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 لنبات والميكروبيولوجيا الزراعية والنبات الزراعيقسم متميز معتمد أكاديميا يتسم باالبتكار في مجاالت أمراض ا: رؤٌة قسم النبات الزراعً

 

 

 

 

 

 من داخل الكلٌة الزراعًقسم النبات بالقائمٌن بالتدرٌس  بٌان بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والوظائف المعاونة

  م 0201/0200 الجامعًللعام ( الشتويثانى )ال الدراسًالفصل لمرحلة البكالورٌوس خالل  االختٌارٌة للمقررات الدراسٌة  

 االســــم م
الدرجة 
 الوظٌفٌة

 التوجه المستوى قـــــررالم
 عدد الساعات

 إشراف عملى نظرى

 0 - - (نبات)أمراض وقاٌة النبات برنامج  الثالث، الرابع (12410)األمراض البكتيرية ومكافحتها متفرغ استاذ أ.د فرٌد فرٌد مهٌار -1

 (22411)امراض الزراعات المحية استاذ متفرغ أ.د محمد أحمد عبد الهادى -0
 

 0 - - (4سم أختٌاري كلٌة )ق لمستوى الثانًا

 (22406) أساسيات الفطريات استاذ متفرغ أ.د فوزٌة محمود فاضل -3
 

 (22411)امراض الزراعات المحمية

 الثالث،
 

 المستوى الثانً

الميكروبيولوجيا  ) التكنولوجيا الحيويةبرنامج 
 (الزراعية

 (0أختياري كلية )قسم 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

1 
 
1 

 (22421) امراض المحاصيل الحقلية استاذ متفرغ السٌد مصباح القاضىد أ. -4
 امراض الزراعات المحمٌة

 )محاصيل( االنتاج النباتيبرنامج  الثالث، الرابع
 (2أختياري كلية )قسم 

- 
- 

- 
- 

0 
0 

 (12421)  أمراض المحاصيل الحقلية استاذ متفرغ عبد الرؤف القوٌعى شوقىأ.د  -5
 (12400)ٌة المحمولة بالتربةاالمراض النبات

 (خضر) االنتاج النباتيبرنامج  الثالث، الرابع
 

- 
- 

 

- 
- 

0 
0 

 

 (22421) امراض المحاصيل الحقلية استاذ متفرغ سمٌر ارمٌا سٌداروسأ.د  -6
 

 0 - - برنامج وقاٌة النبات )أمراض نبات( الثالث، الرابع

 (22421نباتية المحمولة بالتربة)االمراض ال استاذ متفرغ أ.د محمود محمد بدر -7
 (224211) امراض الزراعات المحمية

 الرابع
 المستوى الثاني

 برنامج وقاية النبات )أمراض نبات(
 (1أختياري كلية )قسم 

1 
- 

- 
- 

- 
0 

 -: باآلتًتقضى  والتً( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات 076ضوء أحكام المادة ) فًوذلك  -          
 .غٌرها داخل الكلٌة  فًاألقسام الملحقٌن بها أو  فً"لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالتدرٌس بالكلٌة إلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة  -    

 "وتعتبر الكلٌة بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها -     
 شئون الطالب

 
 ٌعتمد،،، عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب مدٌر االدارة

 
 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب

 
 

 (محمد مصطفى عبد العال/)أ.د  (ٌحى زكرٌا عٌد)أ.د/  (مصطفى السٌد شلبى)أ.د / 
 
 

 االســــم م
الدرجة 
 الوظٌفٌة

 توجةال المستوى المقـــــرر
 عدد الساعات

 إشراف عملى نظرى

 المعارف ونشر طبيقوت إنتاج في تساهم بحثية وإعداد كوادر الزراعي والنبات الزراعية والميكروبيولوجيا النبات أمراض مجاالت في والمنافسة االبتكار على قادر متميز خريج بإعداد القسم يلتزم: الزراعً النبات قسم سالة
 .المستدامة التنمية وتحقيق الزراعية

 agriculturalbotany@gmail.com   agricbotany@yahoo.commail : -E:                              0397309710/ فاكس.ت    11533/  ب. ص    الثالث الدور – الجديد المبنى الزراعة كلية :العنوان
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 لنبات والميكروبيولوجيا الزراعية والنبات الزراعيقسم متميز معتمد أكاديميا يتسم باالبتكار في مجاالت أمراض ا: رؤٌة قسم النبات الزراعً

 

 

 

 

 قسم النبات الزراعً من داخل الكلٌةبالقائمٌن بالتدرٌس  بٌان بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والوظائف المعاونة

  م 0201/0200للعام الجامعً ثانى )الشتوي( الفصل الدراسً اللمرحلة البكالورٌوس خالل  االختٌارٌة للمقررات الدراسٌة  

 االســــم م
الدرجة 
 الوظٌفٌة

 التوجه المستوى المقـــــرر
 عدد الساعات

 إشراف عملى نظرى

1- 
 
 

 ابراهٌم الشافعى د.أ
 الشافعى

 ) فاكهه( برنامج االنتاج النباتً الثالث (12421) الحقلٌة المحاصٌل امراض متفرغ استاذ
 

- - 0 

أ.د مجدى محمد السٌد  -9
 النجار

 (12421امراض المحاصٌل الحقلٌة ) تاذ متفرغاس
 (224211امراض الزراعات المحمية)

 الثالث
 المستوى الثانً

 برنامج وقاية النبات & اإلنتاج النباتي
 (5أختياري كلية )قسم 

1 
- 

- 
- 

- 
0 

 - - 1 بات & اإلنتاج النباتيبرنامج وقاية الن الثالث (22421) امراض المحاصيل الحقلية استاذ متفرغ أ.د كمال السٌد غنٌم -12

المٌكروبٌولوجٌا ) تكنولوجٌا الحٌوٌهبرنامج  الثالث، الرابع (12431أساسٌات الطحالب ) استاذ أ.د السٌد بالل عبد المنطلب -11
 (الزراعٌة

0 - - 

 (12436أساسٌات الفطرٌات ) استاذ أ.د مصطفى السٌد شلبى -10
 

 (12431اساسٌات الطحالب)

 الثالث،

 لث، الرابعالثا

برنامج تكنولوجٌا الحٌوٌه )المٌكروبٌولوجٌا 
 الزراعٌة(

برنامج تكنولوجٌا الحٌوٌه )المٌكروبٌولوجٌا 
 الزراعٌة(

1 
- 

- 
- 

- 
0 

 - - 1 (أمراض النبات )وقاٌة النبات برنامج  الثالث ،الرابع (12410األمراض البكتٌرٌة ومكافحتها ) استاذ أ.د ٌاسر محمد حافط -13

 ( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتى تقضى باآلتى:076فً ضوء أحكام المادة )وذلك  -
 ة.قسام الملحقٌن بها أو فً غٌرها داخل الكلٌلمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالتدرٌس بالكلٌة إلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األ - 
 .وتعتبر الكلٌة بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها - 

 شئون الطالب
 

 ٌعتمد،،، عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب مدٌر االدارة
 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب
 
 

 (محمد مصطفى عبد العال/)أ.د  (ٌحى زكرٌا عٌد)أ.د/  (مصطفى السٌد شلبى)أ.د / 
 
 

 

 

 المعارف ونشر وتطبيق جإنتا في تساهم بحثية وإعداد كوادر الزراعي والنبات الزراعية والميكروبيولوجيا النبات أمراض مجاالت في والمنافسة االبتكار على قادر متميز خريج بإعداد القسم يلتزم: الزراعً النبات قسم سالة
 .المستدامة التنمية وتحقيق الزراعية

 agriculturalbotany@gmail.com   agricbotany@yahoo.commail : -E:                              0397309710/ فاكس.ت    11533/  ب. ص    الثالث الدور – الجديد المبنى الزراعة كلية :العنوان
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 لنبات والميكروبيولوجيا الزراعية والنبات الزراعيقسم متميز معتمد أكاديميا يتسم باالبتكار في مجاالت أمراض ا: رؤٌة قسم النبات الزراعً
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 لنبات والميكروبيولوجيا الزراعية والنبات الزراعيقسم متميز معتمد أكاديميا يتسم باالبتكار في مجاالت أمراض ا: رؤٌة قسم النبات الزراعً

 

 

 

 

 االســــم م
الدرجة 
 الوظٌفٌة

 التوجة المستوى المقـــــرر
 عدد الساعات

 إشراف عملى نظرى

 (12411األمراض المحمولة بالتربة ) استاذ جبر عبد الونٌس القطأ.د  -14
 (12436أساسٌات الفطرٌات )

 (12421امراض المحاصٌل الحقلٌة)
 (12400زراعات المحمٌة)امراض ال

 الرابع
 الثالث
 الثالث

 المستوى الثاني

 أمراض النبات –وقاٌة النبات برنامج 
 المٌكروبٌولوجٌا الزراعٌة -التكنولوجٌا الحٌوٌة

 ) زهور وزٌنة( برنامج االنتاج النباتً
 أختياري كلية 

1 
1 
- 
1 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
0 
- 

 (12442مان الحٌوي )األمن واأل استاذ أ.د. نجوى محمد الخطٌب -15
 

 المٌكروبٌولوجٌا الزراعٌة-تكنولوجٌا الحٌوٌه الرابع
 

0 
 

- 
 

0 
 

 (12436أساسٌات الفطرٌات ) استاذ.م عبد الونٌسد. حماد عبد اللطٌف  -16
 (12400امراض الزراعات المحمٌة)

 الثالث
 المستوى الثانً

 المٌكروبٌولوجٌا الزراعٌة-تكنولوجٌا الحٌوٌه
 (0)قسم  أختياري كلية

- 
- 

0 
0 

- 
- 

 (12421أمراض المحاصٌل الحقلٌة ) مدرس د. سالم حمدٌن حسن -17
 (12400امراض الزراعات المحمٌة )

 الثالث، الرابع
 المستوى الثانً

 أمراض النبات –وقاٌة النبات 
 (4أختياري كلية )قسم 

- 
1 

0 
0 

- 
- 

 (12410) األمراض البكتٌرٌة ومكافحتها مدرس د. عمرو احمد خضر -11
 (12400امراض الزراعات المحمٌة)

 الثالث، الرابع
 المستوى الثانً

 أمراض النبات –وقاٌة النبات 
 (5أختياري كلية )قسم 

1 
- 

0 
0 

- 
- 

 ( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً تقضى باآلتً:076فً ضوء أحكام المادة )       
 و في غيرها داخل الكلية.ف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في األقسام الملحقين بها أ" لمجلس الكلية أن يكل  -      

 وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها. -      
 شئون الطالب

 
 ٌعتمد،،، عمٌد الكلٌة كٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالبو مدٌر االدارة

 
 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب

 
 

 (محمد مصطفى عبد العال/)أ.د  (ٌحى زكرٌا عٌد)أ.د/  (مصطفى السٌد شلبى)أ.د / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المعارف ونشر وتطبيق إنتاج في تساهم بحثية وإعداد كوادر الزراعي والنبات الزراعية والميكروبيولوجيا النبات أمراض مجاالت في والمنافسة االبتكار على قادر متميز خريج بإعداد القسم يلتزم: الزراعً النبات قسم رسالة

 .المستدامة التنمية وتحقيق الزراعية

  il.comagriculturalbotany@gma     agricbotany@yahoo.commail : -E:                              0397309710/ فاكس.ت    11533/  ب. ص    الثالث الدور – الجديد المبنى الزراعة كلية :العنوان  
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 لنبات والميكروبيولوجيا الزراعية والنبات الزراعيقسم متميز معتمد أكاديميا يتسم باالبتكار في مجاالت أمراض ا: رؤٌة قسم النبات الزراعً

 

 

 

 

 االســــم م
الدرجة 
 الوظٌفٌة

 التوجة المستوى المقـــــرر
 عدد الساعات

 إشراف عملى نظرى

 (12421أمراض المحاصٌل الحقلٌة ) مدرس .م د./على احمد برهام -19
 (12411األمراض المحمولة بالتربة )

 (12442األمن واألمان الحٌوي )
 (12431أساسٌات الطحالب )

 (12421امراض المحاصٌل الحقلٌة)

 الثالث
 الرابع
 الرابع

 الثالث والرابع
 الثالث

 ) محاصٌل( برنامج االنتاج النباتً
 أمراض النبات –وقاٌة النبات برنامج 

 المٌكروبٌولوجٌا الزراعٌة -التكنولوجٌا الحٌوٌة
 المٌكروبٌولوجٌا الزراعٌة -التكنولوجٌا الحٌوٌة

 ) خضر( برنامج االنتاج النباتً

- 
- 
- 
- 
- 

0 
0 
0 
0 
0 

- 
- 
- 
- 
- 

 (12400محمٌة)امراض الزراعات ال معٌد أ./ ناهد -02
 (12421امراض المحاصٌل الحقلٌة)
 (12421امراض المحاصٌل الحقلٌة)

 المستوى الثانً
 الثالث
 الثالث

 (1أختياري كلية )قسم 
 ) فاكهه( برنامج االنتاج النباتً
 ) زهور وزٌنة( برنامج االنتاج النباتً

- 
- 
- 

0 
0 
0 

- 
- 
- 

01- 

 

 (12400اض المحاصٌل الحقلٌة)أمر معٌد أ./ دٌنا عبد هللا عبد الغنى جبر
 (12421امراض الزراعات المحمٌة)

 الثالث
 المستوى الثانً

 ) فاكهه( برنامج االنتاج النباتً
 (2أختياري كلية )قسم 

 

- 
- 

0 
0 

- 
- 

 ( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً تقضى باآلتً:076فً ضوء أحكام المادة )
 ين بها أو في غيرها داخل الكلية.ة أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في األقسام الملحق" لمجلس الكلي  -      

 وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها. -      
 شئون الطالب

 
 ٌعتمد،،، عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب الدارةمدٌر ا

 
 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب

 
 

 (محمد مصطفى عبد العال/)أ.د  (ٌحى زكرٌا عٌد)أ.د/  (مصطفى السٌد شلبى)أ.د / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المعارف ونشر وتطبيق إنتاج في تساهم ةبحثي وإعداد كوادر الزراعي والنبات الزراعية والميكروبيولوجيا النبات أمراض مجاالت في والمنافسة االبتكار على قادر متميز خريج بإعداد القسم يلتزم: الزراعً النبات قسم رسالة

 .المستدامة التنمية وتحقيق الزراعية

  botany@gmail.comagricultural     agricbotany@yahoo.commail : -E:                              0397309710/ فاكس.ت    11533/  ب. ص    الثالث الدور – الجديد المبنى الزراعة كلية :العنوان  
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 لنبات والميكروبيولوجيا الزراعية والنبات الزراعيقسم متميز معتمد أكاديميا يتسم باالبتكار في مجاالت أمراض ا: رؤٌة قسم النبات الزراعً

 

 

 

 

 

 ئمٌن بالتدرٌس بقسم النبات الزراعً من داخل الكلٌةبٌان بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والوظائف المعاونة القا

 )لفرع النبات الزراعى(   م0202/0201( للعام الجامعً ) الشتويلمرحلة البكالورٌوس خالل الفصل الدراسً الثانى  اإلجبارٌةللمقررات الدراسٌة  

 االســــم م
الدرجة 

 الوظٌفٌة
 التوجة المستوى المقـــــرر

 عدد الساعات

 إشراف عملى نظرى

 0 - - وقاٌة النبات -اإلنتاج النباتً الثالث، الرابع (12401االحتٌاجات الغذائٌة للنبات ) متفرغ أستاذ أ.د محمد مبروك العافرى -3

 - - 1 النبات وقاٌة –اإلنتاج النباتً  الثالث، الرابع (12401االحتٌاجات الغذائٌة للنبات ) استاذ. م د. خالد عبد الداٌم عبد العال -9

 - - 1 وقاٌة النبات -اإلنتاج النباتً الثالث، الرابع (12401االحتٌاجات الغذائٌة للنبات ) استاذ. م د. سمٌره احمد فؤاد حسن -1

 - 0 - وقاٌة النبات -اإلنتاج النباتً الثالث، الرابع (12401االحتٌاجات الغذائٌة للنبات ) استاذ. م د. متولى محفوظ سالم -3

 
 ( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والتً تقضى باآلتً:076وذلك فً ضوء أحكام المادة ) -      
 أو في غيرها داخل الكلية.ألقسام الملحقين بها " لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في ا  -      

 التابعة لها وحدة قائمة بذاتها. وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد -      
 شئون الطالب

 
 ٌعتمد،،، عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب مدٌر االدارة

 
 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب

 
 

 (محمد مصطفى عبد العال/)أ.د  (ٌحى زكرٌا عٌد)أ.د/  (مصطفى السٌد شلبى)أ.د / 
 

 المعارف ونشر وتطبيق إنتاج في تساهم بحثية كوادروإعداد  الزراعي والنبات الزراعية والميكروبيولوجيا النبات أمراض مجاالت في والمنافسة االبتكار على قادر متميز خريج بإعداد القسم يلتزم: الزراعً النبات قسم رسالة

 .المستدامة التنمية وتحقيق الزراعية

  riculturalbotany@gmail.comag     agricbotany@yahoo.commail : -E:                              0397309710/ فاكس.ت    11533/  ب. ص    الثالث الدور – الجديد المبنى الزراعة كلية :العنوان  

mailto:agriculturalbotany@gmail.com
mailto:agricbotany@yahoo.com

