
 جامعــــة كفرالشيــــــــخ
 كليــــــــــة الزراصــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 

 2021/2022امتحانات الفصل اخلريفي للعام اجلامعى  بيان جلان

 )المستوي الثالث والرابع (

 المــــــــــــــــادة التارٌخ
مالً اج المستوي الرابع المستوي الثالث المستوي الثانً المستوي األول

 المادة
 اماكن اللجان

 هندسة عام هندسة عام هندسة عام هندسة عام

     469    ًاساسقاتًوؼاقةًاؾـلاتًم9/1/2222االحدً

 طالب 00(4-1) 609مدرج
 طالب00(0-5)610مدرج

 طالب00(12-9صالة الدور الخامس)
 طالب 00(16-13)516مدرج

 طالب20(11قاعة البساتٌن)
 طالب 20( 10ى)قاعة االنتاج الحٌوان

 40(طالب 20-19)الثالثطرقة الدور
 40(طالب 22-21)الثانىطرقة الدور
 طالبuG(23-24)29صاله 

12/1/2222ًاالثـنيً

 4  4      ًاـماجًبذورًاخلضر

 طالب 00(4-1) 609مدرج
 طالب00(0-5)610مدرج

 طالب41(10-9)صالة الدور الخامس

 133  125  0    ًاحلقواـيـظمًاالـماجً

 13  13      ًادلشؽالتًاالجمؿاعقةًاؾرقػقة

 45  45      ًاؾشروطًاؾصوقةًدلصاـعًاالغذقة

 6  6      ًوراثةًػيقوؾوجقة

 



 2021/2022امتحانات الفصل اخلريفي للعام اجلامعى  بيان جلان

 )المستوي الثالث والرابع (

 المــــــــــــــــادة التارٌخ
اجمالً  المستوي الرابع المستوي الثالث لثانًالمستوي ا المستوي األول

 المادة
 اماكن اللجان

 هندسة عام هندسة عام هندسة عام هندسة عام

اؾنالثاءً

11/1/2222ً
 510 1 4 95 410    ًاساسقاتًاالرشادًاؾزراعى

 طالب 00(4-1) 609مدرج
 طالب00(0-5)610مدرج

 طالب00(12-9صالة الدور الخامس)
 طالب 00(16-13)516مدرج

 طالب20(11قاعة البساتٌن)
 طالب 20( 10قاعة االنتاج الحٌوانى)

 40(طالب 20-19)الثالثطرقة الدور
 40(طالب 22-21)الثانىطرقة الدور
 طالبuG(23-29)130صاله 

األربعاءً

12/1/2222ً

 100  125  63    ًفاموــاػاحلشـــــــــــــائشًوؿؽ

 طالب 00(4-1) 609مدرج
 لبطا00(0-5)610مدرج

 طالب00(12-9صالة الدور الخامس)
 طالب 00(16-13)516مدرج

 طالب20(11قاعة البساتٌن)
 طالب 20( 10قاعة االنتاج الحٌوانى)

 طالب20(19)الثالثطرقة الدور

 16  12  4    ًاؾػاؽفةاعدادًوخنزقنً

 16  14  2    ًادلائقةوادلميؾؼاتًواؾـلاتًًاؾزقـةابصالً

 14  14      ًعزاـماجًاالغـامًوادلا

 20  20      ًاالضاػاتًاؾغذائقةًػىًاعالفًاؾدواجن

 2  2      ًاؾمؿوقلًواالئمؿانًاؾزراعى

 00  00      ًؿقؽروبقوؾوجقاًادلـمهةادلوادً

 21  26  1    ًاؾزراعةًاؾعضوقةًواحلقوقة

 طالب 06(4-3-2-1)النواوىمدرج  06 06       ًفـدسهًاؾمصـقعًاؾغذائى

اخلؿقسً
13/1/2222ً

 0  0      ًتربقةًاحملاصقلًباؾمؼـقاتًاحلقوقة

 طالب 00(4-1) 609مدرج
 طالب00(0-5)610مدرج

 طالب00(12-9صالة الدور الخامس)
 طالب 60(15-13)516مدرج

 

 19  15  4    ًتربقةًوتؼؾقمًاؾػاؽفة
 22  11  11    ًاـماجًاخلضرًبدونًتربقة

 126  125  1    ًاألغذقةوتؽـوؾوجقاًًخمماراتًػىًعؾوم
 13  1  12    ًجماالتًاؾعؿلًاإلرشادي

 34  34      ًاؾؾنبًاؾيائلًقاجتؽـوؾو
 30    30    ًاآلػاتؿؽاػوهًًؿؽروبقوؾوجقا

 40    40    ًوراثــهًعشائر
 طالب90(5-4-3-2-1)مدرج النواوى 90 2  96     ًـظرقهًاالـشاءاتًوحتؾقلًاالجفادات



 جامعــــة كفرالشيــــــــخ
 كليــــــــــة الزراصــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 2021/2022امتحانات الفصل اخلريفي للعام اجلامعى  بيان جلان

 )المستوي الثالث والرابع (

 المــــــــــــــــادة التارٌخ
اجمالً  ي الرابعالمستو المستوي الثالث المستوي الثانً المستوي األول

 المادة
 اماكن اللجان

 هندسة عام هندسة عام هندسة عام هندسة عام

 15/1/2222اؾيلتً

 01  01      ًاؾزقـــــةاـماجًـلاتً

 طالب 00(4-1) 609مدرج
 طالب00(0-5)610مدرج

 طالب00(12-9صالة الدور الخامس)
 طالب 00(16-13)516مدرج

 طالب20(11قاعة البساتٌن)
 طالب 20( 10نتاج الحٌوانى)قاعة اال

 40(طالب 20-19)الثالثطرقة الدور
 40(طالب 22-21)الثانىطرقة الدور

 طالبuG(23)20صاله 
 

 111  111      ًحشراتًواػاتًادلىازنًوادلصاـع

 23    23    ًاؿراضًاؾـلاتاتًغريًاؾطػؾقة

 39  39      ًادارةًؿؽاػوهًاآلػـات

 35  35      ًاحلضاـةتؽـوؾوجقاًاؾمػرقخًو

 39  30  1    ًامساكًاؾزقـة

 2  2      ًارشادًادلرأةًاؾرقػقة

 00  00      ًؿقؽروبقوؾوجقاًتدوقرًادلىؾػات

 29  29      ًاألراضيصلقعةً

 طالب 52(3-2-1)مدرج النواوى 52 50  2     ًاؾزراعقةًادلـشكتػىًًاؾلقكيـظمًاؾموؽمً

16/1/2222ًاألحدً

 طالب 00(4-1) 609مدرج 106  4  102    ًاـماجًحماصقلًاحلــــــؼل
 طالب00(0-5)610مدرج

 طالب00(12-9صالة الدور الخامس)
 طالب 00(16-13)516مدرج

 طالب20(11قاعة البساتٌن)
 طالب 20( 10قاعة االنتاج الحٌوانى)

 طالب20(19)الثالثطرقة الدور

 

 119  2  111    ًاؾزراعياساسقاتًتغذقهًاحلقوانً

 14  4  10    ًاساسقاتًؽقؿقاءًاالؾلان

 10    10    ًبقوؾوجياحصاءً

 طالب 100(5-4-3-2-1)مدرج االلنواوى 100 4  96     ًادلياحةًادليموقةًوتطلقؼاتفا



 كفرالشيــــــــخ جامعــــة
 كليــــــــــة الزراصــــــــة
 شئون التعليم والطالب

 

 2021/2022امتحانات الفصل اخلريفي للعام اجلامعى  ان بيان جل

 )المستوي الثالث والرابع (

 المــــــــــــــــادة التارٌخ

 المستوي الرابع المستوي الثالث المستوي الثانً المستوي األول
اجمالً 
 المادة

 اماكن اللجان
 هندسة عام هندسة عام هندسة عام هندسة عام

 17/1/2222االثـنيً

 13    13    ًاؿراضًؿاًبعدًاحلصاد

 طالب 03(4-1) 609مدرج

 

 39  39      ًؿؽاػوةًاحلشراتًادلـزؾقةًواؾؼوارض

 12  1  11    ًاؼمصادقاتًاالـماجًاؾزراعى

 19  10  1    ًامسدةًوتيؿقد

 1 1       ًصقاـهًجراراتًواالتًزراعقه

 18/1/2222اؾنالثاءً

 35    35    ًاحلؼؾقةلًرىًوتيؿقدًاحملاصق

 طالب 00(4-1) 609مدرج

 طالب00(0-5)610مدرج
 طالب00(12-9صالة الدور الخامس)

 طالب 65(15-13)516مدرج

 

 29  1  20    ًاؾػاؽفةتيؿقدًورىً

 14    14    ًاؾزقـةاالشهارًواؾشهرياتًوخنقلً

 21 0   13    ًؿضاداتًاالؽيدةًوؿيموناتًًادلؼاوؿة

 131  0  129    ًاساؾقبًاالسمـــزراعًاؾيؿؽياسسًو

 10    10    ًتؽـوؾوجقاًاجلنب

 



 كفرالشيــــــــخ جامعــــة
 كليــــــــــة الزراصــــــــة
 شئون التعليم والطالب

 

 2021/2022امتحانات الفصل اخلريفي للعام اجلامعى  بيان جلان 

 )المستوي الثالث والرابع (

 ـــــــــــــــادةالمـ التارٌخ

 المستوي الرابع المستوي الثالث المستوي الثانً المستوي األول
اجمالً 
 المادة

 اماكن اللجان
 هندسة عام هندسة عام هندسة عام هندسة عام

 19/1/2222األربعاءً

 524 05 439      ًاحصاءًوتصؿقمًاؾمهارب
 طالب 00(4-1) 609مدرج
 طالب00(0-5)610مدرج

 طالب00(12-9ور الخامس)صالة الد
 طالب 00(16-13)516مدرج

 طالب20(11قاعة البساتٌن)
 طالب 20( 10قاعة االنتاج الحٌوانى)

 40(طالب 20-19طرقة الدورالثالث)

 40(طالب 22-21طرقة الدورالثانى)
 طالبuG(23-29)123صاله 

 

 14  14      ًاؾمـؿقةًاالؼمصادقةًواؾيقاسةًاؾزراعقة

 41  41      ًؿقؽروبقوؾوجقاًًاؾميؿقدًاحلقـوي

 9  9      ًاؾوراثـــــةًاؾصقدالـقة

22/1/2222ًاخلؿقسً

 90  3  59    ًؽقؿقاءًومسقةًادللقداتًاالػات
 طالب 00(4-1) 609مدرج
 طالب00(0-5)610مدرج

 طالب00(12-9صالة الدور الخامس)
 طالب 06(16-13)516مدرج

 

 110  1  111    ًواجناساسقاتًتربقهًاؾد

 10    10    ًتؼيقمًاؾلؽمريقا

 12    12    ًاألراضيًنصىورًوؿعاد

 96   96     ًوؿقؽاـقؽاًؿواـعًفقدروؾقؽا
 96(-5-4-3-2-1مدرج النواوى النواوى)

 طالب

 



 ـخجامعــــة كفرالشيــــ
 ــةكليـــــــة الزراصـــ

 شئون التعليم والطالب
 

 2021/2022امتحانات الفصل اخلريفي للعام اجلامعى  بيان جلان

 )المستوي الثالث والرابع (

 التارٌخ
اجمالً  المستوي الرابع المستوي الثالث المستوي الثانً المستوي األول المــــــــــــــــادة

 المادة
 اماكن اللجان

 هندسة عام هندسة عام هندسة عام هندسة عامً

 22/1/2222اؾيلتً

 10  11  1    ًجًادلواحلاـما

 طالب 00(4-1) 609مدرج

 طالب00(0-5)610مدرج
 طالب00(12-9صالة الدور الخامس)

 طالب 41(15-13)516مدرج

 

 23  11  12    ًاـماجًشمالتًاخلضر

 42  41  1    ًتؽـوؾوجقاًمجعًوحػظًاؾيائلًادلـوىًواالجـة

 36  36      ًتؽـوؾوجقاًؿشارقعًاؾدواجن

 35  35      ًقوؾوجقاًتؽاثرًاالمساكًواؾؼشرقاتػي

 10  0  2    ًاؼمصادقاتًادلواردًاالرضقةًوادلائقة

 150  00  10    ًؿقؽروبقوؾوجقاًاألغذقة

 30(2-1)مدرج النواوى 30 10  20     ًاؾزراعقةفـدسهًـؼلًوتداولًادلوادً

23/1/2221ًاألحدً

ً

 91  2  95    ًؿورػوؾوجقاًوتؼيقمًاحلشرات
 طالب 00(4-1) 609مدرج

 طالب00(0-5)610مدرج
 طالب49(11-9صالة الدور الخامس)

 

 16  4  12    ًادلؤسياتًوادلـظؿاتًاالجمؿاعقةًًاؾرقػقة

 10    10    ًادلقؽروبقةًاخلؾقة

 20  9  11    ًوؿعاجلمفاًتؾوثًاؾرتبهًوادلقاه

 طالب 02(4-3-2-1)درج النواوىم 02 00  2     ًاالتًاسمصالحًاألراضي

 



 جامعــــة كفرالشيـــــخ
 كليـــــــة الزراصـــــة

 شئون التعليم والطالب
 

 2021/2022امتحانات الفصل اخلريفي للعام اجلامعى  بيان جلان

 )المستوي الثالث والرابع (

 التارٌخ
 المــــــــــــــــادة

المستوي 
 األول

اجمالً  المستوي الرابع ثالثالمستوي ال المستوي الثانً
 المادة

 اماكن اللجان
 هندسة عام هندسة عام هندسة عام هندسة عامً

 24/1/2222االثـنيً

 16  15  1    ًاألـيهةوزراعهًًاؾزقـةتربقهًـلاتاتً

 طالب 00(4-1) 609مدرج

 طالب00(0-5)610مدرج

 طالب00(12-9صالة الدور الخامس)

 طالب 40(14-13)516مدرج

 

 123  123      ًحلشراتًاالؼمصادقةا

 43  6  31    ًاـماجًؿاشقهًاؾؾوم

 41  1  34    ًامساكًادلقاهًاؾعذبةًوادلاحلة

 34  34      ًاؾمشرقعاتًاؾؾلـقة

 25  25      ًوراثةًاؾدروسقال

 طالب 119(6-5-4-3-2-1)مدرج النواوى 119 59  60     ًفـدسةًؿصاـعًاألغذقةًواالؾلان

25/1/2222ًاؾنالثاءًً

 طالب 00(4-1) 609مدرج 92  2  90    ًاـماجًاؾػاؽفةًػىًؿصــــــر
 طالب00(0-5)610مدرج

 طالب00(12-9صالة الدور الخامس)
 طالب 00(16-13)516مدرج

 طالب20(11قاعة البساتٌن)
 طالب 20( 10قاعة االنتاج الحٌوانى)

 40(طالب 20-19)الثالثطرقة الدور
 

 95    95    ًسقاتًاالؿراضًاؾلؽمريقةاسا

 52  12  40    ًاساسقاتًاـماجًورعاقـةًاؾدواجن

 10    10    ًؿقؽروبقوؾوجقاًاؾؾنبًوؿـمهاته
 10    10    ًاؾدؼقؼةوراثهًاؾؽائـاتً

 10    10    ًاألراضيصقاـهً
 طالب 92(5-4-3-2-1)نواوىمدرج ال 92 2  90     ًـظرقةًاؾدوالًوادلعادالتًاؾمػاضؾقة

 



 جامعــــة كفرالشيـــــخ
 كليـــــــة الزراصـــــة

 شئون التعليم والطالب
 

 2021/2022امتحانات الفصل اخلريفي للعام اجلامعى  بيان جلان

 )المستوي الثالث والرابع (

 التارٌخ
المستوي  المــــــــــــــــادة

اجمالً  المستوي الرابع المستوي الثالث المستوي الثانً األول
 اماكن اللجان المادة

 هندسة عام هندسة عام هندسة عام هندسة عامً

26/21/2222ًاالربعاءً

 طالب 00(4-1) 609مدرج 122  122      ًاؾليماـقةاؿراضًاحملاصقلً
 طالب00(0-5)610مدرج

 طالب00(12-9صالة الدور الخامس)
 طالب 00(16-13)516مدرج

 طالب20(11قاعة البساتٌن)
 طالب 20( 10قاعة االنتاج الحٌوانى)

 40(طالب 20-19)الثالثطرقة الدور
 40(طالب 22-21)الثانىطرقة الدور
 طالبuG(23-25)59صاله 

 

 69  40  29    ًاحلشراتًاؾطلقةًواؾلقطرقة
 39  39      ًؾؾؿلقداتًاآلػاتؿؼاوؿهً

 125  125      ًواالؿانًاحلقوانًؾؾدواجنًاؾصوة
 19  19      ًوؿراؼلهًاالـماجًاألغذقةجودهً

 36  36      ًوراثةًؿمؼدؿة

  29      ًاساسقاتًاؾرىًواؾصرفًاؾزراعى
29 

 طالب11(4-3-2-1مدرج النواوى) 11 11       ًتؽـوؾوجقاًادارةًادلقاة

 

 



 2021/2022امتحانات الفصل اخلريفي للعام اجلامعى  بيان جلان

 ثالث والرابع ()المستوي ال

 المــــــــــــــــادة التارٌخ
اجمالً  المستوي الرابع المستوي الثالث المستوي الثانً المستوي األول

 المادة
 اماكن اللجان

 هندسة عام هندسة عام هندسة عام هندسة عام

ًاالحد

ًم32/1/2222

 09  09      ًاؾزراعةًاحملؿقةًػىًاخلضر
 طالب 00(4-1) 609مدرج

 طالب00(0-5)610رجمد
 طالب00(12-9صالة الدور الخامس)

 طالب 00(16-13)516مدرج
 طالب20(11قاعة البساتٌن)

 طالب 20( 10قاعة االنتاج الحٌوانى)
 20 (19)الثالثطرقة الدور

 

 122  122      ًاؾزراعياؾـلاتًًبقكة

 0  4  4    ًاؾطرقًوادلعقـاتًاالرشادقة

 35 36 36      ًاؾؾنبًوتغذقةًاالـيان

 45  45      ًادلرؽلاتًاحلقوقةًاؾطلقعقة

 00  00      ًاؾؽؿقهًاؾوراثة

 طالب 05(4-3-2-1)مدرج النواوى 05 05       ًاؾزراعقةًوادلـشكتًادللاـيهًسفـد

 

31/1/2222ًًاالثـني

 طالب 00(4-1) 609مدرج 91  5  92    ًاـماجًحماصقلًاخلضـــــر
 طالب00(0-5)610مدرج

 طالب00(12-9صالة الدور الخامس)
 طالب 00(16-13)516مدرج

 طالب20(11قاعة البساتٌن)
 طالب 20( 10قاعة االنتاج الحٌوانى)

 40(طالب 20-19)الثالثطرقة الدور
 40(طالب 22-21)الثانىطرقة الدور

 طالبuG(23)20صاله 

 21    21    ًاحلقوقةًادلؽاػوة

 34 11   23    ًمفااالؿراضًاؾـقؿاتودقةًوؿؽاػو

 122  5  111    ًاؾزراعياساسقاتًػيقوؾوجقاًاحلقوانً

 13  13      ًاإلرشادقةًاألـشطةاؾرباؿجًوً

 10    10    ًؽقؿقاءًوحتؾقلًاألغذقة

 96  02  14    ًاؾزراعقةًاألراضيًؿقؽروبقوؾوجقا

 طالب 95(5-4-3-2-1)مدرج النواوى 95   95     ًتصؿقمًاالت

 
 دارة الا مدير         شئون الطالب        

 
  ةيد الكليصم الطالب شئون وكيل الكلية

 
 

  حييى زكريا عيد()أ.د/            ( مصطفى السيد شلبى)أ.د/                


