
 كفر الشيخجامعــــة 
 كليـــــــة الزراعـــــة

 شئون التعليم والطالب
 

 م2021/2022للعام اجلامعي  اخلريفيبيان جلان  امتحانات الفصل 

 )املستوي األول والثانى(

 المــــــــــــــــادة التارٌخ
اجمالً  الرابع المستوي الثالث المستوي الثانً المستوي المستوي األول

 المادة
 مكان اللجان

 هندسة امـع هندسة امـــع ةــهندس امـــع هندسة امـــع

ذالؽقؿقاءذالطبقعقة 9/1/2222األحدذ
636  6  1  1 - 

 
633 
 
 

 طالب 36(4-1) 666مدرج
 طالب36(3-5)616مدرج

 طالب36(11-6صالة الدور الخامس)
 طالب 36(16-13)516مدرج

 طالب16(11قاعة البساتٌن)
 طالب 16( 13حٌوانى)قاعة االنتاج ال

 46(طالب 16-16)الثالثطرقة الدور
 46(طالب 11-11)الثانىطرقة الدور
 طالبuG(13-13)116صاله 

 طالب 13(31-16صالة النواوى)
 (طالب133)1-1د/ النواوى6مدرج أ 133   1  4  113 

االثـنيذذ

ذ12/1/2222
ذاساسقـــاتذاحملاصقـــــل

  561  1    561 

 طالب 36(4-1) 666مدرج
 طالب36(3-5)616مدرج

 طالب36(11-6صالة الدور الخامس)
 طالب 36(16-13)516مدرج

 طالب16(11قاعة البساتٌن)
 طالب 16( 13قاعة االنتاج الحٌوانى)

 46(طالب 16-16)الثالثطرقة الدور
 46(طالب 11-11)الثانىطرقة الدور

 طالبuG(13-13)111صاله 

 طالب 161(5-1)د/ النواوى6مدرج أ 161     161   

 



 م2021/2022للعام اجلامعي  اخلريفيبيان جلان  امتحانات الفصل 

 )املستوي األول والثانى(

 المــــــــــــــــادة التارٌخ
اجمالً  الرابع المستوي الثالث المستوي الثانً المستوي المستوي األول

 المادة
 مكان اللجان

 هندسة امـع ةهندس امـــع ةــهندس امـــع هندسة امـــع

الثالثاءذ

ذ11/1/2222

 631      3  616ذمبادئذاحلقوانذالزراعي

 طالب 36(4-1) 666مدرج
 طالب36(3-5)616مدرج

 طالب36(11-6صالة الدور الخامس)
 طالب 36(16-13)516مدرج

 طالب16(11قاعة البساتٌن)
 طالب 16( 13قاعة االنتاج الحٌوانى)

 46(طالب 16-16)الثالثطرقة الدور
 46(طالب 11-11)الثانىقة الدورطر

 طالبuG(13-13)116صاله 
 طالب 11(31-16صالة النواوى)

مؼدمهذفىذاهلـدسةذالزراعقةذ

ذوالـظمذاحلقووة
 (طالب131)1-1د/ النواوى6مدرج أ 131   1  3  113 

األربعاءذذ

ذ12/1/2222
 533  1    516  11ذناساسقاتذانتاجذالدواجــــــــ

 لبطا 36(4-1) 666مدرج
 طالب36(3-5)616مدرج

 طالب36(11-6صالة الدور الخامس)
 طالب 36(16-13)516مدرج

 طالب16(11قاعة البساتٌن)
 طالب 16( 13قاعة االنتاج الحٌوانى)

 46(طالب 16-16)الثالثطرقة الدور
 46(طالب 11-11)الثانىطرقة الدور
 طالبuG(13-16)143صاله 



 م2021/2022م اجلامعي للعا اخلريفيبيان جلان  امتحانات الفصل 

 )املستوي األول والثانى(

 المــــــــــــــــادة التارٌخ
اجمالً  الرابع المستوي الثالث المستوي الثانً المستوي المستوي األول

 المادة
 مكان اللجان

 هندسة امـع هندسة امـــع ةــهندس امـــع هندسة امـــع

خلؿقسذ

ذ13/1/2222
ذــــامنباتذزراعــــيذعـــــ

616  1    1  631 

 طالب 36(4-1) 666مدرج
 طالب36(3-5)616مدرج

 طالب36(11-6صالة الدور الخامس)
 طالب 36(16-13)516مدرج

 طالب16(11قاعة البساتٌن)
 طالب 16( 13قاعة االنتاج الحٌوانى)

 46(طالب 16-16)الثالثطرقة الدور
 46(طالب 11-11)الثانىطرقة الدور
 بطالuG(13-13)116صاله 

 طالب 11(31-16صالة النواوى)

 (طالب113)1-1د/ النواوى6مدرج أ 113     3  115 

الدبتذذ

ذ15/1/2222
 565  5    566  ذـةــــــاساسقاتذانتاجذالػاكفـ

 طالب 36(4-1) 666مدرج
 طالب36(3-5)616مدرج

 طالب36(11-6صالة الدور الخامس)
 طالب 36(16-13)516مدرج

 لبطا16(11قاعة البساتٌن)
 طالب 16( 13قاعة االنتاج الحٌوانى)

 46(طالب 16-16)الثالثطرقة الدور
 46(طالب 11-11)الثانىطرقة الدور
 طالبuG(13-13)115صاله 

 طالب163(5-1د/ النواوى )6مدرج أ 163   1  161   ذذ



 م2021/2022للعام اجلامعي  اخلريفيبيان جلان  امتحانات الفصل 

 )املستوي األول والثانى(

 المــــــــــــــــادة التارٌخ
اجمالً  الرابع المستوي الثالث المستوي الثانً المستوي المستوي األول

 المادة
 مكان اللجان

 هندسة امـع هندسة امـــع ةــهندس امـــع هندسة امـــع

ذ16/1/2222األحدذ

 531  13    1  561ذالتثؼقـــفذالغذائــــــي
 طالب 36(4-1) 666مدرج

 طالب36(3-5)616رجمد
 طالب36(11-6صالة الدور الخامس)

 طالب 36(16-13)516مدرج
 طالب16(11قاعة البساتٌن)

 طالب 16( 13قاعة االنتاج الحٌوانى)
 46(طالب 16-16)الثالثطرقة الدور
 46(طالب 11-11)الثانىطرقة الدور
 طالبuG(13-13)116صاله 

 طالب 31(36-16صالة النواوى)

 15      15  ذالزراعةذجقولوجقاذاالراضى

 طالب 136 (1-1د/ النواوى )6مدرج أ 136 1     1  111ذاستاتقؽاذودوـــــامقؽا

االثـنيذذ

ذ17/1/2222
 643  1  1  13  611ذاساسقاتذاالقتصــــــاد

 طالب 36(4-1) 666مدرج
 طالب36(3-5)616مدرج

 طالب36(11-6صالة الدور الخامس)
 طالب 36(16-13)516مدرج

 طالب16(11ة البساتٌن)قاع
 طالب 16( 13قاعة االنتاج الحٌوانى)

 46(طالب 16-16)الثالثطرقة الدور
 46(طالب 11-11)الثانىطرقة الدور
 طالبuG(13-13)116صاله 

 طالب 33(33-16صالة النواوى)



 

 م2021/2022للعام اجلامعي  اخلريفيبيان جلان  امتحانات الفصل 

 )املستوي األول والثانى(

 المــــــــــــــــادة رٌخالتا
اجمالً  الرابع المستوي الثالث المستوي الثانً المستوي المستوي األول

 المادة
 مكان اللجان

 هندسة امـع هندسة امـــع ةــهندس امـــع هندسة امـــع

لثالثاءذ

ذ18/1/2222
 561  3  6  546  ذاألراضيـاتذاساسقـــــــــ

 طالب 36(4-1) 666مدرج
 طالب36(3-5)616مدرج

 طالب36(11-6صالة الدور الخامس)
 طالب 36(16-13)516مدرج

 طالب16(11قاعة البساتٌن)
 طالب 16( 13قاعة االنتاج الحٌوانى)

 46(طالب 16-16)الثالثطرقة الدور
 46(طالب 11-11)الثانىطرقة الدور
 طالبuG(13-13)111صاله 

 لبطا63(5-1د/ النواوى )6مدرج أ 63     63   ذذ

االربعاءذذ

ذ19/1/2222
ذاساسقاتذالوراثــة

636  46      616 

 طالب 36(4-1) 666مدرج
 طالب36(3-5)616مدرج

 طالب36(11-6صالة الدور الخامس)
 طالب 36(16-13)516مدرج

 طالب16(11قاعة البساتٌن)
 طالب 16( 13قاعة االنتاج الحٌوانى)

 46(طالب 16-16)الثالثطرقة الدور
 46(طالب 11-11)ىالثانطرقة الدور
 طالبuG(13-13)116صاله 

 طالب116(6-1د/ النواوى )6مدرج أ
          

 



 

 

 م2021/2022للعام اجلامعي  اخلريفيبيان جلان  امتحانات الفصل 

 )املستوي األول والثانى(

 المــــــــــــــــادة التارٌخ
اجمالً  ابعالر المستوي الثالث المستوي الثانً المستوي المستوي األول

 المادة
 مكان اللجان

 هندسة امـع هندسة امـــع هندسة امـــع هندسة امـــع

اخلؿقسذ

ذ22/1/2222

 534  15  6  563  ذالؽقؿقـــاءذالتحؾقؾقـــــــة
 طالب 36(4-1) 666مدرج
 طالب36(3-5)616مدرج

 طالب36(11-6صالة الدور الخامس)
 طالب 36(16-13)516مدرج

 طالب16(11قاعة البساتٌن)
 طالب 16( 13قاعة االنتاج الحٌوانى)

 46(طالب 16-16)الثالثطرقة الدور
 46(طالب 11-11)الثانىطرقة الدور

 طالبuG(13-13)116صاله 
 طالب 41(31-16صالة النواوى)

 13 11 1 3  4   3ذانتاجذاالمســــــــــاك

         ذ

الدبتذذ

ذ22/1/2222
ذاساسقاتذالرواضقــات

631  46   6  14 166 

 طالب 36(4-1) 666مدرج
 طالب36(3-5)616مدرج

 طالب36(11-6صالة الدور الخامس)
 طالب 36(16-13)516مدرج

 طالب16(11قاعة البساتٌن)
 طالب 16( 13قاعة االنتاج الحٌوانى)

 46(طالب 16-16)الثالثطرقة الدور
 46(طالب 11-11)الثانىطرقة الدور

 طالبuG(13-13)116صاله 
 طالب 146 (1-1د/ النواوى )6مدرج أ         

          ذذ



 م2021/2022للعام اجلامعي  اخلريفيبيان جلان  امتحانات الفصل 

 )املستوي األول والثانى(

 المــــــــــــــــادة التارٌخ
اجمالً  الرابع المستوي الثالث المستوي الثانً المستوي المستوي األول

 المادة
 مكان اللجان

 هندسة امـع هندسة امـــع ةــهندس امـــع هندسة امـــع

ذ23/1/2222األحدذ
دراسةذاجلدوىذوتؼووــمذ

ذادلشروعات
11 44 453 45 1 1 4 1 516 

 طالب 36(4-1) 666مدرج
 طالب36(3-5)616مدرج

 طالب36(11-6صالة الدور الخامس)
 طالب 36(16-13)516مدرج

 طالب16(11قاعة البساتٌن)
 طالب 16( 13الحٌوانى)قاعة االنتاج 

 46(طالب 16-16)الثالثطرقة الدور
 46(طالب 11-11)الثانىطرقة الدور

 طالبuG(13-16)136صاله 

ذاالثـنيذ

ذ24/1/2222

ذـــــه()ذالؾغةذالعربقــــــــ
534  61    3  666 

 طالب 36(4-1) 666مدرج
 طالب36(3-5)616مدرج

 طالب36(11-6صالة الدور الخامس)
 طالب 36(16-13)516مدرج

 طالب16(11قاعة البساتٌن)
 طالب 16( 13قاعة االنتاج الحٌوانى)

 46(طالب 16-16)الثالثطرقة الدور
 46(طالب 11-11)الثانىطرقة الدور

 طالبuG(13-13)116صاله 
 طالب 46(36-16صالة النواوى)

 113( 6-1مدرج النواوى) 113   1  16  161 

هـدسهذحتؾقؾقه+جرب+تػاضلذ

ذ)مدائى(
 طالب 136 (1-1د/ النواوى )6مدرج أ 115       115 

الثالثاءذ

ذ25/1/2222

 151  6    146  ذتدوورذادلخؾػاتذالزراعقة
 طالب 36(4-1) 666مدرج
 طالب11(3-5)616مدرج

 

 طالب13(11-6صالة الدور الخامس) 13    1    11ذتشجريذوجتؿقلذادلدنذوالؼرى



 2021/2022للعام اجلامعي  اخلريفيامتحانات الفصل  جلان  بيان

 ()املستوي األول والثانى

 المــــــــــــــــادة التارٌخ
اجمالً  الرابع المستوي الثالث المستوي الثانً المستوي المستوي األول

 المادة
 مكان اللجان

 هندسة امـع هندسة امـــع ةــهندس امـــع هندسة امـــع

ذ26/1/2222االربعاءذ
وتطبقؼاتهذاحلاسبذااللـيذ

ذاهلـدسقة
36 114 31 6  1 5  164 

 طالب 36(4-1) 666مدرج
 طالب36(3-5)616مدرج

 طالب36(11-6صالة الدور الخامس)
 طالب 54(15-13)516مدرج

 

ذ32/1/2222االحد
 516  1  3  566  ذكقؿقاذحقووهذزراعقه

 طالب 36(4-1) 666مدرج
 طالب36(3-5)616مدرج

 طالب36(11-6صالة الدور الخامس)
 طالب 36(16-13)516مدرج

 طالب16(11قاعة البساتٌن)
 طالب 16( 13قاعة االنتاج الحٌوانى)

 46(طالب 16-16)الثالثطرقة الدور
 46(طالب 11-11)الثانىطرقة الدور
 طالبuG(13-16)136صاله 

 طالب 166 (6-1د/ النواوى )6مدرج أ 166 1    165   ذاساسقاتذوتطبقؼاتذالؽفرباءذفىذاهلـدسه

 136 5  1  61 11  ذاالدارةذادلزرعقةذاحلدوثــــــــةذ31/1/2222ـنيذالث

 طالب 36(4-1) 666مدرج
 طالب36(3-5)616مدرج

 طالب16(6صالة الدور الخامس)
 

 

 

 
 عميـــد الكليـــــــة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب دارةالمديرا شئون الطالب

  
 (يى كرريا ييدأ.د/ حي ) (ىالسيد شلب ى/ مصطفأ.د)


