
 

  

 
 

 القسم العام –المستوى األول    م2202/3202للعام الجامعي الشتوى( (جدول المحاضرات والدروس العملية للفصل الدراسي الثاني                                                
 
 

 أيام األسبوع
 زمن المحاضرات والدروس العملية

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

 (إختيارى)
 )أ( مدرج فؤاد بدر)م( مج  مهارات التواصل مدرج فؤاد بدر –)م(   وقاية المزروعات
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 مدرج فؤاد بدر  -)م(  بحث العلمىاخالقيات ومهارات ال )أ( مدرج فؤاد بدر مج – )م(  لعه انجليزيه
 مدرج النواوى -)م(نشأة العلوم الطبيه وتطورها  مج )ب( مدرج النواوى -مهارات التواصل )م(  مج)ب( مدرج النواوى–لعه انجليزيه )م(  مدرح النواوى -المشروعات الزراعيه الصغيره )م(

 محاضرات األحـــد

( مدرج مج)أ-)م(  طبيعه وارصاد جويه زراعيه
  –)م(  ميكروبيولوجيا زراعيه مج)أ( مدرج فؤاد بدر)م( الكيمياء العضوية  فؤاد بدر

 فؤاد بدر( مدرج أ) مج

مبادى االقتصاد 
 مج)م( الزراعى 

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

قتصاد الزراعى مبادى اال ب( مدرج النواوى مج)م( مبادى المجتمع الريفى 
 النواوىم )م(  مج )ب( 

ميكروبيولوجيا زراعيه 
 النواوىم )م( مج )ب( 

ب( مدرج ) مج-)م(  طبيعه وارصاد جويه زراعيه )ب( مدرج النواوىمج )م( الكيمياء العضوية 
 النواوى

     عملي

 االثنين

  فعاليات جوده وارشاد اكاديمى    محاضرات
 

 

 عملي

 بالقسم (2-1)قسم  يه زراعيةطبيعة وارصاد جو
 بالقسم (4-3)قسم ميكروبيولوجيا زراعيه

 بالقسم (6-5مبادىء االقتصاد الزراعى)قسم
 بالقسم (8-7)قسم  الكيمياء العضوية

 بالقسم (10-9)قسم مبادى المجتمع الريفى
 بالقسم (12-11)قسمحاسب الى

 بالقسم (4-3)قسم  طبيعة وارصاد جويه زراعية
 بالقسم (6-5)قسم  زراعيه ميكروبيولوجيا

 بالقسم (8-7مبادىء االقتصاد الزراعى)قسم
 بالقسم (10-9)قسم  الكيمياء العضوية

 بالقسم (12-11مبادى المجتمع الريفى)قسم 
 بالقسم (14-13)قسم حاسب الى

 بالقسم (6-5)قسم  طبيعة وارصاد جويه زراعية
 بالقسم (8-7)قسم ميكروبيولوجيا زراعيه

 بالقسم (10-9)قسم  تصاد الزراعىمبادىء االق
 بالقسم (12-11)قسم  الكيمياء العضوية

 بالقسم (14-13)قسم مبادى المجتمع الريفى
 بالقسم (2-1)قسم  حاسب الى

 بالقسم (8-7)قسم  طبيعة وارصاد جويه زراعية
 بالقسم (10-9)قسم  ميكروبيولوجيا زراعيه
 بالقسم( 12-11)قسم  مبادىء االقتصاد الزراعى

 بالقسم (14-13)قسم  الكيمياء العضوية
 بالقسم (2- 1)قسم مبادى المجتمع الريفى

 بالقسم ( 4- 3)قسم  حاسب الى

 الثالثاء

 محاضرات
)م(  مج )أ(  حاسب الى
 فؤاد بدرمدرج 

مج )م( حاسب الى 
    فؤاد بدرمدرج  (ب)

 
 عملي
 
 
 

 

 بالقسم (10-9)قسم  طبيعة وارصاد جويه زراعية
 بالقسم (12-11)قسم لوجيا زراعيهميكروبيو

 بالقسم (14-13)قسم  مبادىء االقتصاد الزراعى
 بالقسم (2-1)قسم  الكيمياء العضوية

 بالقسم (4-3)قسم  مبادى المجتمع الريفى
 بالقسم (6-5)قسم  حاسب الى

 بالقسم (12-11)قسم  طبيعة وارصاد جويه زراعية
 بالقسم (14-13)قسم ميكروبيولوجيا زراعيه

 بالقسم(  2-1)قسم  مبادىء االقتصاد الزراعى
 بالقسم(  4-3)قسم  الكيمياء العضوية

 بالقسم (6-5)قسم  مبادى المجتمع الريفى
 بالقسم (8 - 7)قسم  حاسب الى

 بالقسم(  14 -13)قسم  طبيعة وارصاد جويه زراعية
 بالقسم (2- 1)قسم ميكروبيولوجيا زراعيه

 بالقسم (4-3مبادىء االقتصاد الزراعى)قسم 
 بالقسم (6-5)قسم  الكيمياء العضوية

 بالقسم (8 - 7مبادى المجتمع الريفى)قسم 
 بالقسم (10 - 9)قسم  حاسب الى

 األربعاء

 محاضرات
 )إختيارى(

  مدرج النواوى –األرشاد الزراعى األليكترونى )م(  

 

 
 مدرج قسم المبيدات –التلوث البيئى مشكالت وحلول )م( 

 مدرج األراضى –م رى وتسميد األراضى الصحراوية )م( نظ

 الزراعية ورش الهندسة –المساحة المستوية للزراعيين 

 

 

 عملي
 

 بالقسم (16-15)قسم  طبيعة وارصاد جويه زراعية
 بالقسم (18-17)قسم ميكروبيولوجيا زراعيه

 بالقسم (20-19)قسم  مبادىء االقتصاد الزراعى
 بالقسم (22 - 21)قسم لعضويةالكيمياء ا

 بالقسم (24 - 23)قسم  مبادى المجتمع الريفى
 بالقسم (26 - 25)قسم  حاسب الى

 بالقسم (18-17)قسم  طبيعة وارصاد جويه زراعية
 بالقسم (20-19)قسم ميكروبيولوجيا زراعيه

 بالقسم (22-21مبادى االقتصاد الزراعى)قسم 
 بالقسم (24 - 23)قسم الكيمياء العضوية

 بالقسم (26 - 25)قسم  مبادى المجتمع الريفى
 بالقسم (28 - 27)قسم  حاسب الى

 بالقسم (20-19)قسم  طبيعة وارصاد جويه زراعية
 بالقسم( 22 -21قسم ) ميكروبيولوجيا زراعيه

 بالقسم (24-23مبادىء االقتصاد الزراعى)قسم 
 بالقسم (26 - 25)قسم الكيمياء العضوية

 بالقسم (28 - 27)قسم  الريفى مبادى المجتمع
 بالقسم (16 - 15)قسم  حاسب الى

 الخميس

     محاضرات

 عملي

 بالقسم (22-21)قسم  طبيعة وارصاد جويه زراعية
 بالقسم( 24 -23قسم ) ميكروبيولوجيا زراعيه

 بالقسم (26-25)قسم  مبادىء االقتصاد الزراعى
 بالقسم (28 - 27)قسم الكيمياء العضوية

 بالقسم (16 - 15)قسم  ى المجتمع الريفىمباد
 بالقسم (18 - 17)قسم  حاسب الى

 بالقسم (24-23)قسم  طبيعة وارصاد جويه زراعية
 بالقسم( 26 -25قسم ) ميكروبيولوجيا زراعيه

 بالقسم (28-27)قسم  مبادىء االقتصاد الزراعى
 بالقسم (16 - 15)قسم  الكيمياء العضوية

 بالقسم (18 - 17قسم ) مبادى المجتمع الريفى
 بالقسم (20 - 19)قسم  حاسب الى

 بالقسم (26-25)قسم  طبيعة وارصاد جويه زراعية
 بالقسم( 28 -27قسم ) ميكروبيولوجيا زراعيه

 بالقسم (16-15مبادىء االقتصاد الزراعى)قسم 
 بالقسم (18 - 17)قسم  الكيمياء العضوية

 بالقسم (20 - 19مبادى المجتمع الريفى)قسم 
 بالقسم (22 - 21)قسم  حاسب الى

 بالقسم (28-27)قسم  طبيعة وارصاد جويه زراعية
 بالقسم( 16 -15قسم ) ميكروبيولوجيا زراعيه

 بالقسم ( 18 -17)قسم  مبادىء االقتصاد الزراعى
 بالقسم (20 - 19)قسم  الكيمياء العضوية

 بالقسم (22 - 21)قسم  مبادى المجتمع الريفى
 (بالقسم24 - 23)قسم  حاسب الى

 28حتى قسم  15،  مجموعه )ب(:  من قسم  14إلى قسم  1)أ(:  من قسم  ملحوظه مجموعه •

  مدير االدارة شئون الطالب
 
 

 عميــــد الكليــــة             
 

 )أ.د/يحيى زكريا عيد(                       

 جامعة كفرالشيخ
 كلية الزراعة
 شئون الطالب



                                                   

 
 

 م2022/2023للعام الجامعي )الشتوى( جدول المحاضرات والدروس العملية للفصل الدراسي الثاني 

 الهندسة الزراعية –المستوى األول 

 زمن المحاضرات والدروس العملية أيام األسبوع

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

 محاضرات السبت
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 مدرج النواوى -مهارات التواصل مدرج النواوى - لعه انجليزيه مدرح النواوى -المشروعات الزراعيه الصغيره )م(
 مدرج فؤاد بدر  -اخالقيات ومهارات البحث العلمى )م( 

 مدرج النواوى -)م(نشأة العلوم الطبيه وتطورها 

 األحد
 مدرج النواوى)م( مبادى المجتمع الريفى  محاضرات

 

 -)م(  طبيعه وارصاد جويه زراعيه 
 مدرج النواوى

تصاد قمبادى اال
مدرج  -)م( الزراعى 

 النواوى
 

     عملــــي

 االثنين
   فعاليات جوده وارشاد اكاديمى    محاضرات

 1ــــــــــىـــــــــــــــــــهندســـــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــرســـــــــــ   عملــــي
 بالقسم (4،3)قسم

 الثالثاء
فؤاد مدرج )م(  حاسب الى  محاضرات

    بدر

 
 1رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هندســــــــــــــــــــــــــــى بالقسم (2-1)قسم حاسب الى  عملـــــي

 (بالقسم2،1)قسم

 األاربعاء

  516مدرج  -الديناميكا الحراريه وانتقال الحرارة   محاضرات

 ( بالقسم2،1مبادى المجتمع الريفى)قسم عملـــــي
 (بالقسم4-3)قسم حاسب الى   (بالقسم4،3ارصاد جويه زراعيه)قسمطبيعة و

 الخميس
     محاضرات

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

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

 بالقسم2،1مبادىء االقتصاد الزراعى)قسم 
  (بالقسم4،3الديناميكا الحراريه وانتقال الحرارة)قسم

 
        

 شئون الطالب
 

 مدير االدارة
 
 
 
 

 
 عميــــد الكليــــة             

 
 )أ.د/يحيى زكريا عيد(                       

 

  

 

 جامعة كفرالشيخ
 كلية الزراعة
 شئون الطالب

 
 


