
Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 كهُخ انهُذعه     - جبيؼخ كفش انشُخ  

                            انًُكبَُكُخ انهُذعخ لغى               

 ظ انجبيؼخ  نشئىٌ انزؼهُى وانطالةسئَُبئت  , َؼزًذ      ػًُذ انكهُخ       وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة                                  سئُظ انمغى انؼهًٍ                     انًخزض     

         

 ا.د /ػجذانشاصق َىعف دعىلً       يحًىد دمحم َؼًخ هللا   /د.أ           فً حبيذ اثى انغؼىديبهش يظط/ د .أ.و         أ.و.د/ فىصٌ شؼجبٌ أثى طبنت                          
 

 

 ثُــــــبٌ ثأعًبء انغبدح أػضبء هُئخ انزذسَظ و انهُئخ انًؼبوَخ يٍ داخم انكهُخ

 ثبٍَو   فظم دساعٍ  8102/  8102انؼبو انجبيؼٍ  ثمغى انهُذعخ انًُكبَُكُخنهزذسَظ 

 انفشلخ انشؼجخ انًمشس انمبئى  ثزذسَغه انشؼجخ انذسجخ انىظُفُخ االعى و
 ػذد انغبػبد

 يالحظبد اجًبنً انغبػبد
 إششاف رًشٍَ َظشٌ

 أعزبر أ.د/ يحًىد دمحم َؼًخ هللا 0

 

هُذعخ اإلَزبج وانزظًُى 

 انًُكبَُكً

  08 0 اػذادي  انشعى واإلعمبط انهُذعً

82 
 

  2 3 يُكبَُكب  0 هُذعخ وإخزجبس انًىاد

  4 --- يُكبَُكب  0 سعـــــى يبكُُبد

 أعزبر يشاعً دوَذاس أ.د/ يُزظش 8
هُذعخ اإلَزبج وانزظًُى 

 انًُكبَُكً

  2 0 اػذادي  ركُىنىجُب اإلَزبج

82.5 
 

  --- 1.5 اػذادي  ربسَخ انهُذعخ

  8 8 يُكبَُكب  8 (8هُذعخ اإلَزبج )

  8 3 يُكبَُكب إَزبج  3 انًىاد( َمم ورذاول 8و إخذ )

  8 8 يُكبَُكب لىي  3 ( َمم ورذاول انًىاد3و إخذ )

  8 3 يُكبَُكب اَزبج  3 انًؼبدٌ َظشَخ وركُىنىجُب رشغُم

 أ.و.د/ فىصٌ شؼجبٌ أثى طبنت 3
 يغبػذ أعزبر

 يزفشؽ
 هُذعخ انمىي انًُكبَُكُخ

  8 3 يُكبَُكب لىي  4 (8يحطبد لىي حشاسَخ )

86 
 

  8 3 يُكبَُكب لىي  4 رجشَذ وركُُف انهىاء

  2 --- اػذادي  (0يُكبَُكب )

  4 -- يُكبَُكب  8 إَزمبل حشاسح وكزهخ

  4 --- يُكبَُكب لىي  4 يششوع

 هُذعخ انمىي انًُكبَُكُخ أعزبر يغبػذ أ.و.د/ يبهش يظطفٍ اثىانغؼىد 4

  6 0 اػذادي  (0يُكبَُكب )

82  
  8 0 اػذادي  نغخ إَجهُضَخ فُُخ

  4 8 يُكبَُكب  0 (0دَُبيُكب حشاسَخ )

  4 --- يُكبَُكب لىي  4 يششوع

    4 3 يُكبَُكب  8 إَزمبل حشاسح وكزهخ

 : ثبألرٍ رمضً وانزٍ انجبيؼبد رُظُى نمبَىٌ انزُفُزَخ انالئحخ يٍ ( 276) انًبدح أحكبو ضىء فٍ ورنك

 . انكهُخ داخم غُشهب فٍ أو ثهب انًهحمٍُ األلغبو فٍ ػًهُخ ثزًبسٍَ انمُبو أو يحبضشاد أو دسوط إنمبء ثبنكهُخ ثبنزذسَظ انًشزغهٍُ وعبئش انزذسَظ هُئخ أػضبء َكهف أٌ انكهُخ نًجهظ

  ثزارهب لبئًخ ةوحذ نهب انزبثؼخ وانًؼبهذ انًخزهفخ ثألغبيهب انكهُخ ورؼزجش
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 كهُخ انهُذعه     - جبيؼخ كفش انشُخ  

                            انًُكبَُكُخ انهُذعخ لغى               

 ظ انجبيؼخ  نشئىٌ انزؼهُى وانطالةسئَُبئت  , َؼزًذ      ػًُذ انكهُخ       وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة                                  سئُظ انمغى انؼهًٍ                     انًخزض     

         

 ا.د /ػجذانشاصق َىعف دعىلً       يحًىد دمحم َؼًخ هللا   /د.أ           فً حبيذ اثى انغؼىديبهش يظط/ د .أ.و         أ.و.د/ فىصٌ شؼجبٌ أثى طبنت                          
 

 

 ثُــــــبٌ ثأعًبء انغبدح أػضبء هُئخ انزذسَظ و انهُئخ انًؼبوَخ يٍ داخم انكهُخ

 ثبٍَو   فظم دساعٍ  8102/  8102انؼبو انجبيؼٍ  ثمغى انهُذعخ انًُكبَُكُخنهزذسَظ 

 االعى و
انذسجخ 

 انىظُفُخ

انجهخ انًُزذة 

 يُهب
 انفشلخ انشؼجخ انًمشس انمبئى  ثزذسَغه

اجًبنً  ػذد انغبػبد

 انغبػبد
 يالحظبد

 اششاف رًشٍَ َظشٌ

 أ.و.د/ سشذي فؤاد اثىشُت 5
أعزبر 

 يغبػذ

هُذعخ اإلَزبج 

وانزظًُى 

 انًُكبَُكً

(8يُكبَُكب ) يُكبَُكب  0   8 2  

86  
يُكبَُكب اَزبج  3 َظشَخ إهزضاصاد  8 8  

يُكبَُكب لىي  3 َظشَخ إهزضاصاد  4 4  

يُكبَُكب إَزبج  4 يششوع  --- 4  

نك أثىسَشخبد/ حغٍ ػجذ انً 6  
 يذسط

 يزفشؽ

هُذعخ اإلَزبج 

وانزظًُى 

 انًُكبَُكً

  05 0 اػذادي  ركُىنىجُب اإلَزبج

82  
يُكبَُكب  8 إلزظبد هُذعٍ  8 4  

هُذعٍان اإللزظبد    --- 8  كهشثبء 8 

  4 8  لىي يُكبَُكب 4 رُظُى طُبػٍ

 د/ احًذ حغٍُ عؼُذ 2
 يذسط

 يزفشؽ

هُذعخ اإلَزبج 

وانزظًُى 

 انًُكبَُكً

  4 0 اػذادي  نغخ إَجهُضَخ فُُخ

86  

يُكبَُكب  0 سعى يبكُُبد  0 2  

  0 8  لىي يُكبَُكب 3 اإلداسح وانزغىَك

  0 8  اَزبج يُكبَُكب 3 اإلداسح وانزغىَك

يششوػبد و رغىَك إداسح   8 8  اَزبج يُكبَُكب 4 

( 8أَظًخ انزمُُخ فٍ انًجبٍَ )

 انزشكُجبد انًُكبَُكُخ
  --- 8  ػًـــــــبسح 8

 : ثبألرٍ رمضً وانزٍ انجبيؼبد رُظُى نمبَىٌ انزُفُزَخ انالئحخ يٍ ( 276) انًبدح أحكبو ضىء فٍ ورنك

 . انكهُخ داخم غُشهب فٍ أو ثهب انًهحمٍُ األلغبو فٍ ػًهُخ ثزًبسٍَ انمُبو أو يحبضشاد أو دسوط إنمبء ثبنكهُخ ثبنزذسَظ انًشزغهٍُ وعبئش انزذسَظ هُئخ أػضبء َكهف أٌ انكهُخ نًجهظ

 ثزارهب لبئًخ ةوحذ نهب انزبثؼخ وانًؼبهذ انًخزهفخ ثألغبيهب انكهُخ ورؼزجش

 

 

 

 

 و انهُئخ انًؼبوَخ يٍ داخم انكهُخ ثُــــــبٌ ثأعًبء انغبدح أػضبء هُئخ انزذسَظ 

 ثبٍَو   فظم دساعٍ  8102/  8102انؼبو انجبيؼٍ  ثمغى انهُذعخ انًُكبَُكُخنهزذسَظ 
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 كهُخ انهُذعه     - جبيؼخ كفش انشُخ  

                            انًُكبَُكُخ انهُذعخ لغى               

 ظ انجبيؼخ  نشئىٌ انزؼهُى وانطالةسئَُبئت  , َؼزًذ      ػًُذ انكهُخ       وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة                                  سئُظ انمغى انؼهًٍ                     انًخزض     

         

 ا.د /ػجذانشاصق َىعف دعىلً       يحًىد دمحم َؼًخ هللا   /د.أ           فً حبيذ اثى انغؼىديبهش يظط/ د .أ.و         أ.و.د/ فىصٌ شؼجبٌ أثى طبنت                          
 

 

 االعى و
انذسجخ 

 انىظُفُخ
 انفشلخ انشؼجخ انًمشس انمبئى  ثزذسَغه انشؼجخ

اجًبنً  ػذد انغبػبد

 انغبػبد
 يالحظبد

 إششاف رًشٍَ َظشٌ

 يذسط انفخشاٍَ يبجذح لطت/ د 2
هُذعخ انمىي 

 انًُكبَُكُخ

  6 0 اػذادي  (0يُكبَُكب )

85  
  4 3  لىي يُكبَُكب 3 (0آالد إحزشاق داخهً )

  4 3  لىي يُكبَُكب 4 (8آالد إحزشاق داخهً )

  4 ---  لىي يُكبَُكب 4 يششوع

 يذسط د/ اثشاهُى يبهش عهطبٌ 2

هُذعخ اإلَزبج 

وانزظًُى 

 انًُكبَُكٍ

  3 0.5 يذًَ 0 وانًؼذاد انكهشويُكبَُكُخ هـ انزشكُجبد 

80.5  
  3 4  اَزبج يُكبَُكب 3 يبكُُبد رشغُم ورشكُم

  3 3  اَزبج يُكبَُكب 4 يبكُُبد رشغُم ثبنزحكى انؼذدٌ

  4 -  لىي يُكبَُكب 4 يششوع

 يذسط انًُؼى ػُغًد/فضم ػجذ  01
هُذعخ انمىي 

 انًُكبَُكُخ

  6 3  يُكبَُكب 8 يُكبَُكب انًىائغ

82  
  4 8 يُكبَُكب  8 ( طبلخ جذَذح ويزجذدح0و إخذ)

  4 -  لىي يُكبَُكب 4 يششوع

  2 -  لىي يُكبَُكب 4 لُبعبد 

 : ثبألرٍ رمضً وانزٍ انجبيؼبد رُظُى نمبَىٌ انزُفُزَخ انالئحخ يٍ ( 276) انًبدح أحكبو ضىء فٍ ورنك

 . انكهُخ داخم غُشهب فٍ أو ثهب انًهحمٍُ األلغبو فٍ ػًهُخ ثزًبسٍَ انمُبو أو يحبضشاد أو دسوط إنمبء ثبنكهُخ ثبنزذسَظ انًشزغهٍُ وعبئش انزذسَظ هُئخ أػضبء َكهف أٌ انكهُخ نًجهظ

     ثزارهب لبئًخ ةوحذ نهب انزبثؼخ وانًؼبهذ انًخزهفخ ثألغبيهب انكهُخ ورؼزجش

 

 

 
                                             

 ثُــــــبٌ ثأعًبء انغبدح أػضبء هُئخ انزذسَظ و انهُئخ انًؼبوَخ يٍ داخم انكهُخ

 ثبٍَو   فظم دساعٍ  8102/  8102انؼبو انجبيؼٍ  ثمغى انهُذعخ انًُكبَُكُخنهزذسَظ 

 االعى و
انذسجخ 

 انىظُفُخ
 انفشلخ انشؼجخ انًمشس انمبئى  ثزذسَغه انجهخ انًُزذة يُهب

اجًبنً  ػذد انغبػبد

 انغبػبد
 يالحظبد

 اششاف رًشٍَ َظشٌ



Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 كهُخ انهُذعه     - جبيؼخ كفش انشُخ  

                            انًُكبَُكُخ انهُذعخ لغى               

 ظ انجبيؼخ  نشئىٌ انزؼهُى وانطالةسئَُبئت  , َؼزًذ      ػًُذ انكهُخ       وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة                                  سئُظ انمغى انؼهًٍ                     انًخزض     

         

 ا.د /ػجذانشاصق َىعف دعىلً       يحًىد دمحم َؼًخ هللا   /د.أ           فً حبيذ اثى انغؼىديبهش يظط/ د .أ.و         أ.و.د/ فىصٌ شؼجبٌ أثى طبنت                          
 

 

00 

 

 و/يحًىد يظجبح رىفُك

 

يذسط 

 يغبػذ

 

هُذعخ اإلَزبج 

وانزظًُى 

 انًُكبَُكً

 

  2 --- اػذادي  انشعى واإلعمــــــــــبط انهُذعــــــــــً

38  

  3 --- اػذادي  ركُىنىجُب اإلَزبج

  4 --- يُكبَُكب  0 سعــــــى يبكُُبد

  4 --- يُكبَُكب  8 رظًُى آالد

  0 --- يُكبَُكب لىي 3 اإلداسح وانزغىَك

  8 --- يُكبَُكب اَزبج  3 ( َمم ورذاول انًىاد8و إخزـ )

  3 --- يُكبَُكب اَزبج  3 ورشكُميبكُُبد رشغُم 

  8 ---  إَزبج يُكبَُكب 4 ورطجُمبرهب ػذد و يغزهضيبد اإلَزبج

  4 --- يُكبَُكب  0 هُذعخ وإخزجبس انًىاد

  0 --- يُكبَُكب  8 إلزظبد هُذعٍ

08 
 و/ دمحم ػًبدانذٍَ

 انًغبصٌ

يذسط 

 يغبػذ

هُذعخ انمىي 

 انًُكبَُكُخ

  2 --- اػذادي  واإلعمبط انهُذعً انشعى

38  

  6 --- اػذادي  (0يُكبَُكـــــــب )

  4 --- يُكبَُكب  0 (0االد احزشاق داخهٍ )

  4 --- يُكبَُكب  0 (0دَُبيُكب حشاسَخ )

  4 --- يُكبَُكب  8 يُكبَُكب انًىائغ

  4 --- يُكبَُكب  8 إَزمبل حشاسح وكزهخ

  8 --- يُكبَُكب  8 ( طبلخ جذَذح ويزجذدح0و إخزـ )

 : ثبألرٍ رمضً وانزٍ انجبيؼبد رُظُى نمبَىٌ انزُفُزَخ انالئحخ يٍ ( 276) انًبدح أحكبو ضىء فٍ ورنك

 . انكهُخ داخم غُشهب فٍ أو ثهب انًهحمٍُ األلغبو فٍ ػًهُخ ثزًبسٍَ انمُبو أو يحبضشاد أو دسوط إنمبء ثبنكهُخ ثبنزذسَظ انًشزغهٍُ وعبئش انزذسَظ هُئخ أػضبء َكهف أٌ انكهُخ نًجهظ

 ثزارهب لبئًخ ةوحذ نهب انزبثؼخ وانًؼبهذ انًخزهفخ ثألغبيهب انكهُخ ورؼزجش

 انهُئخ انًؼبوَخ يٍ داخم انكهُخثُــــــبٌ ثأعًبء انغبدح أػضبء هُئخ انزذسَظ و                                                                     

 ثبًَو   فظم دساعٍ  8102/  8102نزذسَظ ثمغى انهُذعخ انًُكبَُكُخ انؼبو انجبيؼٍ 

 االعى و
انذسجخ 

 انىظُفُخ
 انفشلخ انشؼجخ انًمشس انمبئى  ثزذسَغه انشؼجخ

اجًبنً  ػذد انغبػبد

 انغبػبد
 يالحظبد

 إششاف رًشٍَ َظشٌ

 لُذَم و/ ػجذهللا وجُه 03
يذسط 

 يغبػذ

هُذعخ 

انمىي 

  2 --- اػذادي  انشعى واإلعمبط انهُذعً
38  

  2 --- اػذادي  (0يُكبَُكب )
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 كهُخ انهُذعه     - جبيؼخ كفش انشُخ  

                            انًُكبَُكُخ انهُذعخ لغى               

 ظ انجبيؼخ  نشئىٌ انزؼهُى وانطالةسئَُبئت  , َؼزًذ      ػًُذ انكهُخ       وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة                                  سئُظ انمغى انؼهًٍ                     انًخزض     

         

 ا.د /ػجذانشاصق َىعف دعىلً       يحًىد دمحم َؼًخ هللا   /د.أ           فً حبيذ اثى انغؼىديبهش يظط/ د .أ.و         أ.و.د/ فىصٌ شؼجبٌ أثى طبنت                          
 

 

انذسجخ  االعى و

 انىظُفُخ

اجًبنً  ػذد انغبػبد انفشلخ انشؼجخ انًمشس انمبئى  ثزذسَغه انشؼجخ

 انغبػبد

 يالحظبد

  4 --- يُكبَُكب  8 يُكبَُكب انًىائغ انًُكبَُكُخ

  8 --- يُكبَُكب  8 ( طبلخ جذَذح ويزجذدح0و إخزـ )

  8 --- يُكبَُكب لىي  4 (8يحطبد لىي حشاسَخ )

  4  يُكبَُكب لىي  4 (8) االد احزشاق داخهٍ

  4 --- يُكبَُكب  0 (8يُكبَُكـــــــب )

 يؼُذ و/حغبو يحًىد انىحُشً 04

هُذعخ اإلَزبج 

وانزظًُى 

 انًُكبَُكً

  2 --- اػذادي  انشعى واإلعمبط انهُذعً
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  3 --- اػذادي  ركُىنىجُب اإلَزبج

  3 --- يُكبَُكب اَزبج  3 رظًُى االد

  4 --- يُكبَُكب  0 سعــــــى يبكُُبد

 --- يُكبَُكب لىي  3 َظشَخ إهزضاصاد
8  

  8 --- يُكبَُكب اَزبج  3 َظشَخ إهزضاصاد

  3 --- يُكبَُكب اَزبج  4 بنزحكى انؼذدٌرشغُم ث يبكُُبد 

  8 --- يُكبَُكب اَزبج  4 ػذد  ويغزهضيبد االَزبج ورطجُمبرهب

  3 --- يُكبَُكب اَزبج  4 (4و إخزُبسٌ )

  3 --- يُكبَُكب اَزبج  3 يبكُُبد رشغُم ورشكُم

 : ثبألرٍ رمضً وانزٍ انجبيؼبد رُظُى نمبَىٌ انزُفُزَخ انالئحخ يٍ ( 276) انًبدح أحكبو ضىء فٍ ورنك

 . انكهُخ داخم غُشهب فٍ أو ثهب انًهحمٍُ األلغبو فٍ ػًهُخ ثزًبسٍَ انمُبو أو يحبضشاد أو دسوط إنمبء ثبنكهُخ ثبنزذسَظ انًشزغهٍُ وعبئش انزذسَظ هُئخ أػضبء َكهف أٌ انكهُخ نًجهظ

 ثزارهب لبئًخ ةوحذ نهب انزبثؼخ وانًؼبهذ انًخزهفخ ثألغبيهب انكهُخ ورؼزجش



Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 كهُخ انهُذعه     - جبيؼخ كفش انشُخ  

                            انًُكبَُكُخ انهُذعخ لغى               

 ظ انجبيؼخ  نشئىٌ انزؼهُى وانطالةسئَُبئت  , َؼزًذ      ػًُذ انكهُخ       وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة                                  سئُظ انمغى انؼهًٍ                     انًخزض     

         

 ا.د /ػجذانشاصق َىعف دعىلً       يحًىد دمحم َؼًخ هللا   /د.أ           فً حبيذ اثى انغؼىديبهش يظط/ د .أ.و         أ.و.د/ فىصٌ شؼجبٌ أثى طبنت                          
 

 

 ثأعًبء انغبدح أػضبء هُئخ انزذسَظ و انهُئخ انًؼبوَخ يٍ داخم انكهُخثُــــــبٌ 

 ثبٍَو   فظم دساعٍ  8102/  8102انؼبو انجبيؼٍ  ثمغى انهُذعخ انًُكبَُكُخنهزذسَظ 

 

 االعى و
انذسجخ 

 انىظُفُخ
 انفشلخ انشؼجخ انًمشس انمبئى  ثزذسَغه انشؼجخ

اجًبنً  ػذد انغبػبد

 انغبػبد
 يالحظبد

 إششاف رًشٍَ َظشٌ

 يؼُذ و/ انغُذ ػجذ انحًُذ رىفُك 05
هُذعخ انمىي 

 انًُكبَُكُخ

  2 --- اػذادي  انشعى واإلعمبط انهُذعً
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  4 --- يُكبَُكب  8 إَزمبل حشاسح وكزهخ

  4 --- يُكبَُكب  8 لُبعــــــبد

  8 --- يُكبَُكب لىي  3 (0آالد إحزشاق داخهً )

  4 --- يُكبَُكب  لىي  3 دَُبيُكب انغبصاد

  8 --- يُكبَُكب لىي  4 رجشَذ وركُف انهىاء

  8 --- يُكبَُكب لىي 4 (8آالد إحزشاق داخهً )

  6 ---  اػذادٌ (0) يُكبَُكب 

 يؼُذ و/عُف االعالو يشصوق 06
هُذعخ انمىي 

 انًُكبَُكُخ

  2 --- اػذادي  انهُذعًانشعى واإلعمبط 

38  

  2 --- اػذادي  (0يُكبَُكب )

  8 --- يُكبَُكب لىي  4 رجشَذ وركُف انهىاء

  8 --- يُكبَُكب لىي  3 (0آالد إحزشاق داخهً )

  4 --- يُكبَُكب  8 ( طبلخ جذَذح ويزجذدح0و إخزـ )

  4 --- يُكبَُكب لىي  4 (8يحطبد لىي حشاسَخ )

  4 --- يُكبَُكب 0 8يُكبَُكب 

 : ثبألرٍ رمضً وانزٍ انجبيؼبد رُظُى نمبَىٌ انزُفُزَخ انالئحخ يٍ ( 276) انًبدح أحكبو ضىء فٍ ورنك

 . انكهُخ داخم غُشهب فٍ أو ثهب انًهحمٍُ األلغبو فٍ ػًهُخ ثزًبسٍَ انمُبو أو يحبضشاد أو دسوط إنمبء ثبنكهُخ ثبنزذسَظ انًشزغهٍُ وعبئش انزذسَظ هُئخ أػضبء َكهف أٌ انكهُخ نًجهظ

 ثزارهب لبئًخ وحذح نهب انزبثؼخ وانًؼبهذ انًخزهفخ ثألغبيهب انكهُخ ورؼزجش

 

 

 ثُــــــبٌ ثأعًبء انغبدح أػضبء هُئخ انزذسَظ و انهُئخ انًؼبوَخ يٍ داخم انكهُخ

 ثبٍَو   فظم دساعٍ  8102/  8102انؼبو انجبيؼٍ  ثمغى انهُذعخ انًُكبَُكُخنهزذسَظ 



Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 كهُخ انهُذعه     - جبيؼخ كفش انشُخ  

                            انًُكبَُكُخ انهُذعخ لغى               

 ظ انجبيؼخ  نشئىٌ انزؼهُى وانطالةسئَُبئت  , َؼزًذ      ػًُذ انكهُخ       وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة                                  سئُظ انمغى انؼهًٍ                     انًخزض     

         

 ا.د /ػجذانشاصق َىعف دعىلً       يحًىد دمحم َؼًخ هللا   /د.أ           فً حبيذ اثى انغؼىديبهش يظط/ د .أ.و         أ.و.د/ فىصٌ شؼجبٌ أثى طبنت                          
 

 

 

 االعى و
انذسجخ 

 انىظُفُخ
 انفشلخ انشؼجخ انًمشس انمبئى  ثزذسَغه انشؼجخ

اجًبنً  ػذد انغبػبد

 انغبػبد
 يالحظبد

 إششاف رًشٍَ َظشٌ

 يؼُذ و/دمحم حغٍ جًؼه 02

هُذعخ 

اإلَزبج 

وانزظًُى 

 انًُكبَُكً

  2 --- اػذادي  انهُذعًانشعى واإلعمبط 
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  3 --- اػذادي  ركُىنىجُب اإلَزبج

  4 --- يُكبَُكب  0 سعــــــى يبكُُبد

  3 -- يُكبَُكب اَزبج  3 رظًُى أالد

  4 -- يُكبَُكب  8 8هُذعخ االَزبج 

  8 -- يُكبَُكب اَزبج  3 َظشَخ ركُىنىجُب وركُىنىجُب رشغُم انًؼبدٌ

  4 -- يُكبَُكب  0 هُذعخ واخزجبس انًىاد

  4  يُكبَُكب اَزبج  3 (8و إخزُبسٌ )

  4  يُكبَُكب لىٌ  3 (3و إخزُبسٌ )

 : ثبألرٍ رمضً وانزٍ انجبيؼبد رُظُى نمبَىٌ انزُفُزَخ انالئحخ يٍ ( 276) انًبدح أحكبو ضىء فٍ ورنك

 . انكهُخ داخم غُشهب فٍ أو ثهب انًهحمٍُ األلغبو فٍ ػًهُخ ثزًبسٍَ انمُبو أو يحبضشاد أو دسوط إنمبء ثبنكهُخ ثبنزذسَظ انًشزغهٍُ وعبئش انزذسَظ هُئخ أػضبء َكهف أٌ انكهُخ نًجهظ

 ثزارهب لبئًخ ةوحذ نهب انزبثؼخ وانًؼبهذ انًخزهفخ ثألغبيهب انكهُخ ورؼزجش
  



Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 كهُخ انهُذعه     - جبيؼخ كفش انشُخ  

                            انًُكبَُكُخ انهُذعخ لغى               

 ظ انجبيؼخ  نشئىٌ انزؼهُى وانطالةسئَُبئت  , َؼزًذ      ػًُذ انكهُخ       وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة                                  سئُظ انمغى انؼهًٍ                     انًخزض     

         

 ا.د /ػجذانشاصق َىعف دعىلً       يحًىد دمحم َؼًخ هللا   /د.أ           فً حبيذ اثى انغؼىديبهش يظط/ د .أ.و         أ.و.د/ فىصٌ شؼجبٌ أثى طبنت                          
 

 

 ثأعًبء انغبدح أػضبء هُئخ انزذسَظ و انهُئخ انًؼبوَخ يٍ داخم انكهُخثُــــــبٌ 

 ثبٍَو   فظم دساعٍ  8102/  8102انؼبو انجبيؼٍ  ثمغى انهُذعخ انًُكبَُكُخنهزذسَظ 

 االعى و
انذسجخ 

 انىظُفُخ

انجهخ انًُزذة 

 يُهب
 انفشلخ انشؼجخ انًمشس انًُزذة نزذسَغه

 ػذد انغبػبد
اجًبنً 

 انغبػبد
 يالحظبد

 إششاف رًشٍَ َظشٌ

 جبيؼخ طُطب يذسط ػًشو د/ دمحم إثشاهُى 0

  8 3  لىي يُكبَُكب 3 دَُبيُكب انغبصاد

  4 ---- يُكبَُكب لىي  4 يششوع َىيٍُ 02

  2 -- اػذادي  (0يُكبَُكب )

 جبيؼخ انفُىو يذسط  د/ ػًبد دمحم  عؼذ انغؼُذ  8

طُبَخ َظى انمىي  (5يمشس اخزُبسٌ )

 انًُكبَُكُخ
  8 8  لىييُكبَُكب  4

06 

 َىيٍُ

  4 ----  لىييُكبَُكب  4 يششوع

  2 ---- اػذادٌ  (0يُكبَُكب )

 جبيؼخ طُطب يذسط د/يبهش سشبد دمحم عبنى 3

  8 3 يُكبَُكب 8 رظًُى االد

05 

 َىيٍُ

  6 ---- اػذادٌ  (0يُكبَُكب )

  4 ----  اَزبج يُكبَُكب 4 يششوع

4 
د/أحًذ ثهً انذٍَ يحشوط 

 ثغُىًَ
 جبيؼخ انًُىفُخ يذسط

  8 4  اَزبج يُكبَُكب 4 ػذد ويغزهضيبد االَزبج ورطجُمبرهب

06 

 َىيٍُ

  6 ---- اػذادٌ  (0يُكبَُكب )

  4 ----  اَزبج يُكبَُكب 4 يششوع

 جبيؼخ طُطب يذسط د/ ػًبس انشُخ 5

  4 3 يُكبَُكب 8 لُبعبد 

02 

 َىيٍُ

  3 3  اَزبج يُكبَُكب 3 رظًُى أالد

  4 ----  اَزبج يُكبَُكب 4 يششوع

 :ثبِرً رمضً وانزً انجبيؼبد رُظُى نمبَىٌ انزُفُزَخ انالئحخ يٍ (278 و277انًىاد ) أحكبو ضىء فً ورنك`

 يٍ ألكثش ػًهه يمش  ػٍ  انًُزذة رغُت انً َؤدي أٌ وال يُهب انًُزذة ثبنكهُخ انؼًم عُش ثحغٍ انًغبط انُذة شأٌ يٍ َكىٌ اال ثششط انًخزض انمغى يجهظ سأي وأخز انكهُخ يجهظ يىافمخ ثؼذ انجبيؼخ سئُظ يٍ ثمشاس انجبيؼخ خبسج نهزذسَظ انُذة َجىص (277) يبدح

 .األعجىع فً َىيٍُ

 .ػهُه انًُظىص انُظبة يبدره فً كم فُه ثبنزذسَظ انمبئًٍُ يٍ وغُشهى انزذسَظ هُئخ أػضبء اعزىفً ارا اال وانجكبنىسَىط انهُغبَظ ألغبو فً نهزذسَظ انمغى انً انُذة الَجىص : أونً فمشح (278) يبدح

 

 

 

 

 

 



Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 كهُخ انهُذعه     - جبيؼخ كفش انشُخ  

                            انًُكبَُكُخ انهُذعخ لغى               

 ظ انجبيؼخ  نشئىٌ انزؼهُى وانطالةسئَُبئت  , َؼزًذ      ػًُذ انكهُخ       وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة                                  سئُظ انمغى انؼهًٍ                     انًخزض     

         

 ا.د /ػجذانشاصق َىعف دعىلً       يحًىد دمحم َؼًخ هللا   /د.أ           فً حبيذ اثى انغؼىديبهش يظط/ د .أ.و         أ.و.د/ فىصٌ شؼجبٌ أثى طبنت                          
 

 

 

 انًهُذعٍُثأعًبء انغبدح  ثُــــــبٌ                                                                                                                        

 ثبًَفظم دساعٍ    8102 / 8102انؼبو انجبيؼٍ  داخم انكهُخانًُزذثٍُ نهزذسَظ يٍ 

 االعى و
انذسجخ 

 انىظُفُخ

انجهخ انًُزذة 

 يُهب
 انفشلخ انشؼجخ انًمشس انًُزذة نزذسَغه

اجًبنً  ػذد انغبػبد

 انغبػبد
 يالحظبد

 اششاف رًشٍَ َظشٌ

 دمحم حيبَغخ ػجذ انفزبو/  0
خ يهُذع

 ثبنكهُخ

جبيؼخ كفشانشُخ 

 كهُخ انهُذعخ –

  08 - إػذادٌ  انشعى واالعمبط انهُذعٍ

  8 - يُكبَُكب لىي  4 رجشَذ وركُف انهىاء  06

  8 - إػذادٌ  (0يُكبَُكب )

8 

 
 هىَذا إعًبػُم يهذٌو/ 

خ يهُذع

 ثبنكهُخ

جبيؼخ كفشانشُخ 

 كهُخ انهُذعخ –
  06  06 - إػذادٌ  انشعى واالعمبط انهُذعٍ

 ػجذانغزبس ػىع و / ػىع 3
 يهُذط

 ثبنكهُخ

جبيؼخ كفشانشُخ 

 كهُخ انهُذعخ –
  06  06 - إػذادٌ  انهُذعٍانشعى واالعمبط 

 

 : ثبألرٍ رمضً وانزٍ انجبيؼبد رُظُى نمبَىٌ انزُفُزَخ انالئحخ يٍ ( 276) انًبدح أحكبو ضىء فٍ ورنك

 .انكهُخ داخم غُشهب فٍ أو ثهب انًهحمٍُ األلغبو فٍ ػًهُخ ثزًبسٍَ انمُبو أو يحبضشاد أو دسوط إنمبء ثبنكهُخ ثبنزذسَظ انًشزغهٍُ وعبئش انزذسَظ هُئخ أػضبء َكهف أٌ انكهُخ نًجهظ

 ثزارهب لبئًخ ةوحذ نهب انزبثؼخ وانًؼبهذ انًخزهفخ ثألغبيهب انكهُخ ورؼزجش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


