
 
 

 7102/7102جدول انًحبضرات واندروس انعًهية نهفصم اندراسي انثبني نهعبو انجبيعي

 انقسى انعبو –انًستوى األول 
 
 
 

 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

 (016امعه( )مدرجمهارات التواصل )اختٌارى ج حماضرات
 (066المشروعات الزراعٌه الصغٌره) اختٌارى جامعه()
 (610اخالقٌات ومهارات البحث العلمى) اختٌارى جامعه( )مدرج

 د/ النواوى(-مدرج)أ مبادئ المجتمع الرٌفً
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 الزراعٌهجٌولوجٌا االراضى 

 (016)مدرج ى كلٌه()اختٌار 

 (بالدور الخامس( )8،3مبادىء االقتصاد الزراعى)قسم   عولي
 ( )بالقسم(1،6الكٌمٌاء العضوٌه)قسم

 )بالقسم(( 2،14قسمطبٌعه وارصاد جوٌه زراعٌه)
 ( )بالقسم(1،11حاسب الى)قسم

 ( )بالقسم(12،10مٌكروبٌولوجٌا زراعٌه)قسم 
 (264رج االراض مد) (18، 0)قسممبادىء المجتمع الرٌفى

 

 االثنني
 حماضرات

 )مدرجمبكروبٌولوجٌا زراعٌة د/ النواوى(-مدرج)أ كٌمٌاء عضوٌه
 د/النواوى(6أ

فعاليات جوده وارشاد 
 اكاديمى

 مبادئ االقتصاد الزراعً 
 النواوى( أ.د )مدرج

 ى ــحاسب ال
 النواوى( أ.د )مدرج

 د/ النواوى(-)أ)لغة إنجلٌزٌة
 

     عولي

 ءالثالثا

   حماضرات
 (016نشأة العلوم االطبٌه وتطورها)اختٌارى جامعه( )مدرج
 (066ثقافه الفنون السمعٌه البصرٌه)اختٌارى جامعه( )مدرج

 (016االرشاد الزراعى االلكترونى)اختٌارى كلٌه( )مدرج
 066التلوث البٌئى مشكالت وحلول)اختٌارى كلٌه()مدرج 

 (610الكلٌه)مدرجالمساحه المستوٌه للزراعٌٌن)اختٌارى 

 
 عولي

 
 
 

 بالدور الخامس(( 4،1مبادىء االقتصاد الزراعى)قسم
 ( )بالقسم(8،6الكٌمٌاء العضوٌه)قسم

  ( )بالقسم(3،0حاسب الى)قسم
بقسم 264مدرج ( )6،2مبادىء المجتمع الرٌفى)قسم

 االراضى(

 )بالقسم( (10، 2حاسب الى)قسم
 بالقسم ( 1، 18مٌكروبٌولوجٌا زراعٌه)قسم

 بالقسم (4،16لكٌمٌاء العضوٌه) قسم )ا
 ( بالقسم656)قسمطبٌعه وارصاد جوٌه زراعٌه)

 بالقسم( 12،3مبادىء المجتمع الرٌفى)قسم

  

 األربعاء

    (016مدرجطبٌعة وارصاد جوٌة زراعٌة  حماضرات

 

 عولي 
 ()بالقسم( (18، 4حاسب الى)قسم 

 ()بالقسم( (0،6مٌكروبٌولوجٌا زراعٌه)قسم
 )بالدور الخامس() (6ـ1ء االقتصاد الزراعى)قسممبادى

 مبٌدات 412م (1514،مبادىء المجتمع الرٌفى)قسم
 ( )بالقسم(16،11طبٌعه وارصاد جوٌه زراعٌه)قسم

 (( )بالقسم3،12كٌمٌاء عضوٌه)قسم

 (اراضى 214مدرح ) (6،8مبادىء المجتمع الرٌفى)قسم
 )بالقسم( (10،16الكٌمٌاء العضوٌه)قسم

 )بالقسم( ((1651قسمحاسب الى)
 )بالدور الخامس( (0،2مبادىء االقتصاد الزراعى)قسم

 )بالقسم( (12،18طبٌعه اوارصاد جوٌه زراعٌه)قسم
 )بالقسم( (4،3مٌكروبٌولوجٌا زراعٌه)قسم

 )بالدور الخامس( (12518ممبادىء االقتصاد الزراعى)قس

  ( بالقسم2،11)قسم مٌكروبٌولوجٌا زراعٌه

 بالقسم( 10، 16قسم زراعٌه طبٌعه وارصاد جوٌه
 

 اخلويص

     حماضرات
 

 عولي 
 بالقسم (0،4طبٌعه وارصاد جوٌه زراعٌه)قسم

 )بالقسم( (6،14مٌكروبٌولوجٌا زراعٌه)قسم
 )بالقسم( (1،2الكٌمٌاء العضوٌه)قسم

 )بالدور الخامس( (16،16قسماالقتصاد الزراعى)مبادىء 
 بقسم الوراثه (668 )مدرج (1،11مبادىء المجتمع الرٌفى)قسم

 ( بالقسم(12،8حاسب الى)قسم 

 )بالقسم( (1،8طبٌعه وارصاد جوٌه زراعٌه)قسم
 )بالقسم( (16،16قسممٌكروبٌولوجٌا زراعٌه)

 بالدور الخامس( (6-10مبادىء االقتصاد الزراعى)قسم
 )بالقسم( (11،14الكٌمٌاء العضوٌه)قسم 
 

 )بالقسم( (3،1طبٌعه وارصاد جوٌه زراعٌه)قسم
 )بالقسم( (1،8مٌكروبٌولوجٌا زراعٌه)قسم

 )بالقسم( (0،18قسم الكٌمٌاء العضوٌه)
 بالدور الخامس( (11514مبادىء االقتصاد الزراعى)قسم

 )بالقسم( (16،6حاسب الى)قسم
 مبٌدات( مدرج ال4،16لرٌفى)قسما مبادىءالمجتم

 )بالقسم( (14،6حاسب الى)قسم
 

بقسم  (264 رجمد( 10،16) قسم لرٌفىا مبادىءالمجتم
 االراضى

 المشروعات الزراعٌة الصغٌرة ) بقسم الدواجن واالنتاج الحٌوانً واالقتصاد الزراعً (  هما فى الجدول واحد )متعارض(قتن تو ياليجوز للطالب أن يسجل فى مادتين اختياري:  ملحوظة                                                                               
 عًيد انكهيـــة                                                     وكيل الكلية لشئوى التعلين والطالب           

                                                   دارةاالهدير    شئوى طالب 
 )أ.د/ حسي حسي يوًس(                                         د/هحوود هحود فواز(0)أ                               

 جبيعة كفرانشيخ
 كهية انزراعة
   شئوٌ انطالة

 



                                                                                                                                                                                                         
 اهلندضة السراعيةقطن  –املطتوى األول  م1027/1028جدول احملاضرات والدروش العولية للفصل الدراضي الثاني للعام اجلاهعي  

أيام 
 عاألضبو

 زهن احملاضرات والدروش العولية
9-11 11-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

 األحد

 (016مهارات التواصل )اختٌارى جامعه( )مدرج محاضرات
 (066المشروعات الزراعٌه الصغٌره) اختٌارى جامعه()
 (610اخالقٌات ومهارات البحث العلمى) اختٌارى جامعه( )مدرج

 )أ.د النواوي( مبادئ المجتمع الرٌفً مدرج
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 عملي
 )بالقسم( 6قسم) (زراعٌه ٌةطبٌعه وارصاد جو (066)مدرج   الدٌنامٌكا الحرارٌة وانتقال الحراره    

 ( )بالقسم(452)قسم حاسب الى
 ( )بالقسم(851مبادىء االقتصاد الزراعى)قسم

 االثنٌن

 محاضرات
  

 فعالٌات جوده   

 وارشاد اكادٌمى
 مبادئ االقتصاد الزراعً 

 النواوى( أ.د )مدرج
 ى ــحاسب ال

 النواوى( أ.د )مدرج

 النواوى( أ.د )مدرجزية لغة إنجلي

 ()بالقسم (854قسم)طبٌعه وارصاد جوٌه زراعٌه(  عملي
 (264اراضى )مدرج     ( 251قسم ) الرٌفى المجتمعمبادىء

  
  

 الثالثاء

 (016نشأة العلوم الطبٌعٌه وتطورها )اختٌارى جامعه( ) مدرج   محاضرات

 (906رجثقافه الفنون السمعيه البصريه)اختيارى جامعه( ) مد
 

 
 عملي

 ( بالقسم152)قسم طبٌعه وارصاد جوٌه زراعٌه

( 668() مدرج 6قسمالدٌنامٌكا الحرارٌة وانتقال الحراره)

 بقسم الوراثه

مدرج  (2،1)قسم الدٌنامٌكا الحرارٌة وانتقال الحراره
 بقسم الوراثه 668

 

 )بالقسم( (8،1قسم حاسب الى )
 سمبالق (652مبادىء االقتصاد الزراعى)قسم

 (3،2رســـــــــم هندســـــــــــــى )قسم

 ربعاءااأل

االغذٌة اساسٌات تكنولوجٌا   (016مدرج)   طبٌعة وأرصاد جوٌة زراعٌة  محاضرات
 (066اختٌارى كلٌه( )مدرج)

اساسٌات علوم االلبان 
 (016)اختٌارى كلٌه)

 والزٌنةاساسٌاتالزهور
 (066)اختٌاركلٌه( )

 

 عملي
 

 مبٌدات 412( مدرج6الرٌفى)قسم ءالمجتمعمبادى 

 (3، 2قسم ) الديناميكا الحرارية وانتقال الحراره
 بقسم المبيدات 214مدرج

 الخمٌس

     محاضرات

 عملي

 ( )بالقسم(6حاسب الى )قسم 
 ( بقسم الوراثه668( مدرج 8،4) قسم الرٌفى مبادىءالمجتمع

 بالقسم (4مبادىء االقتصاد الزراعى)قسم 

 (ببنقسى) ( 1،2رســـــــــم هندســـــــــــــى )قسم

 
 (ببنقسى) (6)قسمرســـــــــم هندســـــــــــــى 

 صاد الزراعً (المشروعات الزراعٌة الصغٌرة ) بقسم الدواجن واالنتاج الحٌوانً واالقت   ن توقدٌهما فى الجدول واحد )متعارض(ٌالٌجوز للطالب أن ٌسجل فى مادتٌن اختٌارٌ* ملحوظة : 
 ةــد انكهيــعًي                                                      شئوٌ انتعهيى وانطالةوكيم انكهية ن              يدير االدارة   شئوٌ طالة

                                                                                                           
                   )أ.د/ حطن حطن يونص(                 د/حموود حمود فواز(0)أ                                                                                                                                                              

  

 

 جبيعة كفرانشيخ
 كهية انزراعة
 شئوٌ انطالة

 
 


