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 ع أيام األسبو
 زمن المحاضرات والدروس العملية 

1 2 3 4  5 6 7 8 
9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 

 محاضرات السبت 
 )جامعة(

  )أ( مج -الصغيره الزراعيه المشروعات
 )أ( مدرج فؤاد بدر -مهارات التواصل  فؤاد بدر  جمدر
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 مج)أ( مدرج فؤاد بدر -اخالقيات ومهارات البحث العلمى 

مج)ب( -المشروعات الزراعيه الصغيره ب( مدرج النواوى ) -مهارات التواصل   ج)ب( مدرج النواوى م -ت البحث العلمىاخالقيات ومهارا 
 مدرج النواوى

 األحـــد 

     محاضرات

 عملي 
 (بالقسم 4-3اساسيات علوم االلبان)قسم ( بالقسم2،1حشرات عام )قسم

 (بالقسم8-7)قسمىاساسيات االنتاج الحيوان  (بالقسم6-5)قسماالغذيهاساسيات تكنولوجيا 
 ( 10-9اساسيات الخضر)قسم

 (بالقسم 12-11)قسمة اساسيات الزهور ونباتات الزين

 (بالقسم  6-5اساسيات علوم االلبان)قسم (بالقسم4-3حشرات عام )قسم
 (بالقسم10-9قسم) ىاساسيات االنتاج الحيوان  مبالقس( 8-7)قسماساسيات تكنولوجيا االغذيه

 (بالقسم 12-11اساسيات الخضر)قسم
 بالقسم (14 -13)قسميةاساسيات الزهور ونباتات الزي

 بالقسم ( 8-7اساسيات علوم االلبان) بالقسم  6-5حشرات عام )قسم
 (بالقسم 12-11قسم) ىاساسيات االنتاج الحيوان  (بالقسم 10-9قسم) اساسيات تكنولوجيا االغذيه

 (بالقسم 14-13ساسيات الخضر)قسما
 ( 16-15قسم)ة اساسيات الزهور ونباتات الزين

 (بالقسم 10-9اساسيات علوم االلبان) ( بالقسم  8-7حشرات عام )قسم
 (بالقسم 14-13قسم) ىاساسيات االنتاج الحيوان  (بالقسم 12-11قسم) اساسيات تكنولوجيا االغذيه

 (بالقسم 16-15اساسيات الخضر)قسم
 بالقسم ا )17مسق)ةنباتات الزيناساسيات الزهور و 

 االثنين 

   فعاليات جوده وارشاد اكاديمى    محاضرات

 
 عملي

 بالقسم   (4 -3قسم) اساسيات تكنولوجيا االغذيه بالقسم( 2-1)قسم   اساسيات علوم االلبان  ( بالقسم   18 -  17حشرات عام )قسم
 (بالقسم 8-7اساسيات الخضر)قسم بالقسم   ( 6 -5قسم ) ىاالنتاج الحيوان يات  اساس 

 بالقسم  (10-9قسم)ةنباتات الزيناساسيات الزهور و 

 

 بالقسم   (17-18   قسم) ذيهاساسيات تكنولوجيا االغ  بالقسم( 16-15)قسم   اساسيات علوم االلبان  ( بالقسم  14-13حشرات عام )قسم
 بالقسم  (6-5قسم)ة نباتات الزيناساسيات الزهور و  (بالقسم 4-3اساسيات الخضر)قسم بالقسم  ( 2 – 1قسم ) ىاساسيات االنتاج الحيوان 

 بالقسم  ( 2 -  1قسم) اساسيات تكنولوجيا االغذيه بالقسم (  18 – 17)قسم   اساسيات علوم االلبان  ( بالقسم  16-15حشرات عام )قسم
 بالقسم  (8-7قسم) ة نباتات الزينالزهور و اساسيات   (بالقسم 6-5اساسيات الخضر)قسم بالقسم   (4 –3قسم ) ىن اج الحيوا اساسيات االنت

 الثالثاء 

 محاضرات
)إختيارى 

 كلية(

دراسة جدوى المشروعات   
 النواوى مدرج  –أمراض الزراعات المحمية  مدرج النواوى -الزراعية

مدرج   –إنتاج الدواجن للمشاريع الصغيرة 
 النواوى 

 النواوى مدرج   –االتجاهات الحديثة فى إنتاج المحاصيل  

 قسم البساتين قاعة   –الزراعة العضوية فى الفاكهة   قسم الوراثة مدرج  –  مقدمة فى الهندسة الوراثية
     عملي

 األربعاء 
 محاضرات

اساسيات تكنولوجيا  
االغذيه مج)ا( مدرج  

 فؤاد بدر 

  -اساسيات الخضر
 مج)ا( مدرج فؤاد بدر 

اساسيات علوم  
مج)ا( مدرج   -االلبان 

 فؤاد بدر 

مج)ا(   -حشرات عام 
 مدرج فؤاد بدر 

اساسيات الزهور  مدرج فؤاد بدر  يوانى مج)أ(حاساسيات االنتاج ال
 مج)ا( مدرج فؤاد بدر   -ونباتات الزينه

 

اساسيات الزهور   حيوانى مج)ب( مدرج النواوى اساسيات االنتاج ال 
مج)ب(    -ونباتات الزينه

 مدرج النواوى 
مدرج  )ب(  مج االغذيهاساسيات تكنولوجيا  

 النواوى 
  -اساسيات علوم االلبان

 النواوى ( مدرج بمج)

  -اساسيات الخضر
 مج)ب( مدرج النواوى 

مج)ب(   -حشرات عام
 نواوى مدرج ال

 

     عملي

 الخميس 

 مدرج فؤاد بدر –نشأة العلوم الطبيه وتطورها   مدرج فؤاد بدر  -  مكافحة الفساداالنسان و حقوق   ضراتمحا
 ( بالقسم  10-9حشرات عام )قسم عملى 

 بالقسم  ( 16-15قسم) ىاساسيات االنتاج الحيوان  بالقسم   (14-13قسم) اساسيات تكنولوجيا االغذيه بالقسم( 12-11)قسم   لبان اساسيات علوم اال 
 بالقسم  (2-1قسم)ة نباتات الزيناساسيات الزهور و  (بالقسم17 -18اساسيات الخضر)قسم

 ( بالقسم  12-11حشرات عام )قسم
 بالقسم   (17-18  قسم ) ىاساسيات االنتاج الحيوان  بالقسم   (16-15قسم) جيا االغذيهاساسيات تكنولو  بالقسم( 14-13)قسم   اساسيات علوم االلبان 
 بالقسم  (4-3قسم)ة نباتات الزيناساسيات الزهور و  (بالقسم 2-1اساسيات الخضر)قسم

  

     +هندسه زراعيه18-11( ب) مجموعه ،     10  -1 ( من قسمأموعه)جملحوظه م •

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    الدارة مدير ا شئون الطالب      

 

 مصطفى السيد شلبي (   /)أ.د

 ةــعميد الكلي

 

 ( يا عيد ريحيى زك)أ.د/                  

 جامعة كفرالشيخ 

 كلية الزراعة

 شئون الطالب 
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 ع أيام األسبو
 لية زمن المحاضرات والدروس العم

1 2 3 4 
12-1 5 6 7 8 

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

 محاضرات 
  مدرج النواوى -اخالقيات ومهارات البحث العلمى )جامعة( 
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 -المشروعات الزراعيه الصغيره النواوى  مدرج  - صل رات التوا مها 
 مدرج النواوى 

 د ـــاألح 

     محاضرات 
 

 عملي 
 

  ( بالقسم2،1)قسمتكنولوجيا الورش ( بالقسم 4،3)قسمتكنولوجيا الورش 
  ( بالقسم 2،1)قسم نظرية االالت

 ثنيناال
فعاليات جوده وارشاد     ضرات محا

 اكاديمى 
  

  
     عملي 

 الثالثاء 

  محاضرات 
 اضى  استصالح ار  516مدرج   -نظرية االالت 

  516مدرج   -تكنولوجيا الورش  516 مدرج 
 

 عملي 
  

 
 ( بالقسم4،3)قسمنظرية االالت

(  2،1اساسيات االنتاج الحيوانى)قسم
 سم بالق

 األربعاء 

مدرج  -يوانى حاساسيات االنتاج ال محاضرات 
  -اساسيات الخضر  النواوى

   مدرج النواوى 
 

 عملي 
 
 

 (بالقسم 4،3)قسماستصالح اراضى 
 ( بالقسم 2،1)قسمساسيات الخضرا

 ( بالقسم 2،1استصالح اراضى) قسم  
 ( بالقسم4،3)قسم لخضر اساسيات ا

 الخميس

مدرج   - مكافحة الفساداالنسان و حقوق     محاضرات 
 فؤاد بدر

مدرج فؤاد  –نشأة العلوم الطبيه وتطورها  
 بدر 

 
 عملي 

( 4،3)اساسيات االنتاج الحيوانى 
   مبالقس

 

 +هندسه18-11( ب) مجموعه ،     10  -1  ( من قسمأموعه)جم :ملحوظه •

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  الدارة مدير ا شئون الطالب      

 

 مصطفى السيد شلبي (   /)أ.د

 ةــعميد الكلي         

 

 ( يا عيد ريحيى زك)أ.د/                       

 جامعة كفرالشيخ 

 كلية الزراعة

 شئون الطالب 

  

 


