
 جامعــــــــــــة كفرالشيخ
 كليـــــــــة الزراعــــــــــة
 م 2023/ 2022جدول المحاضرات والدروس العمليه للفصل الدراسى االول للعام الجامعى                                     شئون التعليم والطالب

 امــــم العــالقسخريفى (  ) فصل دراسى مستوى االوللا

ايــــــام  
 االسبـــوع 

 زمن المحاضرات والدروس العمليه 
 5-4 4-3 3-2 2-1  1-12  12-11 11-10 10-9 تدريس املقرر 

 )م(  تياري كلية()اخ ىــــــــف الغذائــالتثقي محاضرات  السبت 
   النواوى  مدرج 

 )م( (جامعة اختياري )يــــــــــة العرب اللـــــــــــــغة
 النواوى  مدرج 

انشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة طالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  

 

   (جامعة  اختياري ) الهندسيه  وتطبيقاته االلى الحاسب
 النواوى  مدرج )م(  

   المشروعات)اختياري جامعة(  وتقويم الجدوى  دراسة
 النواوى  مدرج)م(  

     عملى 

 االحــــد

 )م(  االقتصـــاد اساسيات محاضرات 
     ( مدرج النواوى ( )أ) مج

 عملى 

 ( بالقسم) (31،32قسم) الطبيعيه الكيمياء
 ( بالقسم( )21،22قسم) عام  زراعى نبات
 بالقسم  (24، 23قسم ) الزراعى الحيوان مبادىء

 بالقسم  (26, 25 قسم) الوراثــــــه اساسيات

 ( )بالقسم(3،4الكيمياء الطبيعيه)قسم
 ( )بالقسم(5،6نبات زراعى عام)قسم

 ()بالقسم(7،8الزراعى)قسم مبادىء الحيوان
 ( )بالقسم(10,   9اساسيات الوراثــــــه)قسم  

 ( بالقسم( )5،6قسم)الطبيعيه الكيمياء
 ( بالقسم( )7،8قسم) عام  زراعى نبات
   بالقسم ( 10,  9قسم)الزراعى الحيوان مبادىء

 ( بالقسم 2, 1قسم)الوراثــــــه اساسيات

 ( بالقسم( )7،8قسم)الطبيعيه الكيمياء
 ( بالقسم( )9،10قسم) عام زراعى نبات
 بالقسم ( 2،1قسم)الزراعى الحيوان مبادىء

 ( بالقسم 4, 3 قسم)الوراثــــــه اساسيات

 محاضرات  االثنيــن 

 )م(  مبادىء الحيوان الزراعى
 فؤاد بدر(  )مدرج ( أ) مج 

   )م(   عام زراعـــــى  نـــبـــــــات
 ( بدر  فؤاد مدرج ) ( أ) مج

 )م(  اساسيات الرياضيات
 )مدرج فؤاد بدر( مج )أ(  

 )م(  الطبيعيــــة  الكيميــــاء
 ( فؤاد بدر مدرج( )أ) مج

 )م(   الوراثــــــه اساسيات
 ( فؤاد بدر مدرج( )أ) مج

 )م(  زراعــى عام نـــبـــات
 (النواوي  مدرج) مج )ب(

 )م(  الرياضيات اساسيات
 (  النواوي  مدرج( )ب) مج

 )م(  الكيميــــاء الطبيعيــــة 
 ( النواوي  مدرج( )ب) مج

 )م(  اساسيات االقتصـــاد
 ( النواوي  مدرج( )ب) مج

 )م(  مبادىء الحيوان الزراعى
 )مدرج النواوى( (  )ب مج

     عملى 

 الثالثـاء 

 )م(   ــهالوراثــــ اساسيات محاضرات 
 ( فؤاد بدر مدرج( )ب) مج

    

 عملى 

 ( بالقسم( )9،10قسم) الطبيعيه الكيمياء
 بالقسم  (1،2قسم) عام  زراعى نبات
 بالقسم  (4،3قسم) الزراعى الحيوان مبادىء

 بالقسم  (6 ,5 قسم) الوراثــــــه اساسيات

 ( بالقسم( )1،2قسم)الطبيعيه الكيمياء
 ( بالقسم( )3،4قسم) عام زراعى نبات
 بالقسم() ( 5،6قسم)الزراعى الحيوان مبادىء

 ( بالقسم( )8.7 قسم)الوراثــــــه اساسيات

 ( بالقسم()11،12قسم) الطبيعيه الكيمياء
 ( بالقسم( )13،14قسم) عام  زراعى نبات
 بالقسم ( 15،16قسم) الزراعى الحيوان مبادىء

 ( بالقسم) (18.17 قسم) الوراثــــــه اساسيات

 بالقسم  (15،16)قسم الكيمياء الطبيعيه
 بالقسم  (17،18)قسم نبات زراعى عام 

 بالقسم (20،19)قسم مبادىء الحيوان الزراعى
 بالقسم  (12, 11)قسم  اساسيات الوراثــــــه

 االربعاء 

      محاضرات 

 عملى 

 ( بالقسم) (17،18قسم)الطبيعيه الكيمياء
 ( بالقسم( )19،20قسم) عام زراعى نبات
 بالقسم (12،11قسم)عىالزرا الحيوان مبادىء

 بالقسم  (14, 13 قسم)الوراثــــــه اساسيات

 بالقسم  (19،20قسم) الطبيعيه الكيمياء
 ( بالقسم( )11،12قسم) عام  زراعى نبات
 بالقسم  (14,  13قسم) الزراعى الحيوان مبادىء

 بالقسم  (16, 15 قسم) الوراثــــــه اساسيات

 ( بالقسم) (21،22قسم) الطبيعيه الكيمياء
 ( بالقسم( )23،24قسم) عام  زراعى نبات
 بالقسم ( 26، 25قسم )الزراعى الحيوان مبادىء

 بالقسم  (28, 27 قسم) الوراثــــــه اساسيات

 ( بالقسم( )13،14قسم) الطبيعيه الكيمياء
 ( بالقسم( )15،16قسم) عام  زراعى نبات
 بالقسم ( 17،18قسم) الزراعى الحيوان مبادىء

 (بالقسم ( )20.19 قسم) الوراثــــــه اساسيات

 الخميس 

 محاضرات
   )م( )اختياري كلية( تشجير وتجميل المدن والقرى 

 فؤاد بدر   مدرج
 )م(  )اختياري كلية(تنميه المجتمع المحلى الريفى  

 مدرج فؤاد بدر 
قاعة    )م(  مقدمه فى الهندسه الزراعيه)اختياري كلية(

 الهندسة الزراعية 
أنتاج االسماك )اختيارى  

  النواوى مدرج )م( كلية( 

 )م( تربية النحل وديدان الحرير )اختياى كلية(    
 قاعة قسم الحشرات

  

 عملى 

 ( بالقسم) (25،26قسم) الطبيعيه الكيمياء
 ( بالقسم( )27،28قسم) عام  زراعى نبات
 بالقسم  (30، 29قسم ) الزراعى الحيوان مبادىء

 بالقسم  (32, 31 قسم) الوراثــــــه اساسيات

 ( بالقسم) (27،28قسم) الطبيعيه الكيمياء
 ( بالقسم( )29،30قسم) عام  زراعى نبات
 بالقسم  (32، 31قسم ) الزراعى الحيوان مبادىء

 بالقسم  (22, 21 قسم) الوراثــــــه اساسيات

 ( بالقسم) (29،30قسم) الطبيعيه الكيمياء
 ( بالقسم( )31،32قسم) عام  زراعى نبات
 بالقسم  (22، 21قسم ) الزراعى الحيوان مبادىء

 بالقسم  (24, 23 قسم) الوراثــــــه اساسيات

 ( بالقسم) (23،24قسم) الطبيعيه الكيمياء
 ( بالقسم( )25،26قسم) عام  زراعى نبات
 بالقسم  (28، 27قسم ) الزراعى الحيوان مبادىء

 بالقسم  (30, 29 قسم) الوراثــــــه اساسيات

 ختيارى كلية يتم تحديدها بالتنسيق مع القسم العلمى ت إ : الدروس العملية لمقررا(1) ملحوظة*            

 32 - 17ومجموعة )ب( أقسام    16  – 1: مجموعة )أ( أقسام  (2* ملحوظة )         
 عميد الكلية                       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                               شئون الطالب               مدير اإلدارة      

                                                                               
 ( يحيى زكريا عيد )أ.د /                  ى السيد شلبى(    )أ.د / مصطف                                                                                           
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 رالشيخكفجامعــــــــــــة 
 كليـــــــــة الزراعــــــــــة  

 شئون التعليم والطالب   
 

 م2022/2023جدول المحاضرات والدروس العمليه للفصل الدراسى االول للعام الجامعى                      
 قسم الهندسة الزراعية خريفى (  ) فصل دراسى االول المستوى

ايــــــام  
 االسبـــوع 

 زمن المحاضرات والدروس العمليه 

 9-10 10-11 11-12   12-1  1 -2 2 -  3 3 -  4 4 -  5 

 )م(   (جامعة  اختياري) ــةالعربيـ ــةغاللــــ  محاضرات   السبت 
 النواوى   مدرج

انشـــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــطة طالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

  )م(  الهندسيه  وتطبيقاته االلى   الحاسب
 النواوى  مدرج (جامعة   اختياري)

 )م(  المشروعات وتقويم الجدوى  دراسة
 النواوى  مدرججامعة(   )اختياري 

 االحــــد 
      محاضرات 
      عملـــــــــى

 االثنيــن 
 )م( زراعــى عام    نـــبـــات محاضرات 

 ( النواوي  مدرج ) 
 )م( هندسه تحليليه+ جبر+ تفاضل وتكامل 

 ( 609مدرج)  
 )م(  استاتيكا وديناميــــكا 

 ( 609مدرج)
  الكيميــــاء
 )م(   الطبيعيــــة

 ( فؤاد بدر  مدرج ) 
 

      عملـــــــــى

 الثالثـاء 

      محاضرات 

  عملــــــــى
مقدمه فى الهندسه الزراعيه والنظم  

 ( ورش الهندسه 2،1الحيويه)قسم
مقدمه فى الهندسه الزراعيه والنظم الحيويه  

 ( ورش الهندسه 4،3)قسم
 

  ورش  (1،2قسم )استاتيكاوديناميكا
 الهندسه 

 وتكامل هندسه تحليليه+ جبر+ تفاضل 
 ( ورش الهندسه 3,4) 

ورش    (4،3سم ق)استاتيكاوديناميكا
 الهندسه 

هندسه تحليليه+ جبر+ تفاضل  
( ورش الهندسه 1.2) وتكامل   

 االربعاء 
مقدمه فى الهندسه الزراعيه والنظم  محاضرات 

  أساسيات انتاج الدواجــن     الحيويه )م(  قاعة الهندسه الزراعية
 النواوى  مدرج )م( 

     عملـــــــى

 الخميس 
        محاضرات 
 ( بالقسم2،1الكيمياء الطبيعيه)قسم عملــــــى

 ( بالقسم 4،3نبات زراعى عام)قسم  
 ( بالقسم 3 ،4الكيمياء الطبيعيه)قسم 

 ( بالقسم 2،1نبات زراعى عام)قسم  
 

 ملحوظة: الدروس العملية لمقررات إختيارى كلية يتم تحديدها بالتنسيق مع القسم العلمى                      
 

 عميد الكلية     م والطالب                   مدير اإلدارة                             وكيل الكلية لشئون التعلي        شئون الطالب         
 

 (يحيى زكريا عيد)أ.د /     )أ.د / مصطفى السيد شلبى(                                                                                                    
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 جامعة كفرالشيخ       
                                                                      كليـــــــــة الزراعــــــــــة
                                     شئون التعليم والطالب

 م2022/2023جدول المحاضرات والدروس العمليه للفصل الدراسى االول للعام الجامعى                                       
 القســم العــــام خريفى ( ى الثاني ) فصل دراسلمستوى ا                 

 
ايــــــام  
 االسبـــوع 

 زمن المحاضرات والدروس العمليه  

تدريس  
 1-12 12-11 11-10 10-9 قرر الم

انشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة طالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــة

 

1-2 2-3 3-4 4-5 

 )م(  ة المشروعات اللبنيه الصغير محاضرات  السبت 
 بالقسم )اختياري كلية( 

 )م(  ــــغة العربيــــــــــةاللـــــــــ
 النواوى مدرج  )اختياري جامعة(

 )م(   الحاسب االلى وتطبيقاته الهندسيه
 النواوى مدرج )اختياري جامعة( 

 )م(  دراسة الجدوى وتقويم المشروعات
 النواوىمدرج )اختياري جامعة( 

 االحــــد 

     محاضرات 

 عملـــى

 (  1،2كيمياء حيويه زراعيه)قسم 
 (3,4ياء التحليليه ) قسم  الكيم

 (5,6اساسيات المحاصيل )قسم 
 (7,8أساسيات انتاج الدواجـــــن ) قسم

 (9,10اساسيات االراضى )قسم 
 (11,12اساسيات انتاج الفاكهه ) قسم 

 (4,3قسم  كيمياء حيويه زراعيه) 
 (6,5الكيمياء التحليليه )قسم 

 (7,8اساسيات المحاصيل ) قسم
 ( 10,9جـــــن )قسم أساسيات انتاج الدوا

 ( 11,12اساسيات االراضى ) قسم 
 (  14،13اساسيات انتاج الفاكهه )قسم 

 ( 6,5كيمياء حيويه زراعيه) قسم 
 ( 8,7الكيمياء التحليليه ) قسم 
 ( 10,9اساسيات المحاصيل )قسم 
 ( 12,11أساسيات انتاج الدواجـــــن )قسم 

 ( 13,14اساسيات االراضى )قسم 
 ( 15,16اكهه ) قسم  اساسيات انتاج الف

 (8,7كيمياء حيويه زراعيه) قسم  
 ( 9,10)قسم  الكيمياء التحليليه 
 (12,11 قسم)   اساسيات المحاصيل

 (14,13أساسيات انتاج الدواجـــــن ) قسم
 (16,15اساسيات االراضى )قسم 

 ( 18,17اساسيات انتاج الفاكهه ) قسم 

 ثنين اال

     محاضرات 

 عملــــى

 (10,   9زراعيه) قسم  كيمياء حيويه 
 ( 12,  11)قسم  الكيمياء التحليليه 

 (14,   13 قسم)   اساسيات المحاصيل
 (15,16قسم أساسيات انتاج الدواجـــــن ) 
 (18,   17اساسيات االراضى )قسم 

 ( 20,   19اساسيات انتاج الفاكهه ) قسم 

 (12,    11كيمياء حيويه زراعيه) قسم  
 ( 14,  13)قسم  الكيمياء التحليليه 

 (16,   15 قسم)   اساسيات المحاصيل
 (18, 17قسم أساسيات انتاج الدواجـــن )

 (20,   19اساسيات االراضى )قسم 
 (  2,   1اساسيات انتاج الفاكهه ) قسم 

 (14,    13كيمياء حيويه زراعيه) قسم  
 ( 16,  15)قسم  الكيمياء التحليليه 

 (18,   17 قسم)   اساسيات المحاصيل
 (20,  19قسم جـــــن ) أساسيات انتاج الدوا

 (2,  1اساسيات االراضى )قسم 
 ( 4,   3اساسيات انتاج الفاكهه ) قسم 

 (16,    15كيمياء حيويه زراعيه) قسم  
 ( 18,  17)قسم  الكيمياء التحليليه 

 (20,   19 قسم)   اساسيات المحاصيل
 (2,    1قسم أساسيات انتاج الدواجـــــن ) 

 (4,  3اساسيات االراضى )قسم 
 ( 6,   5انتاج الفاكهه ) قسم  اساسيات 

 الثالثـاء 

  )م( اساسيات انتاج الفاكهه محاضرات 
 النواوى ( مدرج ج ب )م

  الدواجن  أساسيات انتاج
 بدر  فؤاد ( مدرجأ  )مج )م( 

 )م(  ( كلية اختياري ) تدوير المخلفات الزراعية 
   مدرج فؤاد بدر 

   عملى

 (18,    17كيمياء حيويه زراعيه) قسم  
 ( 20,  19)قسم  ليليه الكيمياء التح 

 (2,  1 قسم)   اساسيات المحاصيل
 (4,    3قسم أساسيات انتاج الدواجـــــن ) 

 (6,  5اساسيات االراضى )قسم 
 ( 8,   7اساسيات انتاج الفاكهه ) قسم 

 (20,    19كيمياء حيويه زراعيه) قسم  
 (  2,  1)قسم  الكيمياء التحليليه 

 (4,  3 قسم)   اساسيات المحاصيل
 (6,    5قسم نتاج الدواجـــــن ) أساسيات ا

 (8,  7اساسيات االراضى )قسم 
 ( 10,   9اساسيات انتاج الفاكهه ) قسم 

 محاضرات  االربعاء 
   )م(  اساسيات االراضى

 مج )أ( مدرج فؤاد بدر 
 )م( اساسيات انتاج الفاكهه

 فؤاد بدر مدرج ( ج أ)م
 )م(  الكيمياء التحليليه

 مدرج فؤاد بدر    )مج أ( 
 )م(  يه زراعيهكيمياء حيو
 فؤاد بدر مدرج )مج أ (  

 )م( اساسيات المحاصيل 
 مج )أ ( مدرج فؤاد بدر 

   )م(  اساسيات المحاصيل
 النواوى  مدرج  )ب (  مج

 )م(  كيمياء حيويه زراعيه
 النواوي مدرج  ب( ج  )م

   )م(  اساسيات االراضى
 النواوي  مدرج  مج )ب ( 

    الكيمياء التحليليه )مج ب( 
 مدرج النواوى  )م( 

 )م(  أساسيات انتاج الدواجـــــن 
 النواوى   )مج ب( مدرج

     عملـــى

 )اختيارى كلية(  )م( االدارة المزرعية الحديثة   محاضرات  الخميس 
 مدرج النواوى 

 )اختيارى كلية(  )م(  جيولوجيا االراضى الزراعية 
 مدرج األراضى 

   ( كلية  اختياري )  )م(  الخضر فى الحيويه  التقينات
 اتين مدرج البس

     عملــــى
 ختيارى كلية يتم تحديدها بالتنسيق مع القسم العلمى : الدروس العملية لمقررات إ (1) ملحوظة*                   

 20  - 11ومجموعة )ب( أقسام    01  – 1(: مجموعة )أ( أقسام  2* ملحوظة )                 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                            عميد الكلية                    شئون الطالب               مدير اإلدارة           

 
 ( يحيى زكريا عيد)أ.د / مصطفى السيد شلبى(                        )أ.د /                                                                                    
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 جامعــــــــــــة كفرالشيخ       

 كليـــــــــة الزراعــــــــــة   
 شئون التعليم والطالب     
 م2022/2023جدول المحاضرات والدروس العمليه للفصل الدراسى االول للعام الجامعى                                                                                    

 قسم الهندسة الزراعية ) فصل دراسى خريفى (  المستوى الثاني

 زمن المحاضرات والدروس العمليه  ايــــــام االسبـــوع 

  9-10 10-11 11-12 12-1  1-2 2-3 3-4 4-5 

 )م(   العربيــــــــــة اللـــــــــــــغة  محاضرات  السبت 
 النواوى   مدرج (جامعة   اختياري )

انشـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة طالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 )م(   الهندسيه وتطبيقاته االلى  الحاسب  
 النواوى   مدرج ( جامعة  اختياري ) 

 )م(   المشروعات   وتقويم  الجدوى   دراسة 
 النواوى  مدرج )اختياري جامعة(  

 الحــــد ا 

 )م(  اساسيات وتطبيقات الكهرباء فى الزراعه  محاضرات 
 ( 516مدرج )

  

 عملــــى 

(  1،2الفاكهه)قسمإنتاج اساسيات 
 بالقسم 

  ( 3،4اساسيات المحاصيل )قسم
 بالقسم 

 ( بالقسم 3،4الفاكهه)قسمإنتاج اساسيات 
 م(( )بالقس1،2اساسيات االراضى)قسم  بالقسم  ( 1،2اساسيات المحاصيل )قسم

 االثنيــن 
      محاضرات 

 عملـــــى 
ات وتطبيقات الكهرباء فى  اساسي

 الهندسه  ورش  ( 1،2)قسمالزراعه  
 اساسيات وتطبيقات الكهرباءفى الزراعه 

 ورش الهندسه   ( 3،4قسم) 
  

 الثالثـاء 
       محاضرات 

( بالقسم( )3،4)قسم)   2رسم هندســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى (بالقسم( )1،2)قسم)  2ــــىهندســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسم عملـــــى   

 االربعاء 
 محاضرات 

 )م(  اساسيات االراضى
 مدرج فؤاد بدر 

)م(   اساسيات انتاج الفاكهه
 فؤاد بدر مدرج 

   )م( اساسيات المحاصيل   
 مدرج فؤاد بدر 

  ( )بالقسم(3،4اساسيات االراضى)قسم  عملــــى 

 الخميس 
 )م( االدارة المزرعية الحديثة )اختيارى كلية(   محاضرات 

  مدرج النواوى 
)م(  أنتاج االسماك 

 )اختيارى كلية(  
 النواوى مدرج 

 

     عملـــى 
 

 مع القسم العلمى  ملحوظة: الدروس العملية لمقررات إختيارى كلية يتم تحديدها بالتنسيق               

 
 عميد الكلية    شئون الطالب               مدير اإلدارة                             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                         

 
 ( يحيى زكريا عيدلسيد شلبى(                        )أ.د / )أ.د / مصطفى ا                                                                                    
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