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 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة
 الحشرات االقتصاديةكلية قسم القائمين بالتدريس من داخل ال

 )درجة البكالوريوس( 1026/1022للعام الجامعى  الثانىالفصل الدراسى 

الدرجة  مـــــــــــــاالس م
إجمالى  عدد الساعات الشعبة الفرقة ررـــــــــالمق الوظيفية

 إشراف عملى نظرى الساعات

 4 - 4 - عام  نٌةالثا عام  حشرات أستاذ متفرغ أ.د/أحمد سعد الدٌن الخضرى 1
          
          
          
 6 - 6 - عام  نٌةالثا عامحشرات  //  محمد بهجت شاور أ.د/ 2
          
          
 5 - 4 1  عام  الثانٌه  حشرات عام  //   فؤاد محمد عجمً أ.د/  3
          
          

 -من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً تقضى باآلتً :( 676وذلك فً ضوء أحكام المادة )
سقسام الملحقين باا أو فى ييرها دال  "لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى األ

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

 
 عميد الكلية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

 
 

 يعتمد،،،
 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

 
 (د/عبد الرازق يوسف دسوقى0)أ (حسن حسن عبد هللا يونس )أ.د/ د/محمود محمد فواز(0)أ  
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 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة
 الحشرات االقتصاديةخل الكلية قسم القائمين بالتدريس من دا

 )درجة البكالوريوس( 1026/1022للعام الجامعى  الثانىالفصل الدراسى 
 

الدرجة  مـــــــــــــاالس م
إجمالى  عدد الساعات الشعبة الفرقة ررـــــــــالمق الوظيفية

 إشراف عملى نظرى الساعات
 4 - 4 - عام نٌةالثا عام  حشرات رغأستاذ متف  نادٌة محمود الدخاخنً / أ.د 4
          
 

         

 5 - 6 - امراض نبات  الثة الث فسيولوجي حشرات  //  ممدوح محمد العٌسوي أ.د/ 5
  - 6 1 مبٌدات      

     حشرات      

          
          

 -م الجامعات والتً تقضى باآلتً :( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظ676ٌوذلك فً ضوء أحكام المادة )
سقسام الملحقين باا أو فى ييرها دال  "لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى األ

 حدة سقائمة بذاتاا"الكلية ، وتعتبر الكلية بأسقساماا الملتلفة والمعاهد التابعة لاا و
 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  
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 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة
 الحشرات االقتصاديةالقائمين بالتدريس من داخل الكلية قسم 

 )درجة البكالوريوس( 1026/1022للعام الجامعى  الثانىالفصل الدراسى 

الدرجة  مـــــــــــــاالس م
إجمالى  عدد الساعات الشعبة الفرقة ررـــــــــالمق الوظيفية

 إشراف عملى نظرى الساعات

 4 - 4 - معا الثانٌة حشرات عام متفرغأستاذ  إبراهٌم عبد العظٌم خضٌر أ.د/  6
          
          
          
 6 - 6 - عام  انٌةالث عامحشرات   أستاذ فرج عبد اللطٌف شرشٌر أ.د/ 7
          
          
          

 -( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً تقضى باآلتً :676وذلك فً ضوء أحكام المادة )
لملحقين باا أو فى ييرها دال  الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى األسقسام ا"لمجلس 

 الكلية ، وتعتبر الكلية بأسقساماا الملتلفة والمعاهد التابعة لاا وحدة سقائمة بذاتاا"
 دارهمدير اال 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  

 

 



 

 ة كفرالشيخــــــــــــجامع
 ةـــــــــــة الزراعــــــــكلي

 الحشرات االقتصاديةم  ـقس

 

 

 

  

Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 

Department of Economic 
Entomology 

 

 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة
 الحشرات االقتصاديةالقائمين بالتدريس من داخل الكلية قسم 

 )درجة البكالوريوس( 1026/1022للعام الجامعى  الثانىالفصل الدراسى 

الدرجة  مـــــــــــــاالس م
إجمالى  عدد الساعات الشعبة الفرقة ررـــــــــالمق الوظيفية

 إشراف عملى نظرى الساعات

 4 - 4 - عام الثانٌة عام حشرات متفرغ  أستاذ   فاٌز علً أبو عطٌة د./  8
          
          
 5 - 4 - عام الثانٌة  حشرات عام أستاذ   د ٌوسف أسمهان السعٌد./ 9

          
                

 أستاذ مساعد  متولً شوقًد./أمٌرة  11
 عامحشرات 

 هستيولوجي وفسيولوجي 
 حشرات

 الثانٌه
 الثانٌة

 اقتصادٌة  حشرات
 نباتإمراض 

 مبٌدات

    - 
    1 

6 
- 

- 
6 

11 

 11 - 8 - عام الثانٌة  عامحشرات  مدرس   د/أسامة محمد رخا               11
 الثانٌة حشرات عام معٌد  نورهان وجٌه شوغً             16

 اقتصادٌة  حشرات
 +مبٌدات نبات أمراض

- 6 -  

   
 هستولوجي وفسيولوجي 

 حشرات
     

 -تقضى باآلتً :( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً 676وذلك فً ضوء أحكام المادة )
سقسام الملحقين باا أو فى ييرها دال  "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 الملتلفة 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/ د/محمود محمد فواز(0)أ  
 

 


