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 انثبَٙ()انفصم انذراضٙ   1024/1025هعبو انجبيعٙ ن  األٔنٗنهفرلخ  انجذٔل انذراضٙ 
   

 

 انخًٛص انثالثبء االثٍُٛ األٚبو

 1-22 22-8 انٕلذ
1-

5 

8- 22 

 
22-1 1-5 8-22 22-1 1-5 

 يجًٕعّ

 ) أ (
 

 

 إدارح عبيّ          
 د/  ريضبٌ عجذ انطالو0أ

 دراضبد الزصبدٚخ ثهغخ

 ظد/ يذًٕد عجذ انذبف0أ
 يجبدئ انًذبضجخ اإلدارٚخ 

 د/ رضب صبنخ0أ

 د / شٕلٙ فٕد0ِأ

 دمٕق إَطبٌ 
 د/  عبطف انفم0ٗأ

 دبضت آنٙ

 د /  ٔنٛذ عفٛفٙ      0أ

 رٚبضخ االضزثًبر

 ٕد ضبنىد /  يذ0ًأ

 (1يجبدئ يذبضجّ )

 رد/ ٕٚضف عجذ انمبد0أ
 

 

 

 
 

 انًذرج
 يذرج ) انعهٕ٘ (

 

 ) انعهٕ٘ (يذرج 

 

 ) انعهٕ٘ (يذرج 

 

 يجًٕعّ

 ) ة (

 

دراضبد الزصبدٚخ ثهغ  

 ظد/ يذًٕد عجذ انذبف0أ
 إدارح عبيّ          

 د/  ريضبٌ عجذ انطالو0أ

 دبضت آنٙ  

 د /  ٔنٛذ عفٛفٙ     0أ

 بضجخ اإلدارٚخيجبدئ انًذ

 د/ رضب صبنخ0أ

 شٕلٙ فٕدِد / 0أ

 دمٕق إَطبٌ
 د/  عبطف انفم0ٗأ

 (1يجبدئ يذبضجّ )

 رد/ ٕٚضف عجذ انمبد0أ
 رٚبضخ االضزثًبر

 د /  يذًٕد ضبنى0أ

 

 يذرج )انًطرح (              انًذرج

 )انًطرح (يذرج    )انًطرح (يذرج 

 

 التجبرةكلية  – جبمعة كفرالشيخ

 قسم شئون التعليم والطالة

    

 عميد الكلية

 

 صالح(د/ رضا إبراهيم 0) أ



                

 

 

 

 

                                 

 )انفصم انذراضٙ انثبَٙ( 1024/1025نهعبو انجبيعٙ   انثبَٛخنهفرلخ  انجذٔل انذراضٙ 

 

 

 األرثعبء انثالثبء األدذ األٚبو

 1  -22 22  -8 5  -1 1  -22 22  -8 1- 22 22-8 انٕلذ

 عّيجًٕ

 )أ(

لبٌَٕ رجبرٖ 

 ٔضٛبضبد يبنٛخ
 د/ عبطف انفم0ٗو0أ

 د/ إٚٓبة إثراْٛى

 رأيٍٛ

 د/ يذًٕد ضبنى0أ

 فد / َٓٗ عجذ انهطٛ    

 يبنٛخ عبيّ

 د/ عسد لُبٔ٘

يذبضجخ شركبد 

 األيٕال

 / ْبنّ انعجًٙ د

 د / دُٚب كًبل     
 

 دراضبد إدارٚخ ثهغخ
د/ شرٍٚ أثٕ 0و0أ

 ٔردِ

 د / إُٚبش انعجبضٙ

مبد يذبضجٛخ رطجٛ

 ٔإدارٚخ

 عهٗ انذبضت

                                 حد / ضٛذ عجذ انفزب 

 د / ضٓبو َجٛم

 إدارح إَزبج          
 د/ شرٍٚ أثٕ ٔرد0ِو0أ

 د / إُٚبش انعجبضٙ

 

 انًذرج
 ) انعهٕ٘ ( انًذرج  (903انًذرج  )          ) انعهٕ٘ (انًذرج 

 يجًٕعّ

 )ة(

 رأيٍٛ

 ضبنىد/ يذًٕد 0أ
د / َٓٗ عجذ   

 فانهطٛ

 لبٌَٕ رجبرٖ ٔضٛبضبد يبنٛخ

 د/ عبطف انفم0ٗو0أ

 د/ إٚٓبة إثراْٛى

 دراضبد إدارٚخ ثهغخ
د/ شرٍٚ أثٕ 0و0أ

 ٔردِ

 د / إُٚبش انعجبضٙ

 يبنٛخ عبيّ

 د/ عسد لُبٔ٘

 يذبضجخ شركبد األيٕال

 / ْبنّ انعجًٙ د

 د / دُٚب كًبل      
 

 إدارح إَزبج       
ٍ أثٕ د/ شر0ٚو0أ

 ٔردِ

 د / إُٚبش انعجبضٙ

 

 رطجٛمبد يذبضجٛخ ٔإدارٚخ

 عهٗ انذبضت

 حد / ضٛذ عجذ انفزب

 د / ضٓبو َجٛم      

 انًذرج  )انًطرح (                 انًذرج
 )انًطرح (انًذرج                ( 920يذرج ) 

 

 التجبرةكلية  –جبمعة كفرالشيخ 

 قسم شئون التعليم والطالة
  

  



                                  

 

                                        

  

 انثبَٙ()انفصم انذراضٙ   1024/1025انجبيعٙ نهعبو  انثبنثخنهفرلخ  انجذٔل انذراضٙ 

         

 
 

 األٚبو
 انخًٛص األرثعبء األدذ

 22 - 8      1 - 22         22 - 8      انٕلذ

 

        22 - 1   

 

 

 

    8 - 22    22 - 1        1 - 5 

    
 يجًٕعّ 

 )أ(

 لزصبد رذهٛهٙا

د/ يذًٕد عجذ 0أ

 ظانذبف

 رطجٛمبد يذبضجٛخ ٔإدصبئٛخ    

 د/ ٔنٛذ عفٛف0ٙأ

 د/ أًٍٚ صجر٘

 رًُٛخ ٔرخطٛظ

 د / إٚٓبة إثراْٛى
 أصٕل يراجعّ ٔرلبثخ داخهٛخ

 د/ شٕلٙ فٕد0ِأ
 إدارح أعًبل دٔنٛخ

د/ عجذانعسٚس 0و0أ

 يرزٔق

 

 يذبضجخ ضرٚجٛخ

 د/ ْبنّ انعجًٙ

 إدارح االضزثًبر

يذًذ أثٕ  د/0أ

 انمًصبٌ

     

 انًذرج

 

 (903يذرج ) (903يذرج ) (903يذرج )

       
 يجًٕعّ

 )ة(    

رطجٛمبد يذبضجٛخ 

 ٔإدصبئٛخ

 د/ ٔنٛذ عفٛف0ٙأ

 د/ أًٍٚ صجر٘

 الزصبد رذهٛهٙ

 ظد/ يذًٕد عجذ انذبف0أ

أصٕل يراجعّ ٔرلبثخ 

 داخهٛخ

  د/ شٕلٙ فٕد0ِأ

 رًُٛخ ٔرخطٛظ

 د / إٚٓبة إثراْٛى

 االضزثًبر إدارح
د/ يذًذ أثٕ 0أ

 انمًصبٌ

 إدارح أعًبل دٔنٛخ
د/ عجذانعسٚس 0و0أ

 يرزٔق

 

 يذبضجخ ضرٚجٛخ

 د/ ْبنّ انعجًٙ

 (920يذرج )                ( 920يذرج )  (920يذرج ) انًذرج

                                                                                                                      

 

 

 التجبرةكلية  –جبمعة كفرالشيخ 

 قسم شئون التعليم والطالة

 



     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                    

 ( انثبَٙ)انفصم انذراضٙ  1024/1025نهعبو انجبيعٙ  انراثعخ ) إدارح اإلعًبل (نهفرلخ  انجذٔل انذراضٙ 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 األٚبو
 األرثعبء انثالثبء االثٍُٛ

   

 1-22 22ـ   8 5-1 1ـ   22 22-8 5-1 1-22 22-8 انٕلذ

 

 دراضخ جذٖٔ انًشرٔعبد

 د/ يذًذ اثٕانمًصب0ٌأ
 رطٕٚك دٔنٙ

          سعسٚعجذ ان/   د0و0أ

 زٔقير

 إعالٌ ٔ عاللبد عبيّ

 َجٛم د / ضٓبو
 أضٕاق ٔيؤضطبد يبنٛخ

 د/ يذًذ اثٕانمًصب0ٌأ
 يرزٔق سد / عجذ انعس0ٚو0أ

 يذبضجخ إدارٚخ يزمذيّ

 / عهٗ يجبْذ د0و0أ
 إدارح يشرٔعبد صغٛرِ 

 ود/ ريضبٌ عجذ انطال0أ

 يشبكم الزصبدٚخ يعبصرح

 د / عسد لُبٔ٘

 (403يذرج  ) (402لبعخ ) (403يذرج  ) (402لبعخ ) انًذرج

 
 انزجبرحكهٛخ  – خجبيعخ كفر انشٛ

 لطى شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

 

 

 
 



 

 

          

 انثبَٙ()انفصم انذراضٙ   1024/1025هعبو انجبيعٙ ن  )شعجخ يذبضجخ(انراثعخنهفرلخ  نجذٔل انذراضٙ ا 

                                           

 

 

                                                                        
 

 

 األرثعبء انثالثبء االثٍُٛ  األٚبو

 1  -  22 22  -8 1  -22 22  -8 5  -1    1 - 22 22   -8 انٕلذ

 يجًٕعّ        

 )أ(

 يذبضجخ دٔنٛخ 
  إٚٓبة أثٕ خساَخد/ 0و0أ   

 يذبضجخ يُشبد يزخصصخ       

 / إًٚبٌ انجًٕٓدٖد     

  د/ ٚبضر انشبفعٙ

 ركبنٛف يعٛبرٚخ ٔيٕازَبد

  د / أًٍٚ صجر٘   
 أضٕاق ٔيؤضطبد يبنٛخ

 ٌد/ يذًذ أثٕ انمًصب0أ

 يرزٔق سجذ انعسٚد/ ع0و0أ

 

 يذبضجخ إدارٚخ يزمذيّ

 د/ عهٗ يجبْذ0و0أ    

 

 ثذٕس انعًهٛبد فٗ انًذبضجخ   

 د/ إٚٓبة أثٕ خساَخ0و0أ  

 د / أًٍٚ صجر٘  

 يشبكم الزصبدٚخ يعبصرح

 د / عسد لُبٔ٘     

 انًذرج     

 
 (403يذرج ) (403يذرج ) (903يذرج )

 يجًٕعّ

 )ة(   
 ركبنٛف يعٛبرٚخ ٔيٕازَبد

 د / أًٍٚ صجر٘    
 يذبضجخ دٔنٛخ 

 إٚٓبة أثٕ خساَخد/ 0و0أ

 يذبضجخ يُشبد يزخصصخ       

 / إًٚبٌ انجًٕٓدٖد

 د/ ٚبضر انشبفعٙ

 يذبضجخ إدارٚخ يزمذيّ

 د/ عهٗ يجبْذ0و0أ    

 

 أضٕاق ٔيؤضطبد يبنٛخ

 ٌد/ يذًذ أثٕ انمًصب0أ

 يرزٔق سد/ عجذ انعس0ٚو0أ         

 

 حيشبكم الزصبدٚخ يعبصر

 د / عسد لُبٔ٘    

 ثذٕس انعًهٛبد فٗ انًذبضجخ

 د/ إٚٓبة أثٕ خساَخ0و0أ         

   د / أًٍٚ صجر٘

 ( 420يذرج )          ( 420يذرج )  (920يذرج ) انًذرج

 التجبرةكلية  – خجبمعة كفر الشي

 قسم شئون التعليم والطالة
   

 
 

 



 
 التجبرة كلية  –جبمعة كفرالشيخ 

 والطالة   قسم شئون التعليم 

 

 
 

 ( انثبَٙ )انفصم انذراض1024/1025ٙنهعبو انجبيعٙ انراثعخ ) شعجخ اإلدصبء (انجذٔل انذراضٙ نهفرلخ  

 

                                                                

 

 
 

 

 األرثعبء انثالثبء االثٍُٛ األٚبو

 22-8 5-1 1-22 22-8 انٕلذ
 1ـ   22

 

 
 1-22 22ـ   8

 

          
 (1ضٙ )إدصبء رٚب    

 / ٔنٛذ عفٛفٙ د/  0و0أ

    
 َظرٚخ انعُٛبد

 فد/ َٓٗ عجذ انهطٛ  

 

 لٛبضٙ دالزصب

 فد/ َٓٗ عجذ انهطٛ

           

 إدصبء ضكبَٙ

 ذد/ طبرق عجذ انذًٛ

 

 
 (1نغخ ثريجخ دبضت انٗ )

   انغبنٙ  د/ عجذ هللا 0أ

 
 يشبكم الزصبدٚخ يعبصرح  

 د / عسد لُبٔ٘  

 

 رصًٛى ٔرذبنٛم ٔرجبرة

   انغبنٙ  د/ عجذ هللا 0أ
 

 ( 403يذرج  )   انًعًم انًعًم انًذرج
 (402لبعخ)

 

 

  
 
 
 


