
 

 خجامعــــــــــــة كفرا لشي
 كليــــــــة الزراعـــــــــــة

 قسـم .الصناعات الغذائية

 

 

 

 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 

Department of Food Technology 
 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة

 قسم الصناعات الغذائية القائمين بالتدريس من داخل الكلية
 )درجة البكالوريوس( 1026/1027الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

الدرجة  االســـــــــــــم م
إجمالى  عدد الساعات الشعبة ةقالفر المقـــــــــرر الوظيفية

 إشراف عملى نظرى تاالساع

 أستاذ حنان السٌد كسابد/0أ 1

 1 - - 1 صناعات + ألبان مستوي ثالت ٌوٌةاألنزٌمات التحوالت الح

 أساسٌات تكنولوجٌا األغذٌة
 

 
 مستوي ثانً

 

 
 
 عام

-  
- 

 
2 

 
2 

  مستوي رابع مشروع التخرج أستاذ متفرع كمال متولً النمرد/0أ 2
 تخصص

 
- 2 - 2 

 2 - 2 - تخصص مستوي رابع مشروع التخرج استاذ متفرغ د/سمٌر محمود متولى0أ 3
 1 - - 1 تخصص مستوي رابع تغذٌة انسان استاذ متفرغ ٌلى عبد المنعم السباعىد/ل0أ 4
 2 - 2 - تخصص مستوى رابع مشروع تخرج استاذ متفرغ د/محمود صابر جوده0أ 5
 3 2 - 1 تخصص مستوي رابع تغذٌة انسان متفرغ أستاذ عادل خمٌس غازيد/0أ 6

 -التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً تقضى باآلتى :( من الالئحة 276وذلك فى ضوء أحكام المادة ) -
سقسام الملحقٌن باا أو فى غٌرها داخل "لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالتدرٌس بالكلٌة إلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فى األ

 المعاهد التابعة لاا وحدة سقائمة بذاتاا"الكلٌة ، وتعتبر الكلٌة بأسقساماا المختلفة و
 مدير االداره شئون الطالب 

 
 عميد الكلية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

 
 

 يعتمد،،،
 نائبرئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

   
 

محمد )أ.د/ 
السعيد ابو 

 (والى



 امعــــــــــــة كفرالشيخج
 قسم الصناعات الغذائية كليــــــــة الزراعـــــــــــة

 Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 

Department of Food Technology 

 
 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة

 قسم الصناعات الغذائيةالقائمين بالتدريس من داخل الكلية 
 )درجة البكالوريوس( 1026/1027للعام الجامعي  الثانيالفصل الدراسي 

الدرجة  االســـــــــــــم م
 الشعبة رقةفال ـــــــــررقالم الوظيفية

 إجمالي عدد الساعات
 إشراف عملً نظري الساعات

 أستاذ د/مصطفً احمد عون0أ 6

 
 وٌة األنزٌمات التحوالت الحٌ

 مستوي ثالث
 

 صناعات +البان
 

1 
 

- 
 

2 
 

2 
 

 1 2 - - عام مستوي ثانً أساسٌات تكنولوجٌا األغذٌة

 أستاذ متفرغ رجاء ابراهٌم زٌند/0أ 7

 

 أساسٌات تكنولوجٌا األغذٌة

 

 1 2 - - عام ثانًمستوي 

 5 4 - 1 هندسة زراعٌة مستوي اول أساسٌات تكنولوجٌا األغذٌة أستاذ متفرغ د/عبد الباسط عبد العزٌز سالمة0أ 8

 - هندسة زراعٌة الثانىمستوي  أساسٌات تكنولوجٌا األغذٌة أستاذ أ.د/ سحر رمضان عبد الهادي 9
- 

 
2 
 

2 
 

 - هندسة زراعٌة الثانىمستوي  أساسٌات تكنولوجٌا األغذٌة أستاذ أ.د/محمد عوض سعد عبد الجلٌل 10
- 

 
2 
 

2 
 

 4 - 4 - هندسة زراعٌة الثانىمستوى  أساسٌات تكنولوجٌا األغذٌة ستاذأ أ.د/ أمٌن كمال عمار 11

 - هندسة زراعٌة الثانىمستوي  أساسٌات تكنولوجٌا األغذٌة استاذ د/سمٌر ٌوسف السناط0أ 
- 

 
2 
 

2 
 

 أستاذ أ.د/ محمد فوزي عثمان 12
 األنزٌمات التحوالت الحٌوٌة 

 
 2 - 2 - صناعات +البان مستوي ثالث

 2 - 2 - عام مستوى ثانً أساسٌات تكنولوجٌا األغذٌة أستاذ متفرغ ماهر عٌسى خلٌلد/ أ. 13

 -( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً تقضى باآلتً :276وذلك فً ضوء أحكام المادة ) -
معاهد التابعة لاا وحدة سقائمة دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األسقسام الملحقٌن باا أو فى غٌرها داخل الكلٌة ، وتعتبر الكلٌة بأسقساماا المختلفة وال "لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالتدرٌس بالكلٌة إلقاء

 بذاتاا"
 مدير االداره شئون الطالب 

 
 عميد الكلية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

 
 

 يعتمد،،،
 الجامعة لشئون التعليم والطالبنائبرئيس 

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

 جامعــــــــــــة كفرالشيخ
 قسم الصناعات الغذائية كليــــــــة الزراعـــــــــــة

 
 
 
 

 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 

Department of Food Technology 

 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة

 

 



 القائمين بالتدريس من داخل الكلية قسم الصناعات الغذائية
 )درجة البكالوريوس( 1026/1027للعام الجامعي  الثانيالفصل الدراسي 

الدرجة  االســـــــــــــم م
إجمالى  عدد الساعات الشعبة ةالفرق المقـــــــــرر الوظيفية

 إشراف عملى نظرى الساعات

 4 - 4 - عام مستوى ثانى اساسٌات تكنولوجٌا االغذٌه استاذ متفرغ د/سعد هللا محمد صالح0أ 14

 2 - 2 - عام مستوى ثانى اساسٌات تكنولوجٌا االغذٌه مدرس د/عصام محمد السباعى 15

 
 مدرس د/ولٌد زكرٌا حسن 16

 رابع ٌة انسانتغذ
 2 - 2 - تخصص 

 2 - 2 - عام مستوى ثانى اساسٌات تكنولوجٌا االغذٌه

 
 2 - 2 - عام مستوي ثانً أساسٌات تكنولوجٌا األغذٌة مدرس د/ مصطفً كامل عبد الفتاح 11

 4 - 4 - هندسة زراعٌة الثانىمستوي  أساسٌات تكنولوجٌا األغذٌة مدرس د/روٌدا ٌونس عٌسى 11
 
 مستوي اول أساسٌات تكنولوجٌا األغذٌة مدرس مساعد أ/ سلوي جمال عرفة 11

 
 هندسة زراعٌة

 
- 

 4 - 4 

 معٌد أ/ محمد حامد حسن 

 مستوي ثانً أساسٌات تكنولوجٌا األغذٌة
 

 عام
 - 16 - 16 

 أساسٌات تكنولوجٌا األغذٌة
 مستوي اول

 
 

 هندسة زراعٌة
 

 صناعات +البان
- 4  4 

 مستوي ثالث ت التحوالت الحٌوٌة األنزٌما
  - 2 - 2 

 2 - 2 - تخصص مستوي رابع تغذٌة انسان
 -: باآلتًتقضى  والتً( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات 276وذلك فى ضوء أحكام المادة ) -

األسقسام الملحقٌن باا أو فى غٌرها داخل  فًاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة "لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالتدرٌس بالكلٌة إلق
 الكلٌة ، وتعتبر الكلٌة بأسقساماا المختلفة والمعاهد التابعة لاا وحدة سقائمة بذاتاا"

 مدير االداره شئون الطالب 
 

 عميد الكلية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب
 
 

 يعتمد،،،
 س الجامعة لشئون التعليم والطالبنائبرئي

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

                                                                           
 
 

 جامعــــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــــة الزراعـــــــــــة

 الصناعات الغذائيةقسم  

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 

Department of Food Technology 

 



 ببلتدزيس هي داخل الكليت قسن الصٌبعبث الغرائيت يالوعبوًت القبئويبيبى بأسوبء السبدة أعضبء هيئت التدزيس والوظبئف 
 هواد اختيبزيت علي ًظبم السبعبث الوعتودة )دزجت البكبلوزيوس(1026/1027الفصل الدزاسي الثبًي للعبم الجبهعي 

الدزجت  االســـــــــــــن م
إجوبلي  عدد السبعبث الشعبت الفسقت الوقـــــــــسز الوظيفيت

 إشساف عولي ًظسى السبعبث

 3 2 - 1 تخصص مستوي ثبلت )اختيبسى(تعبئه وتغلٌف أستبر متفشغ أ.د/ سميش محمود متولي 2

 3 2 - 1 تخصص مستوي ثبلث اختيبسى األغزية  تعليب أستبر د/بذيعة عبذ الشحمن بيصبس0أ 2

 2 2 - - تخصص مستوي ثبلت )اختيبسى(تعبئه وتغلٌف أستاذ امٌن كمال عمارد/أ. 3

 1 - - 1 تخصص مستوي ثالث اختيبسىتعلٌب األغذٌة  استاذ متفرغ أ.د/ سعدهللا محمد صالح 4

 مدرس م محمد السباعًد/ عصا 5
 1 - 2 - تخصص مستوي ثالث اختيبسىتعلٌب األغذٌة )

 3 - 2 1 تخصص مستوى سابع تعبئه وتغليف االغزيه

 2 - 2 - تخصص مستوي ثالث اختيبسىتعلٌب األغذٌة ) معٌد أ/ محمد حامد حسن 6

 -الجبهعبث والتي تقضي ببآلتي :( هي الالئحت التٌفيريت لقبًوى تٌظين 176وذلك في ضوء أحكبم الوبدة ) -

قسبم الولحقيي باب أو في ييسهب داخل الكليت   وتعتبس الكليت بأقسبهاب الوتتلفت "لوجلس الكليت أى يكلف أعضبء هيئت التدزيس وسبئس الوشتغليي ببلتدزيس ببلكليت إلقبء دزوس أو هحبضساث أو القيبم بتوبزيي عوليت في األ

 ة قبئوت براتاب"والوعبهد التببعت لاب وحد
 مدير االداره شئون الطالب 

 
 عميد الكلية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

 
 

 يعتمد،،،
 نائبرئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

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

 

 


