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 المعاونة والهٌئةبٌان بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 
 اناأللبقسم بالقائمٌن بالتدرٌس من داخل الكلٌة 

 نظام قدٌم  ) )درجة البكالورٌوس 1026/1022للعام الجامعً الثانً الفصل الدراسً 

 -( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتى تقضى باآلتى :672فى ضوء أحكام المادة ) وذلك -

ٌة ، وتعتبر الكلٌة بأسقساماا الملتلفة والمعاهد التابعة سقسام الملحقٌن باا أو فى يٌرها دال  الكل"لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالتدرٌس بالكلٌة إلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فى األ
 لاا وحدة سقائمة بذاتاا"

 مدٌر االداره شئون الطالب

 

 عمٌد الكلٌة  وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب

 

 

 ٌعتمد،،،

 لشئون التعلٌم والطالبنائب رئٌس الجامعة 

 د/عبد الرازق ٌوسف الدسوقى( . أ) س()أ.د/ حسن حسن عبد هللا ٌون     د/محمود محمد فواز(0)أ  

 

 

 الشعبة الفرقة المقرر الدرجة الوظيفية االسم

 عدد الساعات

 إشراف عملى نظري
اجمالى 
 الساعات

 2 - - 2   601ألبان  أستاذ متفرغ  نبٌ  محمد مانا  0د0أ

 2 - 2 - ألبان الرابعة ،، رغ أستاذ أستاذ متف مصطفً علً راشد 0د0أ

 2 2 - -   ،، متفرغ ثناء محمد صالح  0د0أ

 2 - 2 -   606ألبان  أستاذ ورئٌس القسم نصر معوض حنفً 0د0أ

 2 - - 2 ألبان الرابعة ،، أستاذ متفرغ  أحمد عبد العزٌز منصور  0د0أ

 2 2 - -   ،، أستاذ متفرغ محمد ٌوسف للٌفة  0د0أ

 



 خالشٌ جامعــــــــــــة كفر
 كلٌــــــــة الزراعـــــــــــة
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 المعاونة والهٌئةبٌان بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 
 األلبانقسم بالتدرٌس من داخل الكلٌة القائمٌن ب

 نظام قدٌم ) )درجة البكالورٌوس 1026/1022للعام الجامعً الثانً الفصل الدراسً 

 
 -( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتى تقضى باآلتى :672وذلك فى ضوء أحكام المادة ) -

ام الملحقٌن باا أو فى يٌرها دال  الكلٌة ، سقس"لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالتدرٌس بالكلٌة إلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فى األ
 "وتعتبر الكلٌة بأسقساماا الملتلفة والمعاهد التابعة لاا وحدة سقائمة بذاتاا

 

 مدٌر االداره شئون الطالب

 

 عمٌد الكلٌة  وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب

 

 

 ٌعتمد،،،

 لشئون التعلٌم والطالبنائب رئٌس الجامعة 

 د/عبد الرازق ٌوسف الدسوقى(0أ )أ.د/ حسن حسن عبد هللا ٌونس(     د فواز(د/محمود محم0)أ  

 

 خالشٌجامعــــــــــــة كفر
 الزراعـــــــــــةكلٌــــــــة
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 االسم
الدرجة 
 الوظيفية

 الشعبة الفرقة المقرر

 عدد الساعات

 إشراف عملً نظري
اجمالى 
 الساعات

 أحمد عبد العزٌز منصور  0د0أ
 

 أستاذ متفرغ 
 

  مقرر بحث 
 الرابعة

 

 ألبان
2 
 

- 
 

- 
 

 
2 

 

 



 المعاونة والهٌئةرٌس بٌان بأسماء السادة أعضاء هٌئة التد
 األلبانقسم بالقائمٌن بالتدرٌس من داخل الكلٌة 

 )    الساعات المعتمدة)المستوي الثالث  1026/1022للعام الجامعً الثانً الفصل الدراسً 
 -( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتى تقضى باآلتى :672وذلك فى ضوء أحكام المادة ) -

بأسقساماا الملتلفة والمعاهد التابعة لتدرٌس بالكلٌة إلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فى األسقسام الملحقٌن باا أو فى يٌرها دال  الكلٌة ، وتعتبر الكلٌة "لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن با
 لاا وحدة سقائمة بذاتاا"

 مدٌر االداره شئون الطالب

 

 عمٌد الكلٌة  وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب

 

 

 ٌعتمد،،،

 لشئون التعلٌم والطالبنائب رئٌس الجامعة 

 د/عبد الرازق ٌوسف الدسوقى(0أ )أ.د/ حسن حسن عبد هللا ٌونس(     د/محمود محمد فواز(0)أ  

 
 المعاونة والهٌئةبٌان بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 
 األلبانقسم بالقائمٌن بالتدرٌس من داخل الكلٌة 

 )  الساعات المعتمدة  )المستوي الرابع 1026/1022للعام الجامعً الثانً الفصل الدراسً 

 الشعبة الفرقة المقرر الدرجة الوظيفية االسم

 عدد الساعات

 إشراف عملً نظري
اجمالى 
 الساعات

 2 - 2 -  مستوي ثالث تكنولوجٌا منتجات دهنٌه أستاذ ورئٌس القسم حنفً نصر معوض 0د0أ

 2 - - 2 ألبان  ،، أستاذ متفرغ أحمد عبد العزٌز منصور  0د0أ

 -  - -   ،، أستاذ متفرغ محمد ٌوسف للٌفة  0د0أ

 6 - - 6  مستوي ثالث اللبنٌة تكنولوجٌا المثلوجات  أستاذ متفرغ  حسن نور الدٌن حسن  0د0أ

 -  - - ألبان  ،، أستاذ متفرغ   محمد ٌوسف للٌفة  0د0أ

 2 - 2 -   ،، مدرس محمد عابد ينٌمه 0د   

 خالشٌرجامعــــــــــــة كف
 الزراعـــــــــــةكلٌــــــــة
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 -ة لقانون تنظٌم الجامعات والتى تقضى باآلتى :( من الالئحة التنفٌذ672ٌوذلك فى ضوء أحكام المادة ) -

 سقسام الملحقٌن باا أو فى يٌرها "لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالتدرٌس بالكلٌة إلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فى األ
 التابعة لاا وحدة سقائمة بذاتاا" دال  الكلٌة ، وتعتبر الكلٌة بأسقساماا الملتلفة والمعاهد

 مدٌر االداره شئون الطالب

 

 عمٌد الكلٌة  وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب

 

 

 ٌعتمد،،،

 لشئون التعلٌم والطالبنائب رئٌس الجامعة 

 د/عبد الرازق ٌوسف الدسوقى(0)أ )أ.د/ حسن حسن عبد هللا ٌونس(     د/محمود محمد فواز(0)أ  

 

 المعاونة والهٌئةء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بٌان بأسما
 األلبانقسم بالقائمٌن بالتدرٌس من داخل الكلٌة 

 ) الساعات المعتمدة  )المستوي الثانً  1026/1022للعام الجامعً الثانً الفصل الدراسً 

 

 ةالشعب الفرقة المقرر الدرجة الوظيفية االسم

 عدد الساعات

 إشراف عملً نظري
اجمالى 
 الساعات

 تكنولوجٌا األلبان المكثفة والمجففة أستاذ متفرغ  نبٌ  محمد مانا  0د0أ
 

  2 - - 2 

 2 2 - - ألبان مستوي رابع ،، أستاذ متفرغ  ثناء محمد صالح        0د0أ

 2 - 2 -       ،، مدرس  ساام سوٌلم عبد الحمٌد 0د  

 طرق حفظ اللبن ومنتجاته   أستاذ متفرغ  نبٌ  محمد مانا 0د0أ
 

 2 - - 2  مستوي ثالث

 2 2 - - ألبان مستوي رابع ،، أستاذ ورئٌس القسم نصر معوض حنفً    0د0أ

  حسن نور الدٌن حسن       0د0أ
 أستاذ متفرغ

 ،،    - 2 - 2 

 عدد الساعات الشعبة الفرقة المقرر الدرجة الوظيفية االسم



 

 

 -قانون تنظٌم الجامعات والتى تقضى باآلتى :( من الالئحة التنفٌذٌة ل672وذلك فى ضوء أحكام المادة ) -
 

 تابعة سقسام الملحقٌن باا أو فى يٌرها دال  الكلٌة ، وتعتبر الكلٌة بأسقساماا الملتلفة والمعاهد ال"لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالتدرٌس بالكلٌة إلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فى األ
 

 لاا وحدة سقائمة بذاتاا"
 

 مدٌر االداره شئون الطالب

 

 عمٌد الكلٌة  وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب

 

 

 ٌعتمد،،،

 لشئون التعلٌم والطالبنائب رئٌس الجامعة 

 د/عبد الرازق ٌوسف الدسوقى()أ )أ.د/ حسن حسن عبد هللا ٌونس(     د/محمود محمد فواز(0)أ  

 
 

 إشراف عملً نظري
ى اجمال

 الساعات

أساسٌات علوم  أستاذ متفرغ مصطفً علً راشد 0د0أ
 ألبان

  6 - - 6 

 2 2 - - ألبان مستوي ثانً ،، أستــــــــــاذ  محسن عبد العزٌز زمارة  0د0أ

       
 ساام سوٌلم عبد الحمٌد 0د   

 2  2 -   ،، مدرس 


