
 خجامعــــــــــــة كفر الشي
 كليــــــــة الزراعـــــــــــة

 قسم المحاصيل                                   
 بــٍــبى بأسوبء السبدة أعضبء هٍئت التدرٌس والوظبئف الوعبوًت

 شتوي فصل دراسً  1026/1027عبم الجبهعىلل الوحبصٍلقسن للوقرراث اإلجببرٌت  ٌي ببلتدرٌس هي داخل الكلٍتالقبئن
 ( درجــــــــــــــــت البكـــبلــورٌــــــــــوس) 

  

 -( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً تقضى باآلتً :276وذلك فً ضوء أحكام المادة ) -
ها أو فى قسام الملحقين بلمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في األ"

 غيرها داخل الكلية . وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة التابعة لها وحدة قائمة بذاتها" .
 مدير االداره شئون الطالب

 

 عميد الكلية  وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

 

 

 يعتمد،،،

 لشئون التعليم والطالبرئيس الجامعة نائب 

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

 

 االسم م
الدرجة 
 الوظيفية

 الشعبة الفرقة المقرر
 عدد الساعات

 االجمالى إشراف عملً نظري

1 
 11101أساسيات تربية نبات  أستـاذ .د. محمد سعد عبد العاطي

المستوى 
 الثالث

برنامج إنتاج 
 نباتي

1 - - 1 

2 
 11101فسيولوجيا المحاصيل  أستاذ متفرغ عبد الحميد محمد عمر أ.د/ 

المستوى 
 الثالث 

برنامج إنتاج 
 نباتي

- - 2 2 

3 
 أ.د/محمد السيد مسلم 

فسييييييييييييولوجيا المحاصييييييييييييل   أستاذ 

11101 

المستوى 
 الثالث  

برنامج إنتاج 
 2 - - 2 نباتي 

4 
 11101سيات تربية نبات أسا أستاذ مساعد د . إبراهيم سعد الدجوى 

المستوى 
 الثالث

برنامج إنتاج 
 نباتي

1 - - 1 

5 
 11101فسيولوجيا المحاصيل  أستاذ مساعد د/أيمن عبد االدايم  احمد 0أ

المستوى 
 الثالث

برنامج إنتاج 
 نباتي

- 2 - 2 

6 
 11101اساسيات تربيه نبات  مدرس د/محمد محمد وجيد قمره

المستوى 
 الثالث

برنامج 
 نباتى انتاج

- 2 - 2 



 خجامعــــــــــــة كفر الشي
 كليــــــــة الزراعـــــــــــة

 قسم المحاصيل                                   
 بــٍــبى بأسوبء السبدة أعضبء هٍئت التدرٌس والوظبئف الوعبوًت

درجــــــــــــــــت شتوي )  فصل دراسً  1025/1026عبم الجبهعىلل الوحبصٍلقسن راث للوقر ٌي ببلتدرٌس هي داخل الكلٍتالقبئن
 ( البكـــبلــورٌــــــــــوس

  

 -( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً تقضى باآلتً :276وذلك فً ضوء أحكام المادة ) -
التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في األقسام الملحقين بها أو فى  لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة"

 غيرها داخل الكلية . وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة التابعة لها وحدة قائمة بذاتها" .
 مدير االداره شئون الطالب

 
 عميد الكلية  

 
 ن حسن عبد هللا يونس()أ.د/ حس    

 يعتمد،،،
 رئيس الجامعة 

 د/ماجد عبد التواب القمرى(                                 . ب)    

 

 االسم م
الدرجة 
 الوظيفية

 الشعبة الفرقة المقرر
 عدد الساعات

 االجمالى إشراف عملً نظري

 1 - - 1 محاصيل الرابعه 101محاصيل استاذ متفرغ  يوسف صلى محمدأ.د/ 1

 1 - - 1 محاصيل الرابعه 110محاصيل أستاذ متفرغ د/سعد حسن ابو خضره0أ 2

 1 - - 1 محاصيل الرابعه 101محاصيل أستاذ متفرغ د/محمود عبد الحمٌد الهٌتى0أ 3

4 
 استاذ متفرغ د/عبد الحميد محمد عمر0أ

 2 - - 2 محاصيل الثالثه  محاصيل أب
 1 - - 1 محاصيل الرابعه 110محاصيل

د/عبد الواحد عبد الحميد 0أ 5
 السيد

 استاذ متفرغ
 1 - - 1 محاصيل الثالثه محاصيل أب

 3 - 2 - محاصيل الرابعه 110محاصيل



 خجامعــــــــــــة كفر الشي
 كليــــــــة الزراعـــــــــــة

 قسم المحاصيل                                   
 درٌس والوظبئف الوعبوًتبــٍــبى بأسوبء السبدة أعضبء هٍئت الت

درجــــــــــــــــت شتوي )  فصل دراسً  1025/1026عبم الجبهعىلل الوحبصٍلقسن للوقرراث  ٌي ببلتدرٌس هي داخل الكلٍتالقبئن
 ( البكـــبلــورٌــــــــــوس

  

 -( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً تقضى باآلتً :276وذلك فً ضوء أحكام المادة ) -
فى أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في األقسام الملحقين بها أو لمجلس الكلية أن يكلف "

 غيرها داخل الكلية . وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة التابعة لها وحدة قائمة بذاتها" .
 مدير االداره شئون الطالب

 
 عميد الكلية  

 
 )أ.د/ حسن حسن عبد هللا يونس(    

 يعتمد،،،
 رئيس الجامعة 

 د/ماجد عبد التواب القمرى(                                 . ت)    

 

 االسم م
الدرجة 

 الوظيفية
 الشعبة الفرقة المقرر

 عدد الساعات

 ىاالجمال إشراف عملً نظري

 2 - 2 - محاصيل الرابعه 101محاصيل استاذ د/محمد سعد عبد العاطى0أ 6

 2 - 2 - محاصيل الرابعه محاصيل أب استاذ مساعد د/عادل يوسف رجب0أ 7


