
 ة كفرالشيخــــــــــــجامع
 ةـــــــــــة الزراعــــــــكلي

 البساتينم  ـقس

 

 

 

  

Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 

Department of Economic 
Entomology 

 

 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس 
 كهه(البساتين)فرع الفا القائمين بالتدريس من داخل الكلية قسم 

 )درجة البكالوريوس( .م1026/1027للعام الجامعى )شتوى(  الثانىالفصل الدراسى 

 مـــــــــــــاالس م
الدرجة 

 الوظيفية
 الشعبة الفرقة ررـــــــــالمق

إجمالى  عدد الساعات

 إشراف عملى نظرى الساعات

 1 - - 1 انتاج نباتى الثالث  توائيهفاكهه المناطق االس استاذ متفرغ د/عبد الوهاب احمد المرسى0أ 1

 3 2 - 1 انتاج نباتى الثالث  فاكهه المناطق االستوائيه استاذ متفرغ د/سمير محمد زعربان0أ 2

 1 - - 1 انتاج نباتى الثالث انتاج نخيل البلح)اختيارى( استاذ متفرغ د/محمد عبد المنعم االنصارى0أ 3

4 

 استاذ مساعد د/عالء الدين عمر 

 3 - 2 1 انتاج نباتى الثالث تاج نخيل البلح)اختيارى(ان

 3 - 2 1 انتاج نباتى الثالث انتاج المانجو والزيتون)اختيارى(

 1 - - 1 شعب مختلفه الرابعه 101فاكهه

 3 - 2 1 انتاج نباتى الثالث انتاج العنب)اختيارى( استاذ متفرغ د/فاروق عبد الحميد المرشدى0أ 5

 -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى :672ضوء أحكام المادة ) وذلك فى -
، وتعتبر سقسام الملحقين بها أو فى ييرها داخل الكلية "لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى األ

 الكلية بأسقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة سقائمة بذاتها"
 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  
 

 



 

 ة كفرالشيخــــــــــــجامع
 ةـــــــــــة الزراعــــــــكلي

 البساتينم  ـقس

 

 

 

  

Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 

Department of Economic 
Entomology 

 

 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس 
 البساتين)تابع فرع الفاكهه( الكلية قسم  القائمين بالتدريس من داخل

 )درجة البكالوريوس( م.1026/1027للعام الجامعى )شتوى(  الثانىالفصل الدراسى 

 مـــــــــــــاالس م
الدرجة 

 الوظيفية
 الشعبة الفرقة ررـــــــــالمق

إجمالى  عدد الساعات

 مزرعه إشراف عملى نظرى الساعات

6 
 ند/محمد عبد زيا0أ

 1 - - - 1 - الرابعه 101فاكهه استاذ متفرغ

 1 - - - 1 انتاج نباتى الثالث انتاج المانجو والزيتون)اختيارى( 

 3 - - 2 1 - الرابعه 101فاكهه مدرس د/عبد المعطى سالمه 7

 3  - 2 1 انتاج نباتى الرابع انتاج العنب مدرس د/على رمضان الشريف 8

 -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى :672دة )وذلك فى ضوء أحكام الما -
سقسام الملحقين بها أو فى ييرها داخل الكلية ، وتعتبر "لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى األ

 بأسقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة سقائمة بذاتها" الكلية
 مدير االداره شئون الطالب 

 
 عميد الكلية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

 
 

 يعتمد،،،
 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

 
 وسف دسوقى(د/عبد الرازق ي0)أ (حسن حسن عبد هللا يونس )أ.د/ د/محمود محمد فواز(0)أ  
 

 

 

 

 

 

 

 

  ة كفرالشيخــــــــــــجامع

 
Kafrelsheikh University 

 

 



 ةـــــــــــة الزراعــــــــكلي

 البساتينم  ـقس

 

  
Faculty of Agriculture 

Department of Economic 
Entomology 

 

 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس 
 البساتين)فرع الخضر( م القائمين بالتدريس من داخل الكلية قس

 )درجة البكالوريوس( م.1026/1027للعام الجامعى )شتوى(  الثانىالفصل الدراسى 

الدرجة  مـــــــــــــاالس م
 الشعبة الفرقة ررـــــــــالمق الوظيفية

إجمالى  عدد الساعات
 مزرعه إشراف عملى نظرى الساعات

11 

 فرغاستاذ مت د/عبد الشفيق الزعويلى0أ

 3 - - 2 1 انتاج نباتى الثالث والرابع اعداد وتخزين الخضر
 2 - - 2 1 عام+هندسه الثاى اساسيات الخضر

 3 - - 3 - انتاج نباتى الرابع مشروع التخرج)الخضر(

 3 - - 2 1 - ،، 106خضر
12 

 استاذ متفرغ د/عبد الوهاب عبد الحكيم عتمان0أ
 3 - - 2 1 انتاج نباتى رابعالثالث وال الخضر الصحراوى

 3 - - 2 1 انتاج نباتى الثالث والرابع محاصيل الخضر الشتوى
 3 - - 3 - انتاج نباتى الرابع مشروع التخرج)الخضر(   

 3 - - 2 1 انتاج نباتى الثالث والرابع الزراعه العضويه فى الخضر استاذ متفرغ د/فاروق عبد السالم العايدى0أ 13
14 

 استاذ متفرغ المهدى ابراهيم متولىد/0أ
 3 - - 3 - انتاج نباتى الرابع مشروع التخرج)الخضر(

 4 - - 2 2 - ،، 105خضر
 1 - - - 1 انتاج نباتى الثالث والرابع الخضر الصحراويه   

 2 - - - 2 - ،، مقرر بحث استاذ متفرغ د/نبيل عبد المنعم حسن0أ 15
 1 - - - 1 انتاج نباتى ثالث والرابعال محاصيل الخضر الشتويه   

 -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى :672وذلك فى ضوء أحكام المادة ) -
األسقسام الملحقين بها أو فى ييرها داخل الكلية ، وتعتبر "لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى 

 الكلية بأسقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة سقائمة بذاتها"
 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/ ود محمد فواز(د/محم0)أ  
 



 

 ة كفرالشيخــــــــــــجامع
 ةـــــــــــة الزراعــــــــكلي

 البساتينم  ـقس

 

 

 

  

Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 

Department of Economic 
Entomology 

 

 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس 
 البساتين)تابع فرع الخضر( القائمين بالتدريس من داخل الكلية قسم 

 )درجة البكالوريوس( م.1026/76للعام الجامعى )شتوى(  الثانىالفصل الدراسى 

 مـــــــــــــاالس م
الدرجة 

 الوظيفية
 الشعبة الفرقة ررـــــــــالمق

لى إجما عدد الساعات

 مزرعه إشراف عملى نظرى الساعات

16 

 استاذ مساعد د/محمد بسيونى الصاوى

 3 - - 2 1 - ،، 106خضر

 2 - - 2 - انتاج نباتى الثالث والرابع اعداد وتخزين الخضر

 2 - - 2 - عام+هندسه الثاى اساسيات الخضر

 
 استاذ مساعد د/يسرى ابو المكارم بيومى

 1 - - - 1 انتاج نباتى الثالث والرابع يه فى الخضرالزراعه العضو

 2 - - 2 - خضر الرابعه 105خضر 

17 

 مدرس د/محمد على شرف الدين

 3 - - 2 1 انتاج نباتى الثالث والرابع اعداد وتخزين الخضر

 2 - - 2 - عام+هندسه الثاى اساسيات الخضر

 2 - - - 2 الخضر الرابعه 199خضر

 -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى :672فى ضوء أحكام المادة )وذلك  -
ة ، وتعتبر سقسام الملحقين بها أو فى ييرها داخل الكلي"لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى األ

 الكلية بأسقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة سقائمة بذاتها"
 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  
 

  ة كفرالشيخــــــــــــجامع
Kafrelsheikh University 

 

 



 ةـــــــــــة الزراعــــــــكلي

 البساتينم  ـقس

 

 

  

Faculty of Agriculture 

Department of Economic 
Entomology 

 

 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس 
 البساتين)فرع الزهور ونباتات الزينه( الكلية قسم  القائمين بالتدريس من داخل

 )درجة البكالوريوس( م.1026/1027للعام الجامعى )شتوى(  الثانىالفصل الدراسى 

 مـــــــــــــاالس م
الدرجة 

 الوظيفية
 الشعبة الفرقة ررـــــــــالمق

إجمالى  عدد الساعات

 مزرعه إشراف عملى نظرى الساعات

19 
 استاذ دى محمد خلف هللاد/مج0أ

 1 - - - 1 عام الثانى اساسيات الزهور ونباتات الزينه

 3 - - 2 1 انتاج نباتى الرابع العشبيات المزهره والنباتا الشوكيه والمسطحات

20 
 استاذ متفرغ د/امام محمد صابر نوفل0أ

 1 - - - 1 انتاج نباتى الرابع العشبيات المزهره والنباتا الشوكيه والمسطحات

 2 - - 2 - انتاج نباتى الرابع تصميم وتنسيق الحدائق

 1 - - - 1 انتاج نباتى الرابع تصميم وتنسيق الحدائق استاذ متفرغ د/السيد محمد المحروق0أ 21

22 

 مدرس د/محمد عبد هللا الطراوى0أ

 1 - - - 1 انتاج نباتى الرابع تصميم وتنسيق الحدائق

 2 - - 2 - مجتمع ريفى بعالرا اشجار خشبيه

 2 - - 2 - عام الثانى اساسيات الزهور ونباتات الزينه

  - - 2 1 انتاج نباتى الرابع العشبيات المزهره والنباتات الشوكه والمسطحات

 2 - - 2 - انتاج النباتى الرابع اساسيات النباتات الطبيه والعطريه

 2 - - - 2 انتاج نباتى الثالث اساسيات النباتات الطبيه والعطريه تاذ متفرغاس د/فردوس عبد السالم منيسى0أ 23

 -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى :672وذلك فى ضوء أحكام المادة ) -
و محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى األسقسام الملحقين بها أو فى ييرها داخل الكلية ، وتعتبر "لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أ

 الكلية بأسقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة سقائمة بذاتها"
 مدير االداره شئون الطالب 

 
 عميد الكلية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

 
 

 يعتمد،،،
 ة لشئون التعليم والطالب نائب رئيس الجامع

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

 ة كفرالشيخــــــــــــجامع
 ةـــــــــــة الزراعــــــــكلي

 

 

 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 

 



 Department of Economic Entomology   البساتينم  ـقس

 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس 
 البساتين)تابع فرع الزهور ونباتات الزينه( القائمين بالتدريس من داخل الكلية قسم 

 )درجة البكالوريوس( م.1022/1026للعام الجامعى )شتوى(  الثانىالفصل الدراسى 

 مـــــــــــــاالس م

الدرجة 

الوظيف

 ية

 الشعبة الفرقة ررـــــــــالمق

 عدد الساعات
إجمالى 

 الساعات
 مزرعه إشراف عملى نظرى

24 
 استاذ مساعد د/محمد السيد المحروق

 2 - - 2 - انتاج نباتى الثالث اساسيات النباتات الطبيه والعطريه

 1 - - - 1 مجتمع ريفى الرابع اشجار خشبيه

25 
 استاذ مساعد د/محمود عبد النبى حجازى

 2 - - 2 - عام الثانى اساسيات الزهور ونباتات الزينه

 1 - - - 1 مجتمع ريفى الرابع اشجار خشبيه

26 

 مدرس د/احمد محمد الطراوى

 2 - - 2 - انتاج نباتى الثالث اساسيات النباتات الطبيه والعطريه

 2 - - 2 - انتاج نباتى الرابع العشبيات المزهره والنباتا الشوكيه والمسطحات

 2 - - 2 - عام الثانى اساسيات الزهور ونباتات الزينه

 -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى :672وذلك فى ضوء أحكام المادة ) -
أو القيام بتمارين عملية فى األسقسام الملحقين بها أو فى ييرها داخل الكلية ، وتعتبر "لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات 

 الكلية بأسقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة سقائمة بذاتها"
 مدير االداره شئون الطالب 

 
 عميد الكلية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

 
 

 يعتمد،،،
 تعليم والطالب نائب رئيس الجامعة لشئون ال

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


