
            

 جامعــة كفرالشيخ
 كلية الزراعــــــة

 البساتينقسـم 

 Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 

 

 -( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتى تقضى باآلتى :672وذلك فى ضوء أحكام المادة )
قسام الملحقين باا أو فى ييرها دال  الكلية   وتعتبر الكلية "لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى األ

 بأقساماا الملتلفة والمعاهد التابعة لاا وحدة قائمة بذاتاا"
                                

 رئيس القسم شئون الطالب 
 
 

 (محمد السيد المحروق )أ.د.    

 وكيل الكمية
 لشئون التعميم والطالب 

 
 (مصطفي السيد شمبي)أ.د/ 

  يعتمد،،، 
 عميد الكمية 

 
 
  ) أ.د/ يحيي زكريا عيد ( 

 يعتمد،،،      
  لشئون التعميم والطالب ئيس الجامعةنائب ر 

 ( مد مصطفي عبد العال) أ.د/ مح    
 

 بٌـــــــــــــان
 بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والوظائف المعاونة

 الشتوي (لثانً ا ) الدراسًالفصل   6266/ 6261 الجامعًبالتدرٌس من داخل الكلٌة بقسم البساتٌن العام القائمٌن 

  )فرع الزهور ونباتات الزٌنة( البكالورٌوس لمرحلة

 الدرجة الوظٌفٌة تدرٌسالقائمٌن بال اسم المقرر كود المقرر

 الساعات إجمالً عدد الساعات الئحة جدٌدة

 إشراف محاضرات البرنامج المستوي 

 

 أ.د. مجدى محمد خلف هللا اساسٌات الزهور ونباتات الزٌنة  
 حجازيد. محمود عبدالنبً أ.

 محمد الطراوىاحمد د. 

 أستاذ متفرغ
 ذ أستا

 مدرس

  الثانى
 

 

1 
- 

 
2 
2 

  

 فردوس عبد السالم منٌسًأ.د.  اساسٌات النباتات الطبٌة والعطرٌة  13931
 محمد السٌد المحروقأ.د/ 

ستاذ أأ أستاذ متفرغ 
 استاذ

 1  الثالث
1 

-  
2  

 

  سمدر د. احمد محمد الطراوي  
 

 
 

- 2  

العشبببٌات المزهببرل والنباتببات الشببو ٌة  13935
 والمسطحات 

  امام صابر نوفلأ.د. 
 د خلف هللاد. مجدى محمأ.

 السٌد المحروقمحمد أ.د/ 

 أستاذ متفرغ
 متفرغأستاذ 

 أستاذ 

  اختٌارى
 

 

1 
1 
- 

- 
- 
2 

 

 المحروق محمد السٌدأ.د.  تصمٌم وتنسٌق الحدائق  13931
 فردوس عبدالسالم منٌسىأ.د. 

 حجازيمحمود عبدالنبً أ. د.  

 أستاذ متفرغ
 أستاذ متفرغ

 استاذ 

  اختٌارى
 

 

1 
1 
- 

- 
- 
2 

 

التببببداول ومعببببامالت مببببا بعببببد ال طببببف  13941
 للزهور  

  امام صابر نوفل. أ.د/ 
 فردوس عبدالسالم منٌسىأ.د. 
 المحروق محمد السٌدأ.د. 

  متفرغ أستاذ
 استاذ متفرغ
 استاذ متفرغ

  اختٌارى
 

 

1 
1 
- 

- 
- 
2 

 

 المحروقمحمد  لسٌداأ.د/  االشجار الخشبٌة والغابات  13932
 امام صابر نوفلأ.د/ 

 . احمد محمد الطراوي.د

 متفرغ استاذ
 متفرغ استاذ

 مدرس

 
 

 

 
 

 

1 
1 
- 

2 
- 
2 

 

 أ. د. مجدى محمد خلف هللا مشروع التخرج  
 أ.د/ محمود عبد النبً حجازي

 محمد السٌد المحروقد. أ.

 استاذ متفرغ
 استاذ 
 استاذ 
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 (مصطفي السيد شمبي)أ.د/ 

  يعتمد،،، 
 عميد الكمية 
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 بٌـــــــــــــان

 المعاونة بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والوظائف
 الثانً ) الشتوي ( الدراسًالفصل  م6266 /6261  القائمٌن بالتدرٌس من داخل الكلٌة بقسم البساتٌن العام الجامعى

 ( فرع الفاكهة )البكالورٌوس  لمرحلة
 

 القائمٌن بالتدرٌس اسم المقرر كود المقرر
الدرجة 
 الوظٌفٌة

إجمالى  عدد الساعات الئحة جدٌدة
 إشراف معمل محاضرات البرنامج توىالمس الساعات

 سمٌر زعربانأ.د.  فا هة المناطق االستوائٌة 
 علً رمضان الشرٌف.د. 

 غأستاذ متفر
 مساعدأستاذ 

 1 إنتاج نباتى الثالث
1 

- 
2 

  

   - -   استاذ مساعد عبد المعطً سالمة بدٌرد.     
   - -  إنتاج نباتى  أستاذ متفرغ فاروق المرشدىأ.د.   
 دعاء محمود حامدد.    مشاتل الفا هة 

 المعطى سالمة بدٌر عبدد.  
 مدرس

 استاذ مساعد
 1 اختٌارى

1 
- 
2 

  

 محً الدٌن سالمةأ.د.  رعاٌة بساتٌن الفا هة 
 حمدٌة مصطفً عٌادد.  أ.
 علً رمضان الشرٌفد.   

 أستاذ متفرغ
 أستاذ متفرغ
 استاذ مساعد

 1 إنتاج نباتى اختٌارى
1 
- 

 
2  
- 

  

    1   أستاذ متفرغ عبد الوهاب احمد المرسً.  أ.د  
 أ.د. محمد عبدالمنعم األنصاري انتاج نخٌل البلح 

 ٌرد. عبد المعطً سالمة بد
 أستاذ متفرغ

 عداستاذ مسا
 2 1 اختٌارى

 
 

 أ.د. فاروق المرشدى انتاج العنب 
 د . علً رمضان الشرٌف

 د. دعاء محمود حامد 

 أستاذ متفرغ
 أستاذ متفرغ
 استاذ مساعد

 1  اختٌارى
     1    
     -   

2 
- 
- 

  
 

 بٌـــان                                                                                                                                            
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 بٌان
 ئف المعاونةبأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والوظا

 (لشتوي الثانً ) ا الدراسًالفصل  6261/6266القائمٌن بالتدرٌس من داخل الكلٌة بقسم البساتٌن العام الجامعى
 ( الخضرفرع  البكالورٌوس ) لمرحلة

 الدرجة الوظيفية القائمين بالتدريس اسم المقرر كود المقرر
إجمالى  عدد الساعات الئحة جديدة

 إشراف معمل محاضرات لبرنامجا المستوى الساعات
 أ. د. يسري أبو المكارم بيومى اساسيات الخضر 19016

 د/ محمد بسيوني الصاوي
 أستاذ

 استاذ مساعد
 1 إنتاج نباتى الثانى

- 
- 
2 

2 
- 

 

   2 -   أستاذ مسا د. محمد عمى شرف الدين  
 أ.د. عبدالوهاب عتمان خضر االراضي الصحراوية 19029

 رف الديند. محمد عمى ش
 

 أستاذ متفرغ
 مساعدأستاذ 

 

 الثالث
 اختيارى

 1 إنتاج نباتى
1 
 

- 
2 
 

2 
 

 

 فاروق عبد السالم العايدي.د. أ الزراعة العضوية في الخضر 19026
 يسري ابو المكارم بيوميد.  أ.

 أستاذ متفرغ
 أستاذ 

 الثالث والرابع
 اختيارى

 1 إنتاج نباتى
1 

2 
- 

2 
- 

 

 د. فاروق عبد السالم العايدي.أ اعداد وتخزين 19022
 أ.د. عبدالشفيق الزعويمى

 الصاوي بسيونيد. محمد 

 أستاذ متفرغ
 متفرغأستاذ 

 أستاذ مساعد

 الثالث والرابع
 اختيارى

 1 إنتاج نباتى
1 
- 

- 
2 
2 

 
2 
- 

 

 أ.د. المهدي ابراهيم متولي  التقنيات الحيوية في الخضر  19021
 د. محمد توفيق رخا 

 أستاذ متفرغ
 ستاذ مساعدأ

 1  اختيارى
1 

1 
2 

2 
- 
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