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 القسم العام – الثانىالمستوى 
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 مدرج فؤاد بدر  -اخالقيات ومهارات البحث العلمى )م(  

مدرح  -المشروعات الزراعيه الصغيره )م(
مدرج  -()منشأة العلوم الطبيه وتطورها  مج )ب( مدرج النواوى -مهارات التواصل )م(   النواوى

 النواوى

 األحـــد

     محاضرات

 عملي

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

 بالقسم (6-5)قسم اساسيات تكنولوجيا االغذيه
 بالقسم (8-7)قسم اساسيات االنتاج الحيوانى

 بالقسم (10-9)قسم اساسيات الخضر
 بالقسم (12-11م)قس اساسيات الزهور ونباتات الزينة

 ( بالقسم 18-17 حشرات عام )قسم
 بالقسم (20-19) باناساسيات علوم االل

 بالقسم (2- 1قسم ) اساسيات تكنولوجيا االغذيه
 بالقسم (4-3قسم ) اساسيات االنتاج الحيوانى

 بالقسم (6-5قسم ) اساسيات الخضر
 ( بالقسم8-7 )قسم اساسيات الزهور ونباتات الزينة

 ( بالقسم 20-19 حشرات عام )قسم
 بالقسم (2-1) اساسيات علوم االلبان

 بالقسم (4- 3قسم ) تكنولوجيا االغذيهاساسيات 
 بالقسم (6-5قسم ) اساسيات االنتاج الحيوانى

 بالقسم (8-7قسم ) اساسيات الخضر
 ( بالقسم10-9 )قسم اساسيات الزهور ونباتات الزينة

 ( بالقسم 10-9 عام )قسمحشرات  
 بالقسم (12-11) اساسيات علوم االلبان

 بالقسم (14- 13قسم ) اساسيات تكنولوجيا االغذيه
 بالقسم (16-15قسم ) اساسيات االنتاج الحيوانى

 بالقسم (18-17قسم ) اساسيات الخضر
 ( بالقسم20-19 )قسم اساسيات الزهور ونباتات الزينة
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 )ب( مدرج النواوى

 اساسيات الخضر
مج)ب( مدرج  -)م(

 النواوى
        عملي

 الثالثاء
 محاضرات

 

  )م(حقوق االنسان ومكافحة الفساد 
 النواوىمدرج مج )أ(  

فؤاد مدرج  – )م( أمراض الزراعات المحمية
مدرج  –)م( إنتاج الدواجن للمشاريع الصغيرة  بدر

 فؤاد بدر

 
االتجاهات الحديثة فى إنتاج المحاصيل 

 درفؤاد بمدرج  –)م(
 -)م( دراسة جدوى المشروعات الزراعية

مدرج  –)م( الزراعة العضوية فى الفاكهة  النواوىمدرج  – )م( مقدمة فى الهندسة الوراثية مدرج النواوى
 النواوى

     عملي

 األربعاء

 محاضرات
  )م(حقوق االنسان ومكافحة الفساد    

 النواوىمدرج مج )ب(  

 عملي

 لقسم( با 12-11 حشرات عام )قسم
 بالقسم (14-13) اساسيات علوم االلبان

 بالقسم (16- 15قسم ) اساسيات تكنولوجيا االغذيه
 بالقسم (18-17قسم ) اساسيات االنتاج الحيوانى

 بالقسم (20-19قسم ) اساسيات الخضر
 ( بالقسم2-1 )قسم اساسيات الزهور ونباتات الزينة

 ( بالقسم 14-13 حشرات عام )قسم
 بالقسم (16-15) اساسيات علوم االلبان

 بالقسم (18- 17قسم ) اساسيات تكنولوجيا االغذيه
 بالقسم (20-19قسم ) اساسيات االنتاج الحيوانى

 بالقسم (2-1قسم ) اساسيات الخضر
 ( بالقسم4-3 )قسم اساسيات الزهور ونباتات الزينة

 بالقسم(  16-15 حشرات عام )قسم
 بالقسم (18-17) اساسيات علوم االلبان

 بالقسم (20- 19قسم ) اساسيات تكنولوجيا االغذيه
 بالقسم (2-1قسم ) اساسيات االنتاج الحيوانى

 بالقسم (4-3قسم ) اساسيات الخضر
 ( بالقسم6-5 )قسم اساسيات الزهور ونباتات الزينة

 

 الخميس

     محاضرات

 بالقسم (4-3حشرات عام )قسم عملى
 بالقسم ( 6-5)قسم اساسيات علوم االلبان

 بالقسم (8-7اساسيات تكنولوجيا االغذيه)قسم
 بالقسم (10-9اساسيات االنتاج الحيوانى)قسم

 بالقسم (12-11اساسيات الخضر)قسم
 ( بالقسم14 -13)قسم ةناساسيات الزهور ونباتات الزي

 بالقسم (6-5حشرات عام )قسم
 ( بالقسم8-7)قسم اساسيات علوم االلبان

 بالقسم (10-9)قسم اساسيات تكنولوجيا االغذيه
 بالقسم (12-11اساسيات االنتاج الحيوانى)قسم

 بالقسم (14-13)قسم اساسيات الخضر
 بالقسم (16-15)قسم اساسيات الزهور ونباتات الزينة

 ( بالقسم 8-7حشرات عام )قسم
 بالقسم (10-9قسم ) اناساسيات علوم االلب

 بالقسم (12-11)قسم اساسيات تكنولوجيا االغذيه
 بالقسم (14-13)قسم اساسيات االنتاج الحيوانى

 بالقسم (16-15)قسم اساسيات الخضر
 ( بالقسم18-17 )قسم اساسيات الزهور ونباتات الزينة
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 م2022/2023للعام الجامعي  الشتوى جدول المحاضرات والدروس العملية للفصل الدراسي                                              
 الهندسة الزراعية – الثانيالمستوى 

 

 أيام األسبوع
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 السبت
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 مهارات التواصل )م( مج )أ( مدرج فؤاد بدر مدرح النواوى -المشروعات الزراعيه الصغيره )م( )جامعة(
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 مدرج فؤاد بدر  -اخالقيات ومهارات البحث العلمى )م( 
مدرج  -)م(نشأة العلوم الطبيه وتطورها 

 النواوى

 األحـــد

     محاضرات
 

 عملي
 

  ( بالقسم2،1)قسمتكنولوجيا الورش ( بالقسم4،3تكنولوجيا الورش)قسم
  ( بالقسم2،1)قسم نظرية االالت

 االثنين
مدرج  -)م( ت االنتاج الحيوانى اساسيا محاضرات

 النواوى
فعاليات جوده وارشاد  

 اكاديمى
 

 516مدرج  -)م( نظرية االالت
 اساسيات الخضر 

 مدرج النواوى -)م( 
  

     عملي

 الثالثاء

  محاضرات
  )م(حقوق االنسان ومكافحة الفساد 

 النواوىمدرج 

 استصالح اراضى )م( 
  516مدرج  -()م تكنولوجيا الورش  516مدرج 

 
 عملي

 ( بالقسم4،3نظرية االالت)قسم   
 ( بالقسم2،1اساسيات االنتاج الحيوانى)قسم

 األربعاء

 محاضرات
     

 
 عملي

 
 

 بالقسم (4،3)قسماستصالح اراضى
 

 ( بالقسم2،1استصالح اراضى) قسم 
 

 ( بالقسم4،3اساسيات الخضر)قسم 
 ( بالقسم2،1اساسيات االنتاج الحيوانى)

 الخميس
       محاضرات

 
 عملي

 ( بالقسم4،3اساسيات االنتاج الحيوانى)   
  ( بالقسم2،1اساسيات الخضر)قسم

 

 

 عميد الكليــة                      مدير االدارة شئون الطالب     

 

 )أ.د/يحيى زكريا عيد(                      

 جامعة كفرالشيخ

 كلية الزراعة

 شئون الطالب

  

 


