ظهرا، ومن الساعة  ] الفترة الصباحية[ ساعهتبدأ االمتحان في تمام الساعة العاشرة صباحاً ولمدة  •

 ب المخالفين بإحالتهم إلى األستاذ الدكتور / عميد الكلية لتحديد نوع العقوبة.علي الطالب االلتزام بقواعد االمتحان وسيتم النظر في شأن الطال •

 اليسمح للطالب بالتواجد داخل لجان االمتحان قبل أو بعد موعد إنعقاد االمتحان . •

 ة .اليسمح بدخول أية أوراق أو مذكرات إلي لجان االمتحان إال بطلب من أستاذ المادة وموافقة مسبقة من إدارة الكلي •

 اليسمح بتواجد المحمول مع الطالب أثناء تأدية األمتحان . •

 دقيقة من بداية اللجنة . 15اليسمح ألي طالب بدخول اللجنة بعد مرور  •

 

 

 عميد الكلية

 ورئيس مجلس اإلدارة

 أ.د/محمد محمود حسنين

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

                     بســــــيونىالاشــــــرف  /.دأ          
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 2019/2020جدول امتحانات تخلفات التأهيلي الفرقة الرابعة  

 الفرقه الثالثهولديهم تخلفات من 

 اليوم /التاريخ التوقيت انتاج نسيج عماره

 تركيبات صحية   
 ات نسيج تحضير

 2تك الغزل +

+  2حاسب اآللى 

 وصل المواد

 

 الفتره الصباحيه
10-11 

 االثنين 

13-7-2020 - 

 احصاء 

+ 

 اختبارات نسجية 

 

 احصاء

 

 

 الفتره المسائيه
12-1 

 11-10 الفتره الصباحيه  تطوير اختبار 
 الخميس

 1-12 الفتره المسائيه   تشطيبات داخلية 16-7-2020

  2انشاء مبانى 

 

   

 11-10 الفتره الصباحيه
 الخميس

23-7-2020 

 
 قواعد عامة:

 .] ئيةالفترة المسا[ الواحدهإلي الساعة  الثانيه عشر ظهرا، ومن الساعة  ] الفترة الصباحية[ ساعهتبدأ االمتحان في تمام الساعة العاشرة صباحاً ولمدة  •

 العقوبة. علي الطالب االلتزام بقواعد االمتحان وسيتم النظر في شأن الطالب المخالفين بإحالتهم إلى األستاذ الدكتور / عميد الكلية لتحديد نوع •

 اليسمح للطالب بالتواجد داخل لجان االمتحان قبل أو بعد موعد إنعقاد االمتحان . •

 جان االمتحان إال بطلب من أستاذ المادة وموافقة مسبقة من إدارة الكلية .اليسمح بدخول أية أوراق أو مذكرات إلي ل •

 اليسمح بتواجد المحمول مع الطالب أثناء تأدية األمتحان . •

 عميد الكلية دقيقة من بداية اللجنة . 15اليسمح ألي طالب بدخول اللجنة بعد مرور  •

 ورئيس مجلس اإلدارة 

 أ.د/محمد محمود حسنين 

 طالبوكيل الكلية لشئون التعليم وال
 

                 بســــــيونى    ال.د/ اشــــــرف أ          
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 2019/2020جدول امتحانات تخلفات التأهيلي الفرقة الرابعه 
 

 م تخلفات من سنوات سابقة ولديه

 

 

 النسيج الشعبة ) عماره ( االنتاج التوقيت اليوم /التاريخ

 الخميس

16-7-2020 

 
 الفتره الصباحيه 

 ن اولى+م طبيعه  كهرباء تطبيقيه من تانيه+
 

 من تانيه+ 2رياضه متقدمه

 مدخل تكنولوجيا النسجيات من تانيه
 

 

 
 الفتره المسائيه 

 كيمياء المنسوجات من تانيه من تانيه 1رسم فنى  
 

 قواعد عامة:

 واحده)الصبا حيه( ومن الثانيه عشر وحتى الواحده)المسائيه( تبدأ االمتحان في تمام الساعة العاشرة صباحاً ولمدة ساعه  •

 ميد الكلية لتحديد نوع العقوبة.علي الطالب االلتزام بقواعد االمتحان وسيتم النظر في شأن الطالب المخالفين بإحالتهم إلى األستاذ الدكتور / ع •

 اليسمح للطالب بالتواجد داخل لجان االمتحان قبل أو بعد موعد إنعقاد االمتحان . •

 اليسمح بدخول أية أوراق أو مذكرات إلي لجان االمتحان إال بطلب من أستاذ المادة وموافقة مسبقة من إدارة الكلية . •

 اليسمح بتواجد المحمول مع الطالب أثناء تأدية األمتحان . •

 دقيقة من بداية اللجنة . 15اليسمح ألي طالب بدخول اللجنة بعد مرور  •
                                                                                          

 عميد الكلية

 ورئيس مجلس اإلدارة

 أ.د/محمد محمود حسنين

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

                     أ..د/ اشــــــرف البســــــيونى          
 



  

 

 Direct : ++2(082)/2241931   ++ 2(082/ )2241931مباشر  :     جامعة بني ســـــــــــويف 
Beni – Suef University    

  .Fax.    :++2(082)/2241932 Faculty of Industrial Education  ++2(082/ )2241932فاكس     : كلية التعليم الصناعي  

   E-Mail  :mmhassanien2002@yahoo.com دينة بني سويف الجديدة  م 

 

New Beni -Suef City 
 

 

 

    معلمين ال  تأهيلبرنامج   الفرقة الرابعة  جدول إختبارات 

 2020/ 2019الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 

 اليوم الفتره التوقيت انتاج عماره نسيج

 االثنين الصباحيه 11  –  10 دراسات عمل اصالح وصيانة وترميم 2تكنولوجيا التريكو

 المسائيه 1  –  12 النهو وعمليات التشغيل منشأت سابقة التجهيز 2تكنولوجيا النسيج  6/7/2020

 صحة مهنية وأمن صناعى
10  –  11  

 الخميس الصباحيه

9/7/2020 
 اقتصاديات الصناعة

 اقتصاديات البناء
 المسائيه 1  –  12 اقتصاديات الصناعة

 قواعد عامة:

 واحده)الصبا حيه( ومن الثانيه عشر وحتى الواحده)المسائيه( تبدأ االمتحان في تمام الساعة العاشرة صباحاً ولمدة ساعه  •

 قوبة.الطالب االلتزام بقواعد االمتحان وسيتم النظر في شأن الطالب المخالفين بإحالتهم إلى األستاذ الدكتور / عميد الكلية لتحديد نوع الععلي  •

 اليسمح للطالب بالتواجد داخل لجان االمتحان قبل أو بعد موعد إنعقاد االمتحان . •

 ن إال بطلب من أستاذ المادة وموافقة مسبقة من إدارة الكلية .اليسمح بدخول أية أوراق أو مذكرات إلي لجان االمتحا •

 اليسمح بتواجد المحمول مع الطالب أثناء تأدية األمتحان . •

 دقيقة من بداية اللجنة . 15اليسمح ألي طالب بدخول اللجنة بعد مرور  •
                                                                                                                                                                    

              

 

 

 عميد الكلية

 ورئيس مجلس اإلدارة

 .د/محمد محمود حسنينأ

 

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب         

 

                     أ..د/ اشــــــرف البســــــيونى          
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    المعلمين   تأهيلبرنامج   الفرقة الرابعة  جدول إختبارات 

 2020/ 2019الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 

 اليوم الفتره التوقيت انتاج عماره جنسي

 االثنين الصباحيه 11  –  10 دراسات عمل اصالح وصيانة وترميم 2تكنولوجيا التريكو

 المسائيه 1  –  12 النهو وعمليات التشغيل منشأت سابقة التجهيز 2تكنولوجيا النسيج  6/7/2020

 صحة مهنية وأمن صناعى
10  –  11  

 الخميس الصباحيه

9/7/2020 
 قتصاديات الصناعةا

 اقتصاديات البناء
 المسائيه 1  –  12 اقتصاديات الصناعة

 قواعد عامة:

 واحده)الصبا حيه( ومن الثانيه عشر وحتى الواحده)المسائيه( تبدأ االمتحان في تمام الساعة العاشرة صباحاً ولمدة ساعه  •

 المخالفين بإحالتهم إلى األستاذ الدكتور / عميد الكلية لتحديد نوع العقوبة.علي الطالب االلتزام بقواعد االمتحان وسيتم النظر في شأن الطالب  •

 اليسمح للطالب بالتواجد داخل لجان االمتحان قبل أو بعد موعد إنعقاد االمتحان . •

 اليسمح بدخول أية أوراق أو مذكرات إلي لجان االمتحان إال بطلب من أستاذ المادة وموافقة مسبقة من إدارة الكلية . •

 اليسمح بتواجد المحمول مع الطالب أثناء تأدية األمتحان . •

 دقيقة من بداية اللجنة . 15اليسمح ألي طالب بدخول اللجنة بعد مرور  •

 

 

 عميد الكلية

 ورئيس مجلس اإلدارة

 أ.د/محمد محمود حسنين

 

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

                 ـــيونى    بســـال.د/ اشــــــرف أ.          
 


