
 خبٍؼٔ مفشاىشٞخ

 ميٞٔ اىضساػٔ

 قغٌ االساضٚ ٗاىَٞبٓ

 بٞبُ بأعَبء اىغبدة أػضبء ٕٞئت اىخذسٝظ ٗاى٘ظبئف اىَؼبّٗت

 اىقبئَِٞ ببىخذسٝظ ٍِ داخو اىنيٞت قغٌ األساضٚ ٗاىَٞبٓ

 ٍشحيت اىبنبى٘سٝ٘ط 0202/0200اىفصو اىذساعٚ اىثبّٜ )اىشخ٘ٛ ( ىيؼبً اىدبٍؼٚ 

 االســـــــــــــن م
جة الدر

 الوظيفية
 المقـــــــــرر

 الفرقة/المستوً
 االقسام

اجمالي عدد  عدد الساعات

 إششاف ػَيٚ ّظشٙ الساعات

 أعخبر ٍخفشؽ أ.د/ صببش ػبذٓ خبِٕٞ 2
 2 2 - - اراضى الرابعة استصالح االراضى

 0 0 - - ػبً االٗه طبٞؼٔ ٗاسصبد خ٘ٝت صساػٞت 

 0 0 - - ػبً االٗه طبٞؼٔ ٗاسصبد خ٘ٝٔ صساػٞٔ ٍخفشؽأعخبر  أ.د/ ٍحَذ صف٘ث شَظ 0

 اعخبر ٍخفشؽ د/ صالذ اىذِٝ احَذ فٞظ2ٚأ 3
 0 0 - - ػبً  االٗه طبٞؼٔ ٗاسصبد خ٘ٝت صساػٞت

 2 - - 2 بشّبٍح االساضٜ اىثبىث حغزٝت ّببث

 3 0 - 2 اساضٚ اىشابؼت خص٘بت االساضٚ   

 شؽأعخبر ٍخف أ.د/ ٍحَذ ٍحٜ اىذِٝ صفبُ 4
 0 0 - - وهندسه ػبً  االٗه طبٞؼٔ ٗاسصبد خ٘ٝت صساػٞت

 4 0 - 0 اساضٚ اىشابؼت اىَٞبة اىد٘فٞت

 أعخبر ٍخفشؽ أ.د/ ٍحَذ أحَذ مشٌٝ 5
 0 0 - - وهندسه ػبً االٗه طبٞؼٔ ٗاسصبد خ٘ٝت صساػٞت

 0 0 - - اساضٚ اىشابؼت اىَٞبة اىد٘فٞت

 خفشؽأعخبر ٍ أ.د/ سأفج ػبذ اىفخبذ ػيٜ 6

 0 0 - - االساضٚ اىثبىث ٍ٘سف٘ى٘خٞب ٗحقغٌٞ االساضٚ

 2 2 - - عام االٗه طبٞؼٔ ٗاسصبد خ٘ٝٔ صساػٞٔ
 0 0 - - ٕـ ص + اّخبج ّببحٜ ْٕذعٔاىثبّٜ  اعخصالذ اساضٜ 

 0 - - 0 بشّبٍح االساضٜ اىثبىث مَٞٞبء االساضٜ

 -خْفٞزٝت ىقبُّ٘ حْظٌٞ اىدبٍؼبث ٗاىخٚ حقضٚ ببٟحٚ :( ٍِ اىالئحت اى076ٗرىل فٚ ض٘ء أحنبً اىَبدة ) -

سقابو انًهحقيٍ ثاب أو فى ييزهب دالم انكهيخ   وعتتجز انكهيخ "نًجهس انكهيخ أٌ يكهف أعضبء هيئخ انتذريس وسبئز انًشتغهيٍ ثبنتذريس ثبنكهيخ إنقبء دروس أو يحبضزاد أو انقيبو ثتًبريٍ عًهيخ فى األ

 ًتبهذ انتبثتخ ناب وحذح سقبئًخ ثذاعاب"ثأسقابياب انًختهفخ وان
 وكيم انكهيخ نشئوٌ انتتهيى وانطالة يذيز االداره        شئوٌ انطالة

 
 

 )أ.د/ يصطفى انايذ شهجى(

 عًيذ انكهيخ
 
 

 يحى سكزيب عيذ( )أ.د/

 يتتًذ         
 َبئت رئيس انجبيتخ نشئوٌ انتتهيى وانطالة

 )أ.د/ يحًذ يصطفى عجذ انتبل (    
 

 

 

 



 خبٍؼٔ مفشاىشٞخ

 ميٞٔ اىضساػٔ
 قغٌ االساضٚ ٗاىَٞبٓ

 بٞبُ بأعَبء اىغبدة أػضبء ٕٞئت اىخذسٝظ ٗاى٘ظبئف اىَؼبّٗت قغٌ االساضٚ ٗاىَٞبٓ
 اىقبئَِٞ ببىخذسٝظ ٍِ داخو اىنيٞت قغٌ األساضٚ ٗاىَٞبٓ

 ٍشحيت اىبنبى٘سٝ٘ط 0202/0200اىفصو اىذساعٚ اىثبّٜ )اىشخ٘ٛ ( ىيؼبً اىدبٍؼٚ 

 الســـــــــــــنا م
الدرجة 

 الوظيفية
 المقـــــــــرر

الفرقة 

 /المستوً

اجمالي  عدد الساعات االقسام

عدد 

الساعا

 ت

 إششاف ػَيٚ ّظشٙ

 أعخبر ٍخفشؽ أ.د/ ٍحَذ سض٘اُ خيٞفت 7
 2 - - 2 اساضٚ اىثبىثت اىنَٞٞبء اىغشٗٝت ىالساضٜ

 0 -  0 اساضٚ اىثبىثٔ اداسة اىَ٘اسد اىَبئٞت

 0 0 - - ْٕذعٔػبً +  االٗه طبٞؼٔ ٗاسصبد خ٘ٝت صساػٞت   

 اعخبر ٍخفشؽ  أ.د/ ٍحَذ اىغؼٞذ اب٘ ٗاىٜ 8

 2 - - 2 بشّبٍح االساضٜ اىثبىث ٍ٘سف٘ى٘خٞب ٗحقغٌٞ االساضٜ

 0 2 - - اراضى الثالث التطبيثات الزراعية لالستشعار عن بعد
 0 0 - - ػبً االٗه طبٞؼٔ ٗاسصبد خ٘ٝت 

 أعخبر ٍخفشؽ أ.د/ شؼببُ ٍحَذ إبشإٌٞ 9

 5 4 - 2 ْٕذعٔػبً +  االٗه طبٞؼٔ ٗاسصبد خ٘ٝت صساػٞت
 0 0 - - االساضٚ اىشابؼت ٍششٗع اىخخشج

 3 0 - 2 ٕـ ص + اّخبج ّببحٜ اىثبّٜ ، اىثبىث اعخصالذ اساضٜ 

 

 -ُ٘ حْظٌٞ اىدبٍؼبث ٗاىخٚ حقضٚ ببٟحٚ :( ٍِ اىالئحت اىخْفٞزٝت ىقب076ّٗرىل فٚ ض٘ء أحنبً اىَبدة ) -

سقابو انًهحقيٍ ثاب أو فى ييزهب دالم انكهيخ   وعتتجز انكهيخ "نًجهس انكهيخ أٌ يكهف أعضبء هيئخ انتذريس وسبئز انًشتغهيٍ ثبنتذريس ثبنكهيخ إنقبء دروس أو يحبضزاد أو انقيبو ثتًبريٍ عًهيخ فى األ

 خ ناب وحذح سقبئًخ ثذاعاب"ثأسقابياب انًختهفخ وانًتبهذ انتبثت
 وكيم انكهيخ نشئوٌ انتتهيى وانطالة يذيز االداره        شئوٌ انطالة

 
 

 )أ.د/ يصطفى انايذ شهجى(

 عًيذ انكهيخ
 
 

 يحى سكزيب عيذ( )أ.د/

 يتتًذ         
 َبئت رئيس انجبيتخ نشئوٌ انتتهيى وانطالة

 )أ.د/ يحًذ يصطفى عجذ انتبل (    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؼٔ مفشاىشٞخخبٍ

 ميٞٔ اىضساػٔ
 قغٌ االساضٚ ٗاىَٞبٓ

 بٞبُ بأعَبء اىغبدة أػضبء ٕٞئت اىخذسٝظ ٗاى٘ظبئف اىَؼبّٗت قغٌ االساضٚ ٗاىَٞبٓ
 اىقبئَِٞ ببىخذسٝظ ٍِ داخو اىنيٞت قغٌ األساضٚ ٗاىَٞبٓ

 ٍشحيت اىبنبى٘سٝ٘ط 0202/0200اىفصو اىذساعٚ اىثبّٜ )اىشخ٘ٛ ( ىيؼبً اىدبٍؼٚ 

 ـــــــــــناالســ م
الدرجة 

 الوظيفية
 المقـــــــــرر

الفرقة 

 /المستوً

 عدد الساعات االقسام
اجمالي عدد 

 عملي نظرى الساعات
اشرا

 ف

 اعخبر ٍخفشؽ أ.د/ ٍحَذ ػيٜ اىقَبذ 01
 3 0 - 2 بشّبٍح االساضٜ اىثبىث اىنَٞٞبء اىغشٗٝت ىالساضٜ

 0 0 - 2 ْٕذعٔ ػبً + االٗه طبٞؼٔ ٗاسصبد خ٘ٝت صساػٞت

 اعخبر ٍخفشؽ ػبذ اىَدٞذ د/ ػبذ اىَدٞذ سبٞغ 00
 0 0 - - ػبً االٗه طبٞؼٔ ٗاسصبد خ٘ٝت صساػٞت

 0 0 - - بشّبٍح االساضٜ ىثبّٚ ْٕذعتا اعخصالذ اساضٚ

 8 8 - - ػبً االٗه طبٞؼٔ ٗاسصبد خ٘ٝت صساػٞت اعخبر ٍخفشؽ د/ اخالص ٍبشٗك اى٘مٞو 20

 0 0 - - بشّبٍح االساضٜ ىثبّٚ ْٕذعتا اعخصالذ اساضٚ   

 -( ٍِ اىالئحت اىخْفٞزٝت ىقبُّ٘ حْظٌٞ اىدبٍؼبث ٗاىخٚ حقضٚ ببٟحٚ :076ٗرىل فٚ ض٘ء أحنبً اىَبدة ) -

ًبريٍ عًهيخ فى األسقابو انًهحقيٍ ثاب أو فى ييزهب دالم انكهيخ   وعتتجز انكهيخ ثأسقابياب انًختهفخ وانًتبهذ انتبثتخ ناب "نًجهس انكهيخ أٌ يكهف أعضبء هيئخ انتذريس وسبئز انًشتغهيٍ ثبنتذريس ثبنكهيخ إنقبء دروس أو يحبضزاد أو انقيبو ثت

 وحذح سقبئًخ ثذاعاب"
 وكيم انكهيخ نشئوٌ انتتهيى وانطالة يذيز االداره        شئوٌ انطالة

 
 

 )أ.د/ يصطفى انايذ شهجى(

 عًيذ انكهيخ
 
 

 عيذ(يحى سكزيب  )أ.د/

 يتتًذ         
 َبئت رئيس انجبيتخ نشئوٌ انتتهيى وانطالة

 )أ.د/ يحًذ يصطفى عجذ انتبل (    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبٍؼٔ مفشاىشٞخ

 ميٞٔ اىضساػٔ

 قغٌ االساضٚ ٗاىَٞبٓ
 بٞبُ بأعَبء اىغبدة أػضبء ٕٞئت اىخذسٝظ ٗاى٘ظبئف اىَؼبّٗت قغٌ االساضٚ ٗاىَٞبٓ

 اخو اىنيٞت قغٌ األساضٚ ٗاىَٞبٓاىقبئَِٞ ببىخذسٝظ ٍِ د
 ٍشحيت اىبنبى٘سٝ٘ط 0202/0200اىفصو اىذساعٚ اىثبّٜ )اىشخ٘ٛ ( ىيؼبً اىدبٍؼٚ 

 االســـــــــــــن م
الدرجة 

 الوظيفية
 المقـــــــــرر

الفرقة 

 /المستوً
اجمالي عدد  عدد الساعات االقسام

 إششاف ػَيٚ ّظشٙ الساعات

 حْبٗٙد/ احَذ عؼذ اى2أ 01
اعخبر ٗسئٞظ 

 اىقغٌ

 طبٞؼٔ ٗاسصبد خ٘ٝت صساػٞت
 مشروع تخرج

 نظم رى وتسميد االراضى الصحراوية
 ادارة الموارد المائية

 االٗه
 الرابع
 االولى
 الثالث

 ْٕذعٔػبً + 
 اراضى
 اراضى
 راضى

0 
- 
2 
- 

- 
- 
- 
- 

0 
2 
- 
2 

4 
2 
2 
2 

 اعخبر د/ فشحبث عؼذ ٍغ2ٌْأ 04

 2 - - 2 بشّبٍح االساضٜ اىثبىث ٍٜ٘سف٘ى٘خٞب ٗحقغٌٞ االساض
 0 0 - - ػبً االٗه طبٞؼٔ ٗاسصبد خ٘ٝت صساػٞت

 0 - - 0 اساضٚ اىثبىث اىخطبٞقبث اىضساػٞت ىالعخشؼبس ػِ بؼذ
 0 0 - - بشّبٍح االساضٜ اىثبىث اىنَٞٞبء اىغشٗٝت ىالساضٜ

 0 0 - - بشّبٍح االساضٜ اىثبىث مَٞٞبء االساضٜ

 ٍذسط َٞبء ٍحَذ اىَٖذٙشد/  25

 5 5 - - اساضٚ اىشابغ ٍششٗع حخشج

 3 0 - 2 بشّبٍح االساضٜ اىثبىث حغزٝت ّببث

 0 0 - - اساضٚ اىشابغ اعخصالذ اساضٚ

 3 0 - 2 اساضٚ اىشابؼت خص٘بت االساضٚ

 االولى نظم رى وتسميد االراضى الصحراوية
 

 0 0 - - راضى

 -( ٍِ اىالئحت اىخْفٞزٝت ىقبُّ٘ حْظٌٞ اىدبٍؼبث ٗاىخٚ حقضٚ ببٟحٚ :076اىَبدة )ٗرىل فٚ ض٘ء أحنبً  -

كهيخ سقابو انًهحقيٍ ثاب أو فى ييزهب دالم انكهيخ   وعتتجز ان"نًجهس انكهيخ أٌ يكهف أعضبء هيئخ انتذريس وسبئز انًشتغهيٍ ثبنتذريس ثبنكهيخ إنقبء دروس أو يحبضزاد أو انقيبو ثتًبريٍ عًهيخ فى األ

 ثأسقابياب انًختهفخ وانًتبهذ انتبثتخ ناب وحذح سقبئًخ ثذاعاب"
 وكيم انكهيخ نشئوٌ انتتهيى وانطالة يذيز االداره        شئوٌ انطالة

 
 

 )أ.د/ يصطفى انايذ شهجى(

 عًيذ انكهيخ
 
 

 يحى سكزيب عيذ( )أ.د/

 يتتًذ         
 َبئت رئيس انجبيتخ نشئوٌ انتتهيى وانطالة

 يحًذ يصطفى عجذ انتبل ()أ.د/     
 

 



 ميٞٔ اىضساػٔ

 قغٌ االساضٚ ٗاىَٞبٓ
 بٞبُ بأعَبء اىغبدة أػضبء ٕٞئت اىخذسٝظ ٗاى٘ظبئف اىَؼبّٗت قغٌ االساضٚ ٗاىَٞبٓ

 اىقبئَِٞ ببىخذسٝظ ٍِ داخو اىنيٞت قغٌ األساضٚ ٗاىَٞبٓ
 ٘سٝ٘طٍشحيت اىبنبى 0202/0200اىفصو اىذساعٚ اىثبّٜ )اىشخ٘ٛ ( ىيؼبً اىدبٍؼٚ 

 االســـــــــــــن م
الدرجة 

 الوظيفية
 المقـــــــــرر

الفرقة 

 /المستوً
اجمالي عدد  عدد الساعات االقسام

 إششاف ػَيٚ ّظشٙ الساعات

 26 - 26 - ػبً ْٕٗذعٔ االٗه طبٞؼٔ ٗاسصبد خ٘ٝت صساػٞت ٍذسط ٍغبػذ اىغٞذٓ/ ٗالء ٍحَذ ّصش 08
 4 - 4 - اساضٚ اىشابغ ٍششٗع حخشج

 0 - 0 - اساضٚ اىشابغ اعخصالذ االساضٚ   
 0 - 0  بشّبٍح االساضٜ اىثبىث حغزٝت ّببث   
 0 - 0 - اساضٚ اىشابؼت خص٘بت االساضٚ   

09 

 اىغٞذ/ ٍحَذ عبٍٚ غشٝب

 ٍؼٞذ

 0 - 0 - اساضٚ اىشابغ ٍ٘سف٘ى٘خٞب ٗحقغٌٞ االساضٚ

 22 - 22 - ْٕذعٔػبً +  االٗه طبٞؼٔ ٗاسصبد خ٘ٝت صساػٞت

 االولى نظم رى وتسميد االراضى الصحراوية
 

 0 0 - - راضى

 0 - 0 - اساضٚ اىثبىث اىخطبٞقبث اىضساػٞت ىالعخشؼبس ػِ بؼذ

 0 - 0 - اساضٚ اىشابغ اعخصالذ االساضٚ

 0 - 0 - اساضٚ اىشابغ اىَٞبة اىد٘فٞت 

 0 - 0 - اساضٚ اىثبىث اىنَٞٞبء اىغشٗٝت ىالساضٚ 

 0 - 0 - بشّبٍح االساضٜ اىثبىث مَٞٞبء االساضٜ  

 0 - 0 - اساضٚ اىثبىث اداسة اىَ٘اسد اىَبئٞت  

 -( ٍِ اىالئحت اىخْفٞزٝت ىقبُّ٘ حْظٌٞ اىدبٍؼبث ٗاىخٚ حقضٚ ببٟحٚ :076ٗرىل فٚ ض٘ء أحنبً اىَبدة ) -

 بنتذريس ثبنكهيخ إنقبء دروس أو يحبضزاد أو انقيبو ثتًبريٍ عًهيخ فى األسقابو انًهحقيٍ ثاب أو فى ييزهب دالم انكهيخ   وعتتجز انكهيخ"نًجهس انكهيخ أٌ يكهف أعضبء هيئخ انتذريس وسبئز انًشتغهيٍ ث

 ثأسقابياب انًختهفخ وانًتبهذ انتبثتخ ناب وحذح سقبئًخ ثذاعاب"
 وكيم انكهيخ نشئوٌ انتتهيى وانطالة يذيز االداره        شئوٌ انطالة

 
 

 / يصطفى انايذ شهجى()أ.د

 عًيذ انكهيخ
 
 

 يحى سكزيب عيذ( )أ.د/

 يتتًذ         
 َبئت رئيس انجبيتخ نشئوٌ انتتهيى وانطالة

 )أ.د/ يحًذ يصطفى عجذ انتبل (    
 

 

 


