
 

  

 
 م 2021/ 2020 يللعام اجلامع   يراسي الثان الد  ل عملية للفص اللدروس وا  ت دول احملاضراج    

 القسم العام –المستوى األول 
 
 

 لية العم   وس والدر رات  احملاض   ن زم  ع أيام األسبو 
1 2 3 4 12-
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 )أ( مدرج فؤاد بدر -مهارات التواصل  مج)أ(مدرح فؤاد بدر -يرهصغال المشروعات الزراعيه  ت حماضرا  السبت 
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 مج)أ( مدرج فؤاد بدر -اخالقيات ومهارات البحث العلمى مج)أ( مدرج فؤاد بدر –لعه انجليزيه  
 مج)ب( مدرج النواوى-المشروعات الزراعيه الصغيره ))ب( مدرج النواوى -مهارات التواصل  مج)ب( مدرج النواوى –لعه انجليزيه   مدرج النواوى  ب( ج) م -اخالقيات ومهارات البحث العلمى

 األحـــد 
 ت اضرا حم 

 
تصاد الزراعى  قمبادى اال الكيمياء العضوية مج)أ( مدرج فؤاد بدر  مج)أ( مدرج فؤاد بدر -طبيعه وارصاد جويه زراعيه

 أ( مدرج فؤاد بدر )جم
حاسب الى مج)أ(  

 مبادى المجتمع الريفى مج)أ( مدرج فؤاد بدر  مدرج فؤاد بدر 

تصاد الزراعى قمبادى اال  ب( مدرج النواوى مبادى المجتمع الريفى مج
 مج )ب(مدرج النواوى

مج   حاسب الى
 ب( مدرج النواوى مج)-زراعيه هيطبيعه وارصاد جو )ب( مدرج النواوى الكيمياء العضوية مج  )ب(مدرج النواوى 

     عملي 

 االثني 

 ت اضرا حم 
 ميكروبيولوجيا زراعيه  

  اكاديمى فعاليات جوده وارشاد   مج)أ( مدرج فؤاد بدر 
 

 

  –  ميكروبيولوجيا زراعيه  
 مج)ب( مدرج النواوى 

 

 عملي 

 (بالقسم 18-17طبيعة وارصاد جويه زراعية)قسم   

 (بالقسم 20-19م س ق ميكروبيولوجيا زراعيه)
 (بالقسم 1 - 2  قسم مبادىء االقتصاد الزراعى) 

 (بالقسم 3 - 4قسمالكيمياء العضوية)
 (بالقسم 5 - 6قسم مبادى المجتمع الريفى)

 (بالقسم 7 - 8)قسم حاسب الى

 (بالقسم 20-19طبيعة وارصاد جويه زراعية)قسم 

 (بالقسم 1 - 2قسم ميكروبيولوجيا زراعيه)
 (بالقسم 3 - 4  م س ق) مبادىء االقتصاد الزراعى

 (بالقسم 5 - 6قسمالكيمياء العضوية)
 (بالقسم 7 - 8قسم مبادى المجتمع الريفى)

 (بالقسم 9 - 10)قسم حاسب الى

 الثالثاء 

ا اضر حم       ت 

    عملي  

 (بالقسم2-1قسم طبيعة وارصاد جويه زراعية)

 (بالقسم 4-3قسم ميكروبيولوجيا زراعيه)
 م قس ال(ب6-5قسم مبادىء االقتصاد الزراعى) 

 (بالقسم 8-7قسم الكيمياء العضوية)
 (بالقسم 10-9قسممبادى المجتمع الريفى)

 (بالقسم 12-11قسم)حاسب الى

 (بالقسم4-3م طبيعة وارصاد جويه زراعية)قس

 (بالقسم 6-5قسم  ميكروبيولوجيا زراعيه)
 (بالقسم 8-7قسم مبادىء االقتصاد الزراعى) 

 (بالقسم 10-9قسم الكيمياء العضوية)
 (بالقسم -12-11قسم ريفى)ع التممجمبادى ال

 (بالقسم 14-13)قسمحاسب الى

 (بالقسم6-5طبيعة وارصاد جويه زراعية)قسم 

 لقسم (با8-7قسم ميكروبيولوجيا زراعيه)
 (بالقسم 10-9قسم مبادىء االقتصاد الزراعى) 

 (بالقسم 12-11قسم الكيمياء العضوية)
 (بالقسم 14-13قسممبادى المجتمع الريفى)

 (بالقسم 16-15)قسم حاسب الى

 (بالقسم8-7طبيعة وارصاد جويه زراعية)قسم 

 (بالقسم 10-9قسم  قميكروبيولوجيا زراعيه)
 لقسم با12-11قسم مبادىء االقتصاد الزراعى) 

 (بالقسم 14-13قسم الكيمياء العضوية)
 (بالقسم 16-15قسممبادى المجتمع الريفى)

 (بالقسم 18-17)قسم حاسب الى

 األربعاء 

     ت حماضرا 

 

 ي لم ع  

 (بالقسم 10-9طبيعة وارصاد جويه زراعية)قسم 

 (بالقسم 12-11قسم ميكروبيولوجيا زراعيه)
 (بالقسم 14-13قسم مبادىء االقتصاد الزراعى) 

 (بالقسم 16-15قسم يمياء العضوية)الك
 (بالقسم 18-17قسم مبادى المجتمع الريفى)

 (بالقسم 20-19)قسم حاسب الى

 سم لقبا(12-11طبيعة وارصاد جويه زراعية)قسم 

 (بالقسم 14-13قسم ميكروبيولوجيا زراعيه)
 بالقسم 16-15قسم مبادىء االقتصاد الزراعى) 

 بالقسم 18-17قسم الكيمياء العضوية)
 (بالقسم 20-19قسم جتمع الريفى)مبادى الم 

 (بالقسم 1 - 2)قسم حاسب الى

 بالقسم14-13طبيعة وارصاد جويه زراعية)قسم 

 (بالقسم 16-15قسم ميكروبيولوجيا زراعيه)
 (بالقسم 18-17قسم مبادىء االقتصاد الزراعى) 

 (بالقسم 20-19قسم الكيمياء العضوية)
 (بالقسم 1 - 2قسم مبادى المجتمع الريفى)

 (بالقسم 3 - 4)قسم حاسب الى

 (بالقسم 16-15جويه زراعية)قسم طبيعة وارصاد 

 بالقسم 18-17قسم ميكروبيولوجيا زراعيه)
 (بالقسم 20-19قسم ) مبادىء االقتصاد الزراعى

 (بالقسم 1 - 2قسمالكيمياء العضوية)
 (بالقسم 3 - 4قسم مبادى المجتمع الريفى)

 (بالقسم 5 - 6)قسم حاسب الى

 مدرج فؤاد بدر –نشأة العلوم الطبيه وتطورها      ات حماضر  اخلميس 

      عملي 

 ) اختياري جامعة(  راعية الصغيرةالمشروعات الز  (دول واحد )متعارض: اليجوز للطالب أن يسجل فى مادتين اختياريين توقتهما فى الج ملحوظة •

                                                                         +هندسه زراعيه21-14( ) مجموعه ب13-1( من قسم 1ملحوظه محموعه) •

 
 جامعة كفرالشيخ 

 كلية الزراعة
 شئون الطالب 

 فرالشيخ امعة كج
 الزراعة كلية

 شئون الطالب 



                                                   

 م 2021/ 2020 يللعام اجلامع  يراسي الثان الد   لعملية للفص ال لدروس وا  ت اضرال احمل دو ج                                                    

 قسم اهلندسة الزراعية  –املستوى األول 

 لية والدروس العم ت  من احملاضرا ز  ع أيام األسبو 
8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 

 ت محاضرا السبت 
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مدرج   -المشروعات الزراعيه الصغيره مدرج النواوى  مهارات التواصل ج النواوى مدر   -لعه انجليزيه  مدرج النواوى   -اخالقيات ومهارات البحث العلمى 
 النواوى

 األحد 
 مدرج النواوى الريفى   مبادى المجتمع محاضرات 

 

مدرج   -طبيعه وارصاد جويه زراعيه 
  تصادقدى االمبا النواوى 

مدرج  الزراعى 
 النواوى

 مدرج النواوى   حاسب الى

 
     ي ــعملــ

 

 االثنين 

  516مدرج  -الديناميكا الحراريه وانتقال الحرارة فعاليات جوده وارشاد اكاديمى    محاضرات 

   ي ــــعمل 

 
  

  

 الثالثاء 

     محاضرات 

 
 (بالقسم2،1)قسم 1ــــــــــــــــــــــــــــــم هندســــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــرســـــــــ ـي ــــعمل 

  
 (بالقسم2-1)قسمحاسب الى

  

 األاربعاء 

     محاضرات 

 (بالقسم4،3)قسم1ــــــــــــــــــم هندســــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــرســــ ي ـــعملــ

  

 (بالقسم4،3الديناميكا الحراريه وانتقال الحرارة)قسم
 ( بالقسم2،1مبادى المجتمع الريفى)قسم 

 (بالقسم4-3)قسم الى حاسب 

 الخميس 

 فؤاد بدر مدرج ا–نشأة العلوم الطبيه وتطورها      محاضرات 

 (بالقسم2،1الديناميكا الحراريه وانتقال الحرارة)قسم ـي عملـ
 ( بالقسم4،3يفى)قسم المجتمع الر  مبادى

 (بالقسم2،1طبيعة وارصاد جويه زراعيه))قسم
 (بالقسم4،3مبادىء االقتصاد الزراعى)قسم 

  

 بالقسم} 2،1مبادىء االقتصاد الزراعى)قسم 
  (بالقسم4،3طبيعة وارصاد جويه زراعيه))قسم

 ول واحد )متعارض(  المشروعات الزراعية الصغيرة ) اختياري جامعة( تهما فى الجدفى مادتين اختياريين توقملحوظة : اليجوز للطالب أن يسجل   •
                                                                           +هندسه زراعيه21-14( ) مجموعه ب13-1( من قسم 1محموعه) -ملحوظه:  •

         
 شئون الطالب 

 
 مدير االدارة 

 
 والطالب  وكيل الكلية لشئون التعليم

 
 مصطفى السيد شلبى (   /)أ.د

 
 عميــــد الكليــــةقائم بأعمال         

 

 ( يحيى زكريا عيد)أ.د/                        

 

  

 

 جامعة كفرالشيخ 
 كلية الزراعة
 شئون الطالب 

 
 


