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        أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوقي              أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوقي             ميد علي علي غالبأ.م.د / عبد الح                                                                  
 

 

 السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة القائمين بالتدريسبأسماء  بيـان

 درجة البكالوريوس الثانيالفصل الدراسى م 2017/2018للعام الجامعى  اللغة الفرنسيةقسم الكلية  داخلمن 
 

 

    
    

    
 

  م
 اسم عضو هيئة التدريس 

 
 الدرجة الوظيفية

 
 جهة العمل

 
 

 المادة

  عدد الساعات الفرقة
إجمالي 
 الساعات

 عملي تمارين نظري

1 
 

 أ.م.د/ طه رشدي طه
 
 

 أستاذ مساعد 
 

ج  –كلية األلسن 
 كفرالشيخ 

 

 ساعة 22  ) اشراف ( 2 2 اولي دراسات لغوية 

  2 2 متخصصةمقال ولغة فرنسية الغراض 

  2 2 لغة أجنبية ثانية 

  ) اشراف ( 2 2 ثانية دراسات لغوية 

  ) اشراف ( 2 2 لغة أجنبية ثانية 

د/ مي عبدالغفار فريد عبد  2
 الغفار 

ج  –كلية األلسن  مدرس
 كفرالشيخ

 ساعة 12  2 2 اولي نصوص نقد ونثر

  1 1 تانية ترجمة من العربية 

  1 1 ترجمة إلى العربية 

  2 2 نصوص نقد وشعر

ج  –كلية األلسن  معيد أ/ اسماء محمد رمضان 3
 كفرالشيخ

 ساعة  18   2  اولي دراسات لغوية
  2  مقال ولغة فرنسية 

  2  ترجمة من العربية

  2  ترجمة الي العربية

 2   لغة اجنبية ثانية

  2  ترجمه الي العربية 

  2  ترجمه من العربية

 2 2  لغة اجنبية ثانية
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 هيئة التدريس المنتدبين للتدريس  بيان باسماء السادة اعضاء

 درجة البكالوريوس  الثانيالفصل الدراسى م 2017/2018للعام الجامعى  قسم اللغة الفرنسيةالجامعة خارج من  

 

 
 

  -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :278وذلك فى ضوء أحكام المادة )

ستوفى 278مادة ) سانس والبكالوريوس إال إذا ا سام اللي سم للتدريس فى أق أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس فيه كل فى مادته النصاب ( " فقرة أولى : ال يجوز الندب إلى الق

 المنصوص عليه " .

  م
 اسم عضو هيئة التدريس 

 
 الدرجة الوظيفية

 
 جهة العمل

 
 

 المادة

  عدد الساعات الفرقة
إجمالي 
 الساعات

 عملي تمارين نظري

1 
 

 كمال جد هللاأ.م.د/ 
 
 

 أستاذ مساعد 
 

– التربيةكلية 
  جامعة طنطا

 

 ساعة 8 - 1 1 أولي ترجمة من العربية

 - 1 1 الي العربية ترجمة

 - 2 2 الثانية مقال ولغة فرنسية الغراض متخصصة
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 بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة القائمين بالتدريس بيـان
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ألقسسسسر  للمل بسسسأ  رفسسسر فل  سسس   أب سسسر " لمجلسسسل للةلأسسسك ف  عةلسسسي ف اسسسري  أسسسسك للشسسسينعل لتسسسر ب للميسسسشقلأ  ررلشسسسينعل ررلةلأسسسك ملبسسسري  نلل فل ى ر سسسبل  فل للبأسسسر  رشمسسسرنع   ملأسسسك  سسس  ل

 لللمعر ي للشررعك لفر لحية قر مك رذلتفر " . لخل للةلأك . لتعشبب للةلأك رأقسرىفر للمخشلفك 

 

 

  م
 اسم عضو هيئة التدريس 

 
 الدرجة الوظيفية

 
 جهة العمل

 
 

 المادة

  عدد الساعات الفرقة
إجمالي 
 الساعات

 عملي تمارين نظري

 
1 

 

 
أمير حمزة يوسف أ.م.د/ 

 سالمة
 

 
 أستاذ مساعد 

 

ج  –كلية األلسن 
 كفرالشيخ 

 

 اولي دراسات لغوية 
 

2  -  
  ) اشراف ( 2 2 لغة أجنبية ثانية  ساعة 14

   2 الثانية دراسات لغوية

  ) اشراف ( 2 2 لغة أجنبية ثانية

   2 مقال ومطالعات

مروة عبدالباعث  ا/  2
  عبدالمجيد يدك

ج  –كلية األلسن  معيد
 كفرالشيخ

 اولي دراسات لغوية
 

 2   
  3  ترجمة من العربية ساعة 16

 2 2  لغة أجنبية ثانية

  دراسات لغوية
 الثانية

 2  

  3  العربية اليترجمة 

  2  شعر ونقد

3 
 

 
 

 ا/ ندي أيمن محمد سليمة

 
 
 معيد

 
ج  –كلية األلسن 

 كفرالشيخ 
 

  - 2  اولي دراما
  2  شعر ونقد ساعة 12

  2  الثانية مقال ومطالعات

  2  قصة ونثر

 2 2  لغة أجنبية ثانية
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 بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة القائمين بالتدريس بيـان
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  -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :278وذلك فى ضوء أحكام المادة )

س فيه كل فى : ال يجوز الندب إلى القسم للتدريس فى أقسام الليسانس والبكالوريوس إال إذا استوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدري( " فقرة أولى 278مادة )
 مادته النصاب المنصوص عليه "

  

  م
 اسم عضو هيئة التدريس 

 
 الوظيفية الدرجة

 
 جهة العمل

 
 

 المادة

  عدد الساعات الفرقة
إجمالي 
 الساعات

 عملي تمارين نظري

1 
 

كلية االداب  أستاذ مساعد أيمن ابراهيم الحلفاويد/
 كفرالشيخ

 ساعات 4 -- - 2 الثانية قصة ونثر

 - - 2 تاريخ ادب وحضارة

االداب كلية  أستاذ مساعد عادل محمد عفيفيد / 2
 كفرالشيخ

 ساعة 2 - - 2 اولي شعر ونقد

 ساعات 5   2 اولي دراما   د/ خالد سعد سرواح 3

   2 ترجمة من العربية

   1 الثانية ترجمة الي العربية
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 بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة القائمين بالتدريس بيـان

  درجة البكالوريوس الثانيالفصل الدراسى م 2017/2018للعام الجامعى  اللغة االسبانيةقسم الكلية داخل من  
 

  -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى :276وذلك فى ضوء أحكام المادة )

ك . لتعشبسسسب للةلأسسسك رأقسسسسرىفر للمخشلفسسسك لللمعر سسسي للشررعسسسك لتسسسر ب للميسسسشقلأ  ررلشسسسينعل ررلةلأسسسك ملبسسسري  نلل فل ى ر سسسبل  فل للبأسسسر  رشمسسسرنع   ملأسسسك  سسس  لألقسسسسر  للمل بسسسأ  رفسسسر فل  سسس   أب سسسر  لخسسسل للةلأسسس " لمجلسسسل للةلأسسسك ف  عةلسسسي ف اسسسري  أسسسسك للشسسسينعل

 لفر لحية قر مك رذلتفر " .

  م
 اسم عضو هيئة التدريس 

 
 الدرجة الوظيفية

 
 جهة العمل

 
 

 المادة

  عدد الساعات الفرقة
إجمالي 
 الساعات

 عملي تمارين نظري

1 
 

 
أ.م.د/ عبدالحميد علي علي 

 غالب
 

 
 أستاذ مساعد 

 

ج  –كلية األلسن 
 كفرالشيخ 

 

  مطالعات ومقال
 اولي
 

   ) اشراف ( 2 2
 ساعة 27

  ) اشراف ( 2 2 نصوص نثر

   1 ترجمة من العربية

   1 ترجمة الي العربية

  ) اشراف ( 2 2 لغة أجنبية ثانية

  نثر(-نصوص)شعر
 الثانية

2   

   2 مطالعات ومقال

   3 تاريخ ادب وحضارة

   1 ترجمة من العربية

   1 ترجمة الي العربية

  ) اشراف ( 2 2 لغة أجنبية ثانية

ج  –كلية األلسن  معيد أ/ محمد ناجي معاذ حسن  2
 كفرالشيخ

 ساعات 12  4  اولي نصوص نثر

  1  ترجمة من العربية

  1  ترجمة الي العربية

  ترجمة من العربية

 الثانية
 2  

  2  ترجمة الي العربية

  2  نصوص شعر ونثر
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 المعاونة القائمين بالتدريسبأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف  بيـان

  درجة البكالوريوس الثانيالفصل الدراسى م 2017/2018للعام الجامعى  اللغة االسبانيةقسم الكلية  داخلمن  

 
 

  -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى :276وذلك فى ضوء أحكام المادة )

رشمسسسرنع   ملأسسسك  سسس  لألقسسسسر  للمل بسسسأ  رفسسسر فل " لمجلسسسل للةلأسسسك ف  عةلسسسي ف اسسسري  أسسسسك للشسسسينعل لتسسسر ب للميسسسشقلأ  ررلشسسسينعل ررلةلأسسسك ملبسسسري  نلل فل ى ر سسسبل  فل للبأسسسر  

     أب ر  لخل للةلأك . لتعشبب للةلأك رأقسرىفر للمخشلفك لللمعر ي للشررعك لفر لحية قر مك رذلتفر " .

 

 

 

  م
 اسم عضو هيئة التدريس 

 
 الدرجة الوظيفية

 
 جهة العمل

 
 المادة

 
 الفرقة

  عدد الساعات
إجمالي 
 الساعات

 عملي تمارين نظري

1 
 

كرم محمد عبدالفتاح  /1
 عجيز
 

 معيد
 

ج  –كلية األلسن 
 كفرالشيخ 

 

  2 2  اولي لغة اجنبية اولي
 2 2  الثانية لغة اجنبية ثانية ساعات 8

2 

 
أ/ ندي مصطفي 
  عبدالحليم أحمد

ج  –كلية األلسن  معيد
 كفرالشيخ

   2  اولي دراسات لغوية
  2  مطالعات ومقال ساعات 8 

  2  نصوص نثر

  2  الثانية مطالعات ومقال
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 بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة القائمين بالتدريس بيـان
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  -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :278وذلك فى ضوء أحكام المادة )

بالتدريس فيه كل فى قائمين ( " فقرة أولى : ال يجوز الندب إلى القسم للتدريس فى أقسام الليسانس والبكالوريوس إال إذا استوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من ال278مادة )
 مادته النصاب المنصوص عليه "

 

 

 

 

 

 

  م
 اسم عضو هيئة التدريس 

 
 الدرجة الوظيفية

 
 جهة العمل

 
 المادة

 
 الفرقة

  عدد الساعات
إجمالي 
 عملي تمارين نظري الساعات

 ساعات 10  4 2 اولي دراسات لغوية أعمال حرة مدرس مصطفي عيسي د /مروة 1

  2 2 ثانية دراسات لغوية
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 بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة القائمين بالتدريس بيـان

 درجة البكالوريوس الثانيالفصل الدراسى م 2017/2018للعام الجامعى  االلمانيةاللغة قسم الكلية  داخلمن 
 

 
  -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى :276وذلك فى ضوء أحكام المادة )

ألقسسسسر  للمل بسسسأ  رفسسسر فل  سسس   أب سسسر " لمجلسسسل للةلأسسسك ف  عةلسسسي ف اسسسري  أسسسسك للشسسسينعل لتسسسر ب للميسسسشقلأ  ررلشسسسينعل ررلةلأسسسك ملبسسسري  نلل فل ى ر سسسبل  فل للبأسسسر  رشمسسسرنع   ملأسسسك  سسس  ل

 ل للةلأك . لتعشبب للةلأك رأقسرىفر للمخشلفك لللمعر ي للشررعك لفر لحية قر مك رذلتفر " . لخ

  م
 اسم عضو هيئة التدريس 

 
 الدرجة الوظيفية

 
 جهة العمل

 
 

 المادة

  عدد الساعات الفرقة
إجمالي 
 الساعات

 عملي تمارين نظري

1 
 

مسعد زين أ.م.د/ 
 العابدين

 
 

 أستاذ مساعد 
 

ج  –كلية األلسن 
 كفرالشيخ 

 

   1 1 اولي  ترجمة الي العربية
  2 2 الثانية دراسات لغوية  ساعات 11

  2 1 العربيةترجمة الي 

   2  لغة أجنبية ثانية

ج  –كلية األلسن  مدرس  رشا محمود درويشد/  2
 كفرالشيخ

   4 2 اولي دراسات لغوية 
  2 2 لغة أجنبية ثانية  ساعة 14

  2 2 الثانية مقال ومطالعات

مصطفي جمال حلمي أ/  3
 نوح

ج  –كلية األلسن  معيد
 كفرالشيخ

  2   اولي أجنبية ثانيةلغة 
 2 2  الثانية لغة أجنبية ثانية ساعات 6

ج  –كلية األلسن  معيد نهي سيد ابراهيمأ/  4
 كفرالشيخ

 اولي نصوص نثر وقصة قصيرة
 

 2   
 ساعات 6

  2  مطالعات ومقال

  1  ثانية ترجمة من العربية

  1  نصوص شعر ومسرح
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 بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة القائمين بالتدريس بيـان

  درجة البكالوريوس الثانيالفصل الدراسى م 2017/2018للعام الجامعى  االلمانيةاللغة قسم الكلية  خارجمن  
 

 
  -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :278وذلك فى ضوء أحكام المادة )

ين بالتدريس فيه كل فى فقرة أولى : ال يجوز الندب إلى القسم للتدريس فى أقسام الليسانس والبكالوريوس إال إذا استوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائم( " 278مادة )
 مادته النصاب المنصوص عليه "

  

  م
 اسم عضو هيئة التدريس 

 
 الدرجة الوظيفية

 
 جهة العمل

 
 

 المادة

  عدد الساعات الفرقة
إجمالي 
 الساعات

 عملي تمارين نظري

1 
 

  مدرس د /أحمد الجمل
ج  –كلية االداب 
 المنوفية

    2 اولي مطالعات ومقال
  1 2 ثانية نصوص ) شعر ومسرح ( ساعات 7

  1 1 ترجمة من العربية 

 ساعات 8  2 2 اولي نصوص نثر وقصة قصيرة مدرس د / حازم عبد الخالق 2

  1 1 ترجمة من العربية

   2 تاريخ االدب االلماني



  Kafr El-Sheikh University                                    كفرا لشيخجامعة   

 Faculty of Al-Alsun  االلسنكلية       

 Educational & Student's Affairs  شئون التعليم والطالب

 

        عميد الكلية                      نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             القسم العلمي           شئون التعليم والطالب         
                                     

        أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوقي              أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوقي             ميد علي علي غالبأ.م.د / عبد الح                                                                  
 

 

 بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة القائمين بالتدريس بيـان

 درجة البكالوريوس الثانيالفصل الدراسى م 2017/2018للعام الجامعى  االيطاليةاللغة قسم الكلية  اخلدمن 
 

  -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى :276وذلك فى ضوء أحكام المادة )

لألقسسسسر  للمل بسسسأ  رفسسسر فل  سسس   أب سسسر " لمجلسسسل للةلأسسسك ف  عةلسسسي ف اسسسري  أسسسسك للشسسسينعل لتسسسر ب للميسسسشقلأ  ررلشسسسينعل ررلةلأسسسك ملبسسسري  نلل فل ى ر سسسبل  فل للبأسسسر  رشمسسسرنع   ملأسسسك  سسس  

  لخل للةلأك . لتعشبب للةلأك رأقسرىفر للمخشلفك لللمعر ي للشررعك لفر لحية قر مك رذلتفر " .

  م
 اسم عضو هيئة التدريس 

 
 الدرجة الوظيفية

 
 جهة العمل

 
 المادة

 
 الفرقة

إجمالي  عدد الساعات
 عملي تمارين نظري الساعات

1 
 
 
 

 حنان محمد كمالد/ 
 
 

  مدرس
 

ج  –كلية األلسن 
 كفرالشيخ 

 

    1 اولي ترجمة من العربية
   2 دراسات لغوية ساعة 16

   1 ترجمة الي العربية

   2 لغة أجنبية ثانية

   2 الثانية نصوص ) شعر ، نثر(

   2 تاريخ االدب والحضارة

   2 مطالعات ومقال

   1 ترجمة من العربية 

   1 ترجمة إلى العربية 

   2 لغة أجنبية ثانية

ج  –كلية األلسن  معيده  أ/ غادة هشام السيسي 2
 كفرالشيخ

   1  اولي ترجمة من العربية
  2  دراسات لغوية ساعة 10

  1  ترجمة الي العربية

  2  الثانية ترجمة الي العربية

 2 2  لغة اجنبية ثانية
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 Faculty of Al-Alsun  االلسنكلية       

 Educational & Student's Affairs  شئون التعليم والطالب

 

        عميد الكلية                      نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             القسم العلمي           شئون التعليم والطالب         
                                     

        أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوقي              أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوقي             ميد علي علي غالبأ.م.د / عبد الح                                                                  
 

 

 

 

 بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة القائمين بالتدريس بيـان

  درجة البكالوريوس الثانيالفصل الدراسى م 2017/2018للعام الجامعى  االيطاليةاللغة قسم الكلية  خارجمن  

 
  -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :278وذلك فى ضوء أحكام المادة )

هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس فيه كل فى  ( " فقرة أولى : ال يجوز الندب إلى القسم للتدريس فى أقسام الليسانس والبكالوريوس إال إذا استوفى أعضاء278مادة )
 مادته النصاب المنصوص عليه "

  م
 اسم عضو هيئة التدريس 

 
 الدرجة الوظيفية

 
 جهة العمل

 
 المادة

 
 الفرقة

  عدد الساعات
إجمالي 
 الساعات

 عملي تمارين نظري

 
1 

 

 
أ/ رحمة الشعراوي 

 شحاتة

 
---- 

 
 أعمال حرة

   2  اولي دراسات لغوية
 2 2  لغة أجنبية ثانية ساعات 8

  2  ثانية ترجمة من العربية

 
2 

 
 أ/ مي عماد الدين شعبان

 
--- 

 
 أعمال حرة

    2 اولي نصوص عامة
  2 2 ثانية دراسات لغوية ساعات 12

  2  نصوص شعر ونثر

 4   استماع ومحادثة

 ساعات 8  2 2 اولي مقال ومطالعات خبيرة --- بيتا أ / اليزا 3

  2  نصوص عامة

  2  ثانية مطالعات ومقال
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        عميد الكلية                      نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             القسم العلمي           شئون التعليم والطالب         
                                     

        أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوقي              أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوقي             ميد علي علي غالبأ.م.د / عبد الح                                                                  
 

 

 بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة القائمين بالتدريس بيـان

 درجة البكالوريوس الثانيالفصل الدراسى م 2017/2018للعام الجامعى  اللغة الصينيةقسم الكلية  داخلمن 

 
 
 م

 
 اسم عضو هيئة التدريس 

 
 الدرجة الوظيفية

 
 جهة العمل

 
 المادة

 
 الفرقة

  عدد الساعات
 عملي تمارين نظري إجمالي الساعات

 
 
 
 
1 

 
 
 

 
 
 
 

 د/ سهر قدري المتولي
 
 

 
 
 
 

 مدرس 
 

 
 
 

ج  –كلية األلسن 
 كفرالشيخ 

 

    2 اولي لغويات وصوتيات 
 

 ساعة 18
   2 لغة اجنبية ثانية

   2  مطالعات ومقال

   1  مدخل للترجمة من العربية واليها

  ترجمة من العربية 
 

 الثانية

1 2  

  2 1 ترجمة إلى العربية 

   1 لغويات وصوتيات 

   2 مطالعات ومقال

   2 لغة اجنبية ثانية

 
2 

 
 أ/ ونيسة محمد ابراهيم 

 
 معيده

 
ج  –كلية األلسن 
 كفرالشيخ

  2   اولي استماع ومحادثة
 

 ساعة 11
 2 2  لغة اجنبية ثانية

  مطالعات ومقال
 الثانية

 2  

 2 1  لغويات وصوتيات

 
3 

 
 أ/ غادة السيد اسماعيل

 
 معيده

 
ج  –كلية األلسن 
 كفرالشيخ

  2 2  اولي لغويات وصوتيات
  2  نصوص عامة ساعة 15

  1  مدخل للترجمة من العربية واليها

  2   مقال ومطالعات

  نصوص عامة
 الثانية

 2  

 2 2  لغة اجنبية ثانية
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        عميد الكلية                      نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             القسم العلمي           شئون التعليم والطالب         
                                     

        أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوقي              أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوقي             ميد علي علي غالبأ.م.د / عبد الح                                                                  
 

 

 بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة القائمين بالتدريس يـانب

  درجة البكالوريوس الثانيالفصل الدراسى م 2017/2018للعام الجامعى  الصينيةاللغة قسم الكلية  خارجمن  
 
 

  -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :278وذلك فى ضوء أحكام المادة )

استوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس فيه كل فى  ( " فقرة أولى : ال يجوز الندب إلى القسم للتدريس فى أقسام الليسانس والبكالوريوس إال إذا278مادة )
 مادته النصاب المنصوص عليه "

  

  م
 اسم عضو هيئة التدريس 

 
 الدرجة الوظيفية

 
 جهة العمل

 
 المادة

 
 الفرقة

  عدد الساعات
إجمالي 
 الساعات

 عملي تمارين نظري

1 
 

ج  –كلية االلسن  استاذ أ.د /مني فؤاد حسن
 عين شمس

  -- 2 2 اولي نثرنصوص 
  نصوص عامة ساعات 8

 ثانية
2 -- -- 

 -- -- 2 تاريخ االدب والحضارة
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        عميد الكلية                      نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             القسم العلمي           شئون التعليم والطالب         
                                     

        أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوقي              أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوقي             ميد علي علي غالبأ.م.د / عبد الح                                                                  
 

 

 

 بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة القائمين بالتدريس بيـان

  درجة البكالوريوس الثانيالفصل الدراسى م 2017/2018للعام الجامعى  لجميع االقسام العلميةالكلية  خارجمن  
 

 
  -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :278وذلك فى ضوء أحكام المادة )

وغيرهم من القائمين بالتدريس فيه كل فى ( " فقرة أولى : ال يجوز الندب إلى القسم للتدريس فى أقسام الليسانس والبكالوريوس إال إذا استوفى أعضاء هيئة التدريس 278مادة )
 مادته النصاب المنصوص عليه "

  

  م
 اسم عضو هيئة التدريس 

 
 الدرجة الوظيفية

 
 جهة العمل

 
 المادة

 
 الفرقة

  عدد الساعات
إجمالي 
 عملي تمارين نظري الساعات

 
 
1 

 
 

 أ.د /محمد البادي

 
 
 استاذ

ج  –كلية االداب 
 كفرالشيخ

  -- 2 2 اولي لغة عربية ) قواعد ، ادب ، نصوص (
 ساعات 8

 -- 2 2 ثانية لغة عربية ) قواعد ، ادب ، نصوص (
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        عميد الكلية                      نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             القسم العلمي           شئون التعليم والطالب         
                                     

        أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوقي              أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوقي             ميد علي علي غالبأ.م.د / عبد الح                                                                  
 

 

 

 بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة القائمين بالتدريس بيـان

  درجة البكالوريوس الثانيالفصل الدراسى م 2017/2018للعام الجامعى  لجميع االقسام العلميةالكلية  خارجمن  
 

 
  -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :278وذلك فى ضوء أحكام المادة )

قائمين بالتدريس فيه كل فى ( " فقرة أولى : ال يجوز الندب إلى القسم للتدريس فى أقسام الليسانس والبكالوريوس إال إذا استوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من ال278مادة )
 وص عليه "مادته النصاب المنص

 
  

  م
 اسم عضو هيئة التدريس 

 
 الدرجة الوظيفية

 
 جهة العمل

 
 المادة

 
 الفرقة

  عدد الساعات
إجمالي 
 عملي تمارين نظري الساعات

 
1 

 
 د /رضا مبروك

 
 مدرس

كلية الحاسبات 
ج  –والمعلومات 
 كفرالشيخ

 
 حاسب الي

 
 اولي

 
2 

 
2 

  
 ساعات4
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        عميد الكلية                      نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             القسم العلمي           شئون التعليم والطالب         
                                     

        أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوقي              أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوقي             ميد علي علي غالبأ.م.د / عبد الح                                                                  
 

 

 بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة القائمين بالتدريس بيـان

  درجة البكالوريوس الثانيالفصل الدراسى م 2017/2018للعام الجامعى  لجميع االقسام العلميةالكلية  داخلمن  
 
 

 

  -( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باآلتى :276وذلك فى ضوء أحكام المادة )

 

ألقسر  للمل بأ  رفر فل     أب ر  لخل للةلأك . " لمجلل للةلأك ف  عةلي ف اري  أسك للشينعل لتر ب للميشقلأ  ررلشينعل ررلةلأك ملبري  نلل فل ى ر بل  فل للبأر  رشمرنع   ملأك    ل

 لتعشبب للةلأك رأقسرىفر للمخشلفك لللمعر ي للشررعك لفر لحية قر مك رذلتفر " .

 
 

  م
 اسم عضو هيئة التدريس 

 
 الدرجة الوظيفية

 
 جهة العمل

 
 المادة

 
 الفرقة

  عدد الساعات
إجمالي 
 عملي تمارين نظري الساعات

 
1 

 
 أ.م.د / طه رشدي طه

 
 استاذ مساعد

 –كلية االلسن 
 جامعة كفرالشيخ

 
 حقوق انسان

 
 اولي

 
2 

   
 ساعات2


