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 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة
 ( الزراعىاالقتصاد ) فرع  كلية قسم االقتصاد الزراعىلالقائمين بالتدريس من داخل ا

 درجة البكالوريوس( ) م1026/1027للعام الجامعى الشتوى الفصل الدراسى 

 االســـــــــــــن م
الدزجة 

 الوظيفية
 الشعبة الوستوى الوقــــــسز

إجوالي  عدد الساعات

 إشساف عولي نظسى الساعات

 4 -- 4 -- عام+هندسه االول اقتصاد شزاعي هبادىء  أستاذ هتفسغ ناصورىأ.د / فوزى محمد الد 1

 4 -- 2 2 ،، اختيازى اقتصاد اإلنتاج الحيواني والداجني   د/السيد احمد الزهيرى0أ 2

 4 4 - --  االول اقتصاد شزاعي هبادىء  د/مراد زكى موسى0أ 3

 4 -- 2 2 عام اختيازى وشسوعات الصزاعية دزاسة جدوى ال أستاذ هتفسغ أ.د / فتحيه رضوان سالم 4

 4 -- 2 2  الثالثه التسويق الصزاعـي 

 4 4 - -- عام+هندسه االول اقتصاد شزاعي هبادىء

 13 -- 12 لمده  سته اسابيع االولى()1 عام+هندسه االول اقتصاد شزاعي هبادىء أستاذ أ.د / محمـود محمـد فواز 5

 3 - 2 1 صناعات والباى اختيازى اقتصاديات التصنيع الغرائي

 د / رشدى شوقى العدوى 6
 هدزض

 3 -- 2 1 صناعات والباى اختيازى اقتصاديات التصنيع الغرائي 

 22 -- 22 )لمدة سته اسابيه الثانيه(1 عام وهندسه االول هندسه اقتصاد شزاعي هبادىء

 4 - 2 2 اد شزاعيازش السابع 051اقتصاد شزاعي

 32 - 32 - عام وهندسه االول  اقتصاد شزاعي هبادىء هدزض هساعد أ/ شروق بسيونى الصاوى 7

 2 - 2 -  الثالث التسويق الصزاعي
 

 

 يم الجامعات والتى تقضى باآلتى :( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظ672وذلك فى ضوء أحكام المادة ) -
و فى غيرها داخل الكلية ، وتعتبر الكلية بأقسامها ف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى األقسام الملحقين بها أ"لمجلس الكلية أن يكل

 المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها"
 مدير االداره شئون الطالب 

 
 عميد الكلية كليه لشئون التعليم والطالبوكيل ال

 
 

 يعتمد،،،
 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

 
 د/عبد الرازق يوسف دسوقى(0)أ (حسن حسن عبد هللا يونس )أ.د/ د/محمود محمد فواز(0)أ  

 


