
 
 بٌان بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس القائمٌن بالتدرٌس والوظائف المعاونة

 من داخل الكلٌة ببرنامج اإلنتاج الحٌوانً والدواجنى والسمكً  سالقائمٌن بالتدرٌ
 ()نظام الساعات المعتمدة 6102/6107الفصل الدراسً الشتوي للعام الجامعً 

 

 -( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً تقضى باآلتً :672وذلك فً ضوء أحكام المادة )
غيرها داخل سقسام الملحقين باا أو فى "لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى األ

 الكلية ، وتعتبر الكلية بأسقساماا المختلفة والمعاهد التابعة لاا وحدة سقائمة بذاتاا"
 مدير االداره شئون الطالب 

 
 عميد الكلية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

 
 

 يعتمد،،،
 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

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

 
 
 
 

 جامعــــــــــــة كفر الشيخ
 ــــة الزراعـــــــــــةكليــــ
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Kafrelsheikh University 
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Department of Animal Production 

 

الدرجة  االســـــــــــــم المقـــــــــرر م
 الفرقة الوظيفية

 عدد الساعات
اجمالى  اشرف عملً نظري

 الساعات

 أساسٌات تربٌه الحٌوان الزراعً 1
 10-011   

 

 0 6 - 0 المستوى الثالث تاذ متفرغأس عاطف ٌوسف سالمد/ 1أ

 6 - 6 - المستوى الثالث أستاذ منال سعد كسابد/ 1أ

 0 - 6 0 المستوى الثالث أستاذ حسن غازي العوضىد/1أ

2 
 011-10تفرٌخ االسماك
 

 6 6 - - المستوى الثالث أستاذ متفرغ محمد كامل محسن د/ 1أ

 6 - 6 - لمستوى الثالثا أستاذ متفرغ فوزي إبراهٌم معجوزد/ 1أ

 0 - 6 0 المستوى الثالث مدرس د/ محمود عبد الحمٌدداوود

3 
 011-10 ح1أساسٌات أ

 

 6 - 6 - المستوى الثانً أستاذ متفرغ د/عاطف ٌوسف سالم1أ

 0 - 6 0 المستوى الثانً أستاذ د/ محمد فرٌد السٌد عل1ًأ

 0 6 - 0 المستوى الثانً مدرس د/محمد السٌد الشعراوى

 جامعــــــــــــة كفر الشيخ
 كليــــــــة الزراعـــــــــــة
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Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 
Department of Animal Production 



 
 بٌان بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس القائمٌن بالتدرٌس والوظائف المعاونة

 من داخل الكلٌة ببرنامج اإلنتاج الحٌوانً والدواجنى والسمكً  سالقائمٌن بالتدرٌ
 ()نظام الساعات المعتمدة 6102/6107الفصل الدراسً الشتوي للعام الجامعً 

 -( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً تقضى باآلتً :672فً ضوء أحكام المادة ) وذلك
غيرها داخل  فياألسقسام الملحقين باا أو  في"لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية 

 ية ، وتعتبر الكلية بأسقساماا المختلفة والمعاهد التابعة لاا وحدة سقائمة بذاتاا"الكل
 مدير االداره شئون الطالب 

 
 عميد الكلية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

 
 

 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  

 

 جامعــــــــــــة كفر الشيخ
 كليــــــــة الزراعـــــــــــة
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Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 
Department of Animal Production 

 

الدرجة  االســـــــــــــم المقـــــــــرر م
 الفرقة الوظيفية

 عدد الساعات
اجمالى عدد  اشرف عملً نظري

 الساعات

4 

 
   011-14 فسٌولوجٌا األسماك

 0 6 - 0 المستوى الثالث أستاذ متفرغ فوزي إبراهٌم معجوزد/1أ

 0 - 6 0 المستوى الثالث أستاذ  د/عبد السالم موسً متول1ًأ

 6 - 6 - المستوى الثالث سمدر د/ محمود عبد الحمٌد داوود

5 

 011-60أمراض اسماك   
 

 6 - 6 - المستوى الثالث أستاذ متفرغ  فوزي إبراهٌم معجوزد/1أ

 0 - 6 0 المستوى الثالث أستاذ  إٌمان مصطفى مصطفىد/1أ

 0 6 - 0 المستوى الثالث أستاذ  أمٌرة عالء الدٌن زكرٌاد/ 1ا

6 

 ةصحة بٌطرٌة للحٌوانات المزرعٌ
06-011 

 أستاذ متفرغ مصطفى عبد الرحمن إبراهٌم د/1أ
الثالث المستوى 

 والرابعه )اختٌارى
0 - 6 0 

 أستاذ  متفرغ د/ السٌد محمد عبد الروؤف1أ
المستوى الثالث 

 0 - 6 0 والرابعه )اختٌارى

 أستاذ د/ محمد فرٌد السٌد على1أ
المستوى الثالث 

 والرابعه )اختٌارى

- 6 - 6 



 
 بٌان بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس القائمٌن بالتدرٌس والوظائف المعاونة

 من داخل الكلٌة ببرنامج اإلنتاج الحٌوانً والدواجنى والسمكً  سالقائمٌن بالتدرٌ
 ()نظام الساعات المعتمدة 6102/6107الفصل الدراسً الشتوي للعام الجامعً 

 

 -( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً تقضى باآلتً :672وذلك فً ضوء أحكام المادة )
وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في األسقسام الملحقين باا أو في غيرها داخل "لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس 

 الكلية ، وتعتبر الكلية بأسقساماا المختلفة والمعاهد التابعة لاا وحدة سقائمة بذاتاا"
 مدير االداره شئون الطالب 

 
 عميد الكلية لطالبوكيل الكليه لشئون التعليم وا

 
 

 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  

 

 
 معــــــــــــة كفر الشيخجا

 كليــــــــة الزراعـــــــــــة
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Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 

Department of Animal Production 
 

الدرجة  االســـــــــــــم المقـــــــــرر م
 الفرقة الوظيفية

 عدد الساعات
اجمالى عدد  اشرف عملً نظري

 الساعات

7 
 
 المائٌة ءواإلحٌابٌولوجٌا األسماك 

 011- 61المزرعٌة

 6 6 - - المستوى الثالث أستاذ  متفرغ فوزي إبراهٌم معجوزد/ 1أ

 0 - 6 0 المستوى الثالث أستاذ عباده دد/ أحمد الس1ٌأ

 0 - 6 0 المستوى الثالث مدرس محمود عبد الحمٌد داوود/ د

8 
  التغذٌة التطبٌقٌة للحٌوانات المزرعٌة

  02-011 
 

 0 6 - 0 المستوى الثالث أستاذ  متفرغ د إبراهٌم بسٌونىمحمد/ 1أ

 0 - 6 0 المستوى الثالث أستاذ محمد فرٌد السٌد علىد/ 1أ

 6 - 6 - المستوى الثالث أستاذ  نبٌل محمد عوٌضةد/ 1أ

9 

 011-011اللبن  إنتاج ماشٌة

 0 6 - 0 المستوى الثالث أستاذ متفرغ د/ راوٌة صدقً الحلوان1ًأ

 0 - 6 0 المستوى الثالث متفرغ أستاذ  عاطف ٌوسف سالمد/ 1أ

 6 - 6 - المستوى الثالث أستاذ متفرغ محمد إبراهٌم بسٌونىد/ 1أ



 بٌان بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس القائمٌن بالتدرٌس والوظائف المعاونة
 الكلٌة ببرنامج اإلنتاج الحٌوانً والدواجنى والسمكً من داخل  سالقائمٌن بالتدرٌ

 ()نظام الساعات المعتمدة 6102/6107الفصل الدراسً الشتوي للعام الجامعً 

 

 -( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً تقضى باآلتً :672ك فً ضوء أحكام المادة )وذل
سقسام الملحقين باا أو في غيرها داخل "لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في األ

 لية ، وتعتبر الكلية بأسقساماا المختلفة والمعاهد التابعة لاا وحدة سقائمة بذاتاا"الك
 مدير االداره شئون الطالب 

 
 عميد الكلية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

 
 

 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جامعــــــــــــة كفر الشيخ
 كليــــــــة الزراعـــــــــــة
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Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 

Department of Animal Production 
 

 الفرقة الدرجة الوظيفية االســـــــــــــم رالمقـــــــــر م

 إجمالي الساعات
اجمالى  اشرف عملً نظري

عدد 
 الساعات

11 

  إنتاج وتحسٌن الجاموس
01161 

 0 - 6 0 الرابعالمستوى  أستاذ متفرغ عاطف ٌوسف سالمد/ 1أ

 6 - 6 - الرابع المستوى  أستاذ منال سعد كسابد/ 1أ

 0 6 - 0 الرابع المستوى  أستاذ عوضىحسن غازي الد/1أ

11 

 اسماك المياه العذبة والمالحة
12501 

 6 6 - - المستوى الرابع أستاذ متفرغ سعٌد أحمد محمودد/ 1أ

 0 - 6 0 المستوى الرابع أستاذ  متفرغ فوزي إبراهٌم معجوزد/ 1أ

عبد الحمٌد محمود د/ 1أ
 داوود

 0 - 6 0 المستوى الرابع مدرس



 
 
 

 بٌان بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس القائمٌن بالتدرٌس والوظائف المعاونة
 من داخل الكلٌة ببرنامج اإلنتاج الحٌوانً والدواجنى والسمكً  سالقائمٌن بالتدرٌ

 (ات المعتمدة)نظام الساع 6101/6102الفصل الدراسً الشتوي للعام الجامعً 

 

 -( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً تقضى باآلتً :672وذلك فً ضوء أحكام المادة )
ها داخل سقسام الملحقين باا أو في غير"لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في األ

 الكلية ، وتعتبر الكلية بأسقساماا المختلفة والمعاهد التابعة لاا وحدة سقائمة بذاتاا"
 مدير االداره شئون الطالب 

 
 عميد الكلية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

 
 

 يعتمد،،،
 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

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

 
 جامعــــــــــــة كفر الشيخ
 كليــــــــة الزراعـــــــــــة
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Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 

Department of Animal Production 
 

الدرجة  االســـــــــــــم المقـــــــــرر م
 الفرقة الوظيفية

 إجمالي الساعات
 3 اشرف عملً نظري

11 

 
 فسٌولوجٌا الدم  وسوائل  الجسم

01104 

 6 - 6 0 دراسات العلٌا أستاذ  د/ عبد السالم موسى متول1ًأ

 6 - 6 - دراسات العلٌا أستاذ متفرغ د/ زاهٌة راشد غالب1
 0 6 - 0 دراسات العلٌا مساعد أستاذ / إبراهٌم محمود عبد الرازقد

       

11 

  إنتاج وتحسٌن الجاموس
01161 

 0 - 6 0 الرابعالمستوى  أستاذ متفرغ عاطف ٌوسف سالمد/ 1أ

 6 - 6 - الرابع المستوى  أستاذ منال سعد كسابد/ 1أ

 0 6 - 0 الرابع المستوى  أستاذ حسن غازي العوضىد/1أ



 
 بٌان بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس القائمٌن بالتدرٌس والوظائف المعاونة

 من داخل الكلٌة ببرنامج اإلنتاج الحٌوانً والدواجنى والسمكً  سالقائمٌن بالتدرٌ
 ()نظام الساعات المعتمدة 6101/6102الفصل الدراسً الشتوي للعام الجامعً 

 

 
 -( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً تقضى باآلتً :672وذلك فً ضوء أحكام المادة )

لحقين باا أو في غيرها داخل سقسام الم"لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في األ
 الكلية ، وتعتبر الكلية بأسقساماا المختلفة والمعاهد التابعة لاا وحدة سقائمة بذاتاا"

 مدير االداره شئون الطالب 
 

 عميد الكلية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب
 
 

 يعتمد،،،
 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

 
 د/عبد الرازق يوسف دسوقى(0)أ (حسن حسن عبد هللا يونس )أ.د/ ز(د/محمود محمد فوا0)أ  
 

 

 
 جامعــــــــــــة كفر الشيخ
 كليــــــــة الزراعـــــــــــة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             قسـم .اإلنتاج الحيواني
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الدرجة  االســـــــــــــم المقـــــــــرر م
 الفرقة الوظيفية

 إجمالي الساعات
اجمالى عدد  اشرف عملً نظري

 الساعات

1 

  جخرتمشروع ال
01101 

 0 - 0 - الرابعالمستوى  أستاذ متفرغ سعٌد احمد محمودد/ 1أ

 0 - 0 - الرابع المستوى  أستاذ متفرغ محمد كامل محسند/ 1أ

 6 - 0 - الرابع المستوى  أستاذ متفرغ راوٌة صدقً الحلوانًد/1أ


