
 1027/1028للعام اجلاهعي  الشتوىجدول احملاضرات والدروش العولية للفصل الدراضي  
 القطن العام – الثانياملطتوى 

 

 زهن احملاضرات والدروش العولية عأيام األضبو
1 2 3 4 1-2 5 6 7 8 

9-11 11-11 11-12 12-1 2-3 3-4 4-5 5-6 

 األحد

 (619المشروعات الزراعيو الصغيره) اختيارى جامعو() (611يو جامعو( )ميارات التواصل)مواد اختيار  حماضرات
 (516اخالقيات وميارات البحث العممى) اختيارى جامعو( )
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 (516)مدرج وقايو المزروعات)اختيارى كميو( )اختيارى كميه( )بالقسم(الزراعو العضويو فى الفاكيو  
 دراسو حدوى المشروعات

 (619الزراعيو)اختيارى كميو( )مدرج
 

 
 عولي

 
 

 )قاعو البساتين(( 9, 3اساسيات الخضر)قسم
 )بالقسم( (12,11قسم حشرات عام)

  )بالقسم( ( 5,8اساسيات عموم االلبان)قسم
 )بالقسم((11,4اساسيات الزىور ونباتات الزينو )قسم

 (بالقسم7يا االغذيو)قسماساسيات تكنولوج
 ( )بالقسم(2,6اساسيات االنتاج الحيوانى)قسم

 )بالقسم( (13,3قسم اساسيات االنتاج الحيوانى)
 )بالقسم( (11,1)قسم الزينواساسيات الزىور ونباتات 

 ()بالقسم (2,5حشرات عام)قسم )بالقسم( (4,8اساسيات تكنولوجيا االغذيو)قسم
 قسم()بال (11,7اساسيات الخضر)قسم

 (بالقسم12اساسيات عموم االلبان)قسم 

 

 االثنني

    فعاليات جوده وارشاد اكاديمى (611) مدرج حشرات عام  حماضرات

 
 عولي

 ( )بالقسم(3,8اساسيات الزىور ونباتات الزينو )قسم
 ( )بالقسم(1,5اساسيات تكنولوجيا االغذيو)قسم

 ( )بالقسم(11,6اساسيات الخضر)قسم
 ( )بالقسم(2,7االلبان)قسماساسيات عموم 
 ( )بالقسم(9,13حشرات عام)قسم

  بالقسم( 1244اساسيات االنتاج الحيوانى) قسم 

 ( )بالقسم(5,  12)قسم ساسيات الخضرا 
 ( )بالقسم(147)قسم اساسيات االنتاج الحيوانى 

  ( بالقسم13اساسيات الزىور ونباتات الزينو)قسم
 ( )بالقسم(3حشرات عام)قسم

 ( )بالقسم(11,11عموم االلبان)قسماساسيات 
 ( )بالقسم(9,6اساسيات تكنولوجيا االغذيو)قسم

 (13,4اساسيات الخضر)قسم 

 الثالثاء
 (611اساسيات االنتاج الحيوانى ) حماضرات

 
 د/ النواوى(-أحقوق االنسان والمواطنو )

 
 (611)مدرجاالرشاد الزراعى االلكترونى)اختيارى كميو( (619)مدرج سمعيو البصريو)مواد اختياريو جامعو(ثقافو الفنون ال (611)مدرج نشأة العموم الطبيو وتطورىا)اختيارى جامعو(

 االراضى( 412)مدرج مقدمو فى  اليندسو الوراثيو)اختيارى كميو(
 (516)مدرج المساحو المستويو لمزراعيين)اختيارى كميو(

     عولي

 األربعاء

  حماضرات
 

  (619) مدرج الزينواساسيات الزىور ونباتات  (611االلبان )مدرجاساسيات عموم  (619االغذيو )مدرجاساسيات تكنولوجيا  (611رج) مد  اساسيات الخضر
 
 

 عولي
 ( )قاعو البساتين(2,1اساسيات الخضر)قسم

 ( )بالقسم(4,6اساسيات عموم االلبان)قسم
 ( )بالقسم(8,11حشرات عام)قسم

 ( )بالقسم(9,7ينو )قسماساسيات الزىور ونباتات الز 
 ( )بالقسم(11,5اساسيات االنتاج الحيوانى)قسم

 ( )بالقسم(3,13اساسيات تكنولوجيا االغذيو)قسم

 ( )بالقسم( 8اساسيات الخضر)قسم  
 

 اخلويص

 (611)مدرجكميو(انتاج الدواجن لممشاريع الصغيره)اختيارى    حماضرات
 (619( )مدرجارى كميواالتجاىات الحديثو فى انتاج المحاصيل)اختي

 (516) مدرج جيولوجيا االراضى الزراعيو)اختيارى كميو(
 

 
 

 عولي
 )بالقسم( (4,7)قسم عامحشرات 

 )بالقسم( (1,9اساسيات عموم االلبان)قسم
 )بالقسم( (11,8اساسيات االنتاج الحيوانى)قسم

 )بالقسم (12,6اساسيات الزىور ونباتات الزينو)قسم 
 ( )بالقسم( 11,2االغذيو) قسماساسيات تكنولوجيا 

 )بالقسم( (2,5اساسيات الزىور ونباتات الزينو )قسم
 )بالقسم( (13,3اساسيات عموم االلبان)قسم

  ( )بالقسم(12,11اساسيات تكنولوجيا االغذيو)قسم
  ( )بالقسم(9اساسيات االنتاج الحيوانى)قسم

 ( )بالقسم(6,1حشرات عام )قسم

  

  : اليجوز لمطالب أن يسجل فى مادتين اختياريين توقديهما فى الجدول واحد )متعارض(ممحوظة                                                                                                    
 عميد الكلية                           لية لشئون التعليم والطالةوكيل الك                               مدير االدارة                    شئون الطالة

                                )أ.د/ حسه حسه يووسد/محمود محمد فواز(                                       0)أ                                                                                                                                                                                                                                                              

 جبمعة كفرالشيخ

 كلية الزراعة

 شئون الطالة

  

 



                                                                                                                                                                                                       

 1027/1028للعام اجلاهعي  الشتوى جدول احملاضرات والدروش العولية للفصل الدراضي
 اهلندضة السراعيةقطن  – الثانياملطتوى 

 

 ات والدروش العوليةزهن احملاضر عأيام األضبو
1 2 3 4 1-2 5 6 7 8 

9-11 11-11 11-12 12-1 2-3 3-4 4-5 5-6 

 األحد

 (611ميارات التواصل)مواد اختياريو جامعو( ) حماضرات
 (619()جامعو المشروعات الزراعيو الصغيره) اختيارى

 (516)اخالقيات وميارات البحث العممى) اختيارى جامعو( 
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 عولي 
 

 ( )بالقسم(443)قسم ضىاالرااستصالح 
 قسم المبيدات( 123) مدرج (1,2)قسم نظريو االت

 
 

 الوراثو 513مدرج (241)قسمتكنولوجيا الورش
 ب المدرج بيدات (4,3)قسمنظريو االت 

 
 ( )بالقسم(341اساسيات الخضر)قسم

 

 حماضرات االثنني
  

مبكروبيولوجيا 
 زراعية)مدرج

 د/النواوى(0أ
فعاليات جوده 
 وارشاد اكاديمى

    

  الوراثو (513)م (443قسم) تكنولوجيا الورش عولي  
 ( )بالقسم(241استصالح اراضى)قسم

 
   

 الثالثاء

 حقوق االنسان والمواطنو  (611اساسيات االنتاج الحيوانى )مدرج حماضرات
 د/ النواوى(-أ)

 (016)مدرج لعلوم الطبيه وتطورها )اختيارى جامعه(نشأة ا
 (906) مدرجثقافه الفنون السمعيه البصريه) اختيارى جامعه(

  

  عولي 
 

 
 

 ( )بالقسم(2,4اساسيات الخضر)قسم 
 ( )بالقسم(341اساسيات االنتاج الحيوانى )قسم

 األربعاء

 حماضرات
 (619مدرج) نظريو االت

 اساسيات الخضر
 (611) مدرج 
 

اساسيات تكنولوجيا 
األغذية )اختيارى 

 (619كميو( )مدرج

اساسيات عموم 
 االلبان)اختيارى كميو(

 (611) مدرج
اساسيات الزىور ونباتات 

الزينو)اختيارى كميو( 
 (619)مدرج

 
 عولي  

   
 

 اخلويص

 استصالح االراضى  (611تكنولوجيا الورش ) حماضرات
 (016) مدرح 

     

 عولي  
  )بالقسم( (244اسيات االنتاج الحيوانى)قسماس  

  .اليجوز لمطالب أن يسجل فى مادتين اختياريين توقديهما فى الجدول واحد )متعارض(:  * ممحوظة
 

 ةـــالكلي عميد                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالة            مدير االدارة  شئون الطالة        
 

 )أ.د/ حسه حسه يووس(               د/محمود محمد فواز(0)أ                                    

      

 جبمعة كفرالشيخ

 كلية السراعة

 شئون الطالة

  

 


