
 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي 

 9191/  9102فى العام الجامعى (  علم االنسجة ) قسمبأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية 

 

 م 

 

 االســــــــــــم

 

 الدرجة الوظيفية

 

 تدريسةالقائم ب المقرر

 

 الفرقة

اجمالى  عدد الســـــاعات

 عاتالسا

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 عملى نظرى 

  0 _ 0 االول وبيولوجيا الخليةعلم االنسجه  استاذ مساعد د / مها محمد راتب ابوجازيهأ.م. 0

  1.5 - .5 االول وبيولوجيا الخليةعلم االنسجه  مدرس د / مروه محمد عبدالسالم 9

  1.5 - .5 االول يولوجيا الخليةوبعلم االنسجه  مدرس  د/ اميره محمد عثمان 9

  0 0 - االول وبيولوجيا الخليةعلم االنسجه  مدرس مساعد ط/ عزه محمد احمد هالل 3

  1.5 .5 - االول وبيولوجيا الخليةعلم االنسجه  مدرس مساعد ط / نيره اشرف االشمونى 4

  1.5 .5 - االول وبيولوجيا الخليةعلم االنسجه  مدرس مساعد ط/ سالى احمد عبدالعزيز 5

 

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها . محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102( فى العام الجامعى  الباثولوجى بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) قسم

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 فيةالوظي

القائم  المقرر

 تدريسةب

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 عملى نظرى 

  4 - 4 الثالثة الباثولوجى استاذ  أ. د/ ايمان محمد ابراهيم سعيد 0

  9 9 _ الثالثة الباثولوجى مدرس مساعد ط/ ايمان محمد نور 3

  9 9 _ الثالثة الباثولوجى معيد قادرط / محمد مكايد عبدال 4

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها . محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى

 

 

  

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي 

 9191/  9102( فى العام الجامعى االدمى وعلم االجنهالتشريح قسم بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) 

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 عملى نظرى 

  1.5 - 1.5 الثانية التشريح االدمى وعلم االجنة مدرس  د/ رشا عبدالقادر صالح 0

  1.5 - 1.5 الثانية لتشريح االدمى وعلم االجنةا مدرس  د/ منى عبدالعاطى احمد 9

  1.5 - 1.5 الثانية التشريح االدمى وعلم االجنة مدرس  د/ اميره السيد فرج 3

  1.5 - 1.5 الثانية التشريح االدمى وعلم االجنة مدرس  / نهى حماد عبدالغنى د 4

  0 0 - الثانية ةالتشريح االدمى وعلم االجن مدر مساعد ط / بسمه صالح عبدالحى 5

  0 0 - الثانية التشريح االدمى وعلم االجنة معيد ط / شروق عبدالمحسن 2

  0 0 - الثانية التشريح االدمى وعلم االجنة معيد      ط/ غادة ابراهيم لطفى 7

         

قضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس او ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى ت 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 حدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها و



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

                                                    

 انــــــــــــــــــبي  

 9191/  9102الجامعى بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة قسم التشريح االدمى وعلم االجنه فى العام 

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

الكلية المنتدب 

 منها

 

 نتدب لتدريسةالمقررالم

اجمالى  عدد الساعات الفرقة

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 عملى نظرى  مجلس الكلية

  0 0 -- 0 الثانية التشريح االدمى وعلم االجنه طب طنطا استاذ  براهيم البرماوىأ.د/ منال ا 0

  0 0 -- 0 الثانية لم االجنهالتشريح االدمى وع طب طنطا استاذ  أ.د/مايسه فهمى سالم 9

موافقة مجلس الكلية واخذ  ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد 977وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

دب دب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤدى الى تغيب المنتدب عن مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز النراى مجلس القسم المختص بشرط اال يكون من شأن الن

 كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .

 

 

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي                                                    

 9191/  9102الكيمياء الحيوية ( للفرقة االولى فى العام الجامعى  قسمبأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية )

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

القائم  المقرر

 تدريسةب

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة

 لساعاتا

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 عملى نظرى 

  0.5 - 0.5 الثانية حيويهالكيمياء ال مدرس د / مروه محمد منا 0

  0 0 _ الثانية حيويهالكيمياء ال مدرس مساعد ط . هاله السعيد محفوظ 9

  1.5 1.5 _ الثانية الكيمياء الحيوية  معيد ط/ دعاء طع احمد 3

  1.5 1.5 -- الثانية الكيمياء الحيوية  معيد محمد حافظ ط / عبدالله 4

 

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها . محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102 بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة )قسم الكيمياء الحيوية ( فى العام الجامعى

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

الكلية المنتدب 

 منها

المقررالمنتدب 

 لتدريسة

اجمالى  عدد الساعات الفرقة

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 عملى نظرى  مجلس الكلية

  9 0 __ 0  الثانية الكيمياء الحيوية طب طنطا مدرس د/ رويدا رافت ابراهيم 0

           

           

موافقة مجلس الكلية واخذ  ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد 977وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

الندب الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤدى الى تغيب المنتدب عن مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز راى مجلس القسم المختص بشرط اال يكون من شأن 

 كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .

 

 

 

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102فى العام الجامعى (  )قسم الفسيولوجيا الطبيةلوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس وا

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

القائم  المقرر

 تدريسةب
اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة

 الساعات

تاريخ موافقة مجلس 

 الكلية
 عملى نظرى 

  9 - 9 الثانية الفسيولوجيا الطبية مدرس د سند الخولىد/ سن 0

  9 - 9 الثانية الفسيولوجيا الطبية مدرس د/ هانى محمد صديق برج 9

  0 0 -- الثانية الفسيولوجيا الطبية معيد ط/ الشيماء ابراهيم محمد 3

  1.5 1.5 - الثانية الفسيولوجيا الطبيه معيد ط/ لمياء محمود غريب 4

         

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

                                                                                             باقسامها والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية 

     

 

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102ة فى العام الجامعى بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الجامع

 

 م 

 

 مـــــــــــــاالس

الدرجة 

 الوظيفية

الكلية المنتدب 

 منها

المقررالمنتدب 

 لتدريسة

اجمالى  عدد الساعات الفرقة

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 عملى نظرى 

  0 0 -- 0 االولى حقوق االنسان الحقوق مدرس د/  حليم رجب كمال 0

9 
 أ.د/عبدالحليم عكاشة

  0 0 -- 0 االولى  Life sports تربية رياضية استاذ

3 
 

         

مين بالتدريس فى كليات الجامعة لرئيس الجامعة ان يعهد الى اعضاء هيئة التدريس وسائر القائ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى :  975وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 اخذ رأى مجلس الكلية المنتدب منها ...  القاء دروس او محاضرات او القيام بتمارين عملية فى غير كلياتهم داخل الجامعة وذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية المنتدب اليها وبعد

كل فى مادته للنصاب فيه . س فى اقسام الليسانس او البكالوريوس اال اذا استوفى اعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس ( الفقرة االولى " ال يجوز الندب الى القسم للتدري 972والمادة ) 

         . المنصوص عليه

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي                                                                                                 

 9191/  9102العام الجامعى  )الميكروبيولوجى(بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة 

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

الكلية المنتدب 

 منها

المقررالمنتدب 

 لتدريسة

اجمالى  عدد الساعات الفرقة

 الساعات

دد ايام ع

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 عملى نظرى 

  0 0 -- 0 الثالثة ميكروبيولوجى طب طنطا استاذ أ.د/احمد  مصطفى امين 0

  0 5. -- 5. الثالثة ميكروبيولوجى طب طنطا استاذ أ.د/رغدة احمد زكى 9

  0 5. -- 5. الثةالث ميكروبيولوجى طب طنطا استاذ أ.د/عزه محمود محمد حسن 3

  0 5. -- 5. الثالثة ميكروبيولوجى طب طنطا استاذ مساعد  أ.م.د/وجيه سالم محمد 4

           

امعة بعد موافقة مجلس الكلية واخذ ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الج 977وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

قر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب راى مجلس القسم المختص بشرط اال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤدى الى تغيب المنتدب عن م

 م االعارات .كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكا

 

 

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 

 انــــــــــــــــــبي                                                                                                   

 9191/  9102فى العام الجامعى   الثالثة ) الميكروبيولوجى (بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية للفرقة 

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

القائم  المقرر

 تدريسةب

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 عملى نظرى 

  .5 .5 - الثالثة الميكروبيولوجى مدرس مساعد ط / سمر احمد عبدالمعطى 0

  .5 .5 - الثالثة "        " مدرس مساعد عبان النحالط/ ايات ش 9

  .5 .5 - الثالثة "        " مدرس مساعد ط/ سالى على صالح 3

  .5 .5 - الثالثة "        " مدرس مساعد ط/ سالى حسن عيسوى  4

         

ت والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس او ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعا 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 حدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها و



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي                                                             

 9191/  9102لعام الجامعى بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية للفرقة الثالثة ) الطفيليات الطبية (  فى ا

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

ائم الق المقرر

 تدريسةب

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 عملى نظرى 

 3/01/9102 0 - 0 الثالثة الطفيليات الطبية مدرس   مروه محمد غالبد /  0

  0 - 0 الثالثة الطفيليات الطبية مدرس  ساره محمد جمالط /  9

  9 9 - الثالثة ليات الطبيةالطفي معيد ط/ محمد عبدالمنعم 3

 

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 اخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها د

 

 

 

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102ام الجامعى بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية للفرقة الثالثة ) الفارماكولوجيا (  فى الع

 

 م 

 

 الســــــــــــما

الدرجة 

 الوظيفية

القائم  المقرر

 تدريسةب

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 عملى نظرى 

  0 0 - الثالثة الفارماكولوجيا معيد  ط/ ريهام محمد الشحات 0

  0 0 - الثالثة الفارماكولوجيا معيد ط / ايه ابراهيم حامد 9

  0 0 - الثالثة الفارماكولوجيا معيد ط / فاطمة صبحى اللبيشى 3

  0 0 - الثالثة الفارماكولوجى معيد ط/ ايه محمد خيرى 4

 

لكلية القاء دروس او ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس با 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 حدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها و

                                                                                                

 

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي                                                                                  

 9191/  9102ام الجامعى بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة الثالثة ) الفارماكولوجيا ( فى الع

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

الكلية المنتدب 

 منها

المقررالمنتدب 

 لتدريسة

اجمالى  عدد الساعات الفرقة

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 عملى نظرى 

  0 0 - 0 الثالثة الفارماكولوجيا المنصورةطب  استاذ سميه عبداللطيف مقبلأ.د/  0

  0 0 -- 0 الثالثة الفارماكولوجيا طب المنصورة استاذ ا.د/ هاله عبدالملك العشرى 9

  0 0 -- 0 الثالثة الفارماكولوجيا طب المنصورة استاذ أ.د/ نعمت عبدالحكم المتولى 3

  0 0 -- 0 الثالثة الفارماكولوجيا المنصورةطب  مدرس نبيل محمود عبدالخالق االديب/  د 4

           

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

لعمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤدى الى تغيب المنتدب عن موافقة مجلس الكلية واخذ رأى مجلس القسم المختص بشرط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير ا

 مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102لتدريس من داخل الكلية للفرقة الرابعة  ) االذن واالنف والحنجرة (  فى العام الجامعى بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين با

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 عملى نظرى اجمالى 

ساعة  0 الرابعة االذن واالنف والحنجرة استاذ مساعد عد الدسوقى الزياتأ.م.د/ س 0

 باالشتراك

 

 

 اسبوع 4

  

   الرابعة  االذن واالنف والحنجرة استاذ مساعد أ.م.د/ تقوى عدلى جبر 9

   - الرابعة االذن واالنف والحنجرة مدرس مساعد ط/ احمد وحيد احمد الجندى 3

   - الرابعة االذن واالنف والحنجرة "      " ادط/ هاله على محمد رش 4

   - الرابعة االذن واالنف والحنجرة "      " ط/ احمد سامى 5

   - الرابعة االذن واالنف والحنجرة "      " ط/ هيثم حسن الفرارجى 2

 

تى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس او ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وال 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 التابعة لها وحدة قائمة بذاتها  محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102الجامعى اده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة الرابعة ) االذن واالنف والحنجرة ( فى العام بأسماء الس

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

الكلية المنتدب 

 منها

اجمالى  عدد الساعات الفرقة المقررالمنتدب لتدريسة

 ساعاتال

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 عملى اجمالى النظرى 

  الرابعة االذن واالنف والحنجرة المنصورةطب  استاذ محمد رشاد غنيمأ.د/  0

 

ساعة  0

 باالشتراك

 

 اسبوع 4

 0  

  0  الرابعة االذن واالنف والحنجرة طب المنصورة مدرس د/ محمد عبدالبديع 9

  0  الرابعة االذن واالنف والحنجرة طب المنصورة مدرس د/ احمد السبكى 3

  0  الرابعة االذن واالنف والحنجرة طب المنوفية استاذ أ.د / احمد عبدالمنعم رجب 4

  0  الرابعة االذن واالنف والحنجرة طب طنطا استاذ أ.د/ محمود عبدالعزيز 5

 

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

ى الى تغيب المنتدب عن دموافقة مجلس الكلية واخذ رأى مجلس القسم المختص بشرط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤ

 مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102) طب وجراحة العين (  فى العام الجامعى   بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية للفرقة الرابعة

 

 م 

الدرجة  االســــــــــــم       

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 عملى نظرى 

  .5 بعةالرا طب وجراحة العين  مدرس  د/ احمد اسامه محمد هاشم 0

2    

 اسابيع 

  

   1.5 الرابعة طب وجراحة العين  مدرس د/ محمد فتوح الوردانى 9

   1.5 الرابعة طب وجراحة العين  مدرس د/ مياده على يوسف 3

   - الرابعة طب وجراحة العين  "       " ط/ محمد احمد محمد  4

   - الرابعة ن طب وجراحة العي "       " ط/ مصطفى احمد احمد والى 5

    الرابعة طب وجراحة العين  "       " ط/ احمد محمد الشهاوى 2

7         

 

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 ئمة بذاتها .ت او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها وحدة قامحاضرا

 

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102لرابعة ) طب وجراحة العين ( فى العام الجامعى بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة ا

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

 

 الكلية المنتدب منها

المقررالمنتدب 

 لتدريسة

اجمالى  عدد الساعات الفرقة

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 عملى نظرى 

  1 الرابعة طب وجراحة العين طنطاطب  استاذ احمد موسىأ.د /مجدى صالح  0

 اسابيع 2

1 0  

          

 

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

عن اخذ رأى مجلس القسم المختص بشرط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤدى الى تغيب المنتدب موافقة مجلس الكلية و

 مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .

 

 

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102الجامعى بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية للفرقة الرابعة  ) طب المجتمع (  فى العام 

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة المقرر القائم بتدريسه

 الساعات

اريخ موافقة ت

 مجلس الكلية
 عملى نظرى 

 0 -- الرابعة طب المجتمع معيد ط/ هبة الله عبدالمقصود عبدالمنصف 0

0 

0  

  0 - الرابعة طب المجتمع معيد ط/ هدى سعد عبدالحميد 9

  0 0 - الرابعة طب المجتمع معيد ط/ سمر يوسف ابراهيم زيدان 3

 

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 حدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها و

 

 

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102الجامعى بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة الرابعة  ) طب المجتمع ( فى العام 

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

الكلية المنتدب 

 منها

رالمنتدب المقر

 لتدريسة

اجمالى  عدد الساعات الفرقة

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 عملى نظرى 

  0 3 1 2 الرابعة طب المجتمع طنطاطب  استاذ أ.د/ ابراهيم  على  كباش 0

  0 3 1 2 الرابعة طب المجتمع طب طنطا استاذ أ.د/ عبدالعزيز فاروق الديب 9

3           

           

           

           

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

ط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤدى الى تغيب المنتدب عن موافقة مجلس الكلية واخذ رأى مجلس القسم المختص بشر

 مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

      ( فى العام الجامعىن داخل الكلية للفرقة الرابعة )الطب الشرعى والسموم االكلينيكةيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس مبأسماء الساده اعضاء ه

9102 /9191 

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر

 الساعات

 تاريخ موافقة

 مجلس الكلية
 عملى نظرى 

الطب الشرعى والسموم  مدرس مساعد الله على عبدالحليم ةط/ هب 0

 االكلينيكة

 9 - الرابعة

 

9  

         

 

ية التدريس بالكلية القاء دروس او ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئ 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 حدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها و

                                                                                 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

كلينيكية  ( فى العام الجامعى بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة الرابعة ) الطب الشرعى والسموم اال

9102  /9191 

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

الكلية المنتدب 

 منها

اجمالى  عدد الساعات الفرقة قررالمنتدب لتدريسةالم

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 عملى نظرى 

الطب الشرعى  طنطاطب  استاذ عبدالمعطى كباشأ.د/  0

 والسموم االكلينيكية  

  0 9 0 0 الرابعة

الطب الشرعى  طب طنطا مدرس  ا.د / فاطمه الجزار 9

 سموم االكلينيكية  وال

  0 9 0 0 الرابعة

الطب الشرعى  طب طنطا مدرس د/ منى غنيم 3

 والسموم االكلينيكية  

  0 0.5 0 1.5 الرابعة

 

ر من رئيس الجامعة بعد ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرا 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

دى الى تغيب المنتدب عن موافقة مجلس الكلية واخذ رأى مجلس القسم المختص بشرط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤ

 ة ويخضع الحكام االعارات .مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعار

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) قسم طب االطفال ( فى العام الجامعى 

 

 م 

 

 االســــــــــــم

القائم  المقرر الدرجة الوظيفية

 تدريسةب

اجمالى  ســـــاعاتعدد ال الفرقة

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  0 الخامسة طب االطفال استاذ ا.د / اسامه عبدالفتاح العجمى 0
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 اسبوع  

0  

  0 0 الخامسة طب االطفال مدرس د/ عبير سالمه 9

   - الخامسة طب االطفال  مدرس مساعد ط / هبه مصطفى رياض 3

   - الخامسة طب االطفال "   " ط/ شيماء صالح السيد 4

   - الخامسة طب االطفال "   " ط/ احمد محمد عباس 5

   - الخامسة طب االطفال "  " ط / محمد ابراهيم عبدالغفار 2

   - الخامسة طب االطفال "  " ط/ منار عبدالوهاب حسن 7

   - الخامسة طب االطفال "   " ط/مروه احمد الدجوى 2

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 بر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعت



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102الجامعى بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة الخامسة ) طب االطفال  ( فى العام 

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

درجة ال

 الوظيفية

الكلية المنتدب 

 منها

اجمالى  عدد الساعات الفرقة المقررالمنتدب لتدريسة

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية

 اكلينيكى نظرى 

  0.5 الخامسة طب االطفال طب المنصوره استاذ  أ.د / طارق الدسوقى عبدالجليل 0

 

 

 اسبوع 09

0.5 0  

  0 0.5 0.5 الخامسة طب االطفال طب طنطا استاذ د / محمد رمضان الشنشورىأ. 9

  0 0 0 الخامسة طب االطفال طب طنطا استاذ  أ.د / ماهر احمد عبدالحافظ 3

  0 0 0 الخامسة طب االطفال طب طنطا استاذ ابوالعز أ.د/ احمد عبداالباسط 4

  0 0 0 الخامسة طفالطب اال طب طنطا مدرس د/ اشرف محمد ابراهيم 5

  0 0 0 الخامسة طب االطفال طب المنصورة استاذ أ.د/محمد مجدى ابوالخير 2

       0 0  

 

امعة بعد ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الج 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

دى الى تغيب المنتدب عن موافقة مجلس الكلية واخذ رأى مجلس القسم المختص بشرط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤ

م االعارات .مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكا



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) قسم الباطنة العامة  ( فى العام الجامعى 

 

 م 

 

 االســــــــــــم

القائم  المقرر الدرجة الوظيفية

 تدريسةب

اجمالى  تعدد الســـــاعا الفرقة

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  9 الخامسة الباطنة العامة   مدرس د / تامر السعيد سيف النصر 0

 

 اسبوع  09

9  

   - الخامسة الباطنة العامة    مدرس مساعد ط / رشا عبدالله البهى رجب 9

   - الخامسة   الباطنة العامة "   " عمرو خليفه حسينط/  3

   - الخامسة الباطنة العامة   "   " هناء السيد بركاتط/  4

   - الخامسة الباطنة العامة   "   " ط/ محمود سعيد عبدالهادى 5

   - الخامسة الباطنة العامة   "   " ط/ مروه منير امين 2

    - الخامسة الباطنة العامة   "   " ط/ زينب شفيق شفيق حامد 7

    - الخامسة الباطنة العامة   "   " ط/ هدير فتحى محمد محمد 2

    - الخامسة الباطنة العامة   "   " ط/ محمد خالد عبدالعال 2

دريس بالكلية القاء دروس او ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية الت 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

حدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها و



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي                                                                     

 9191/  9102( فى العام الجامعى الخامسة )امراض الباطنه العامة بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة 

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  ساعاتعدد ال الفرقة المقررالمنتدب لتدريسة الكلية المنتدب منها

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  0 الخامسة الباطنة العامة طب المنوفية استاذ مدحت غازىأ.د/ 0

09 

 اسبوع

0 0  

  0 0 0 الخامسة الباطنة العامة طنطاطب  استاذ ا.د/مبروك الشيخ 9

  0 0 0 الخامسة الباطنة العامة ب طنطاط استاذ ا.د/جمال النجار 3

  0 0 0 الخامسة الباطنة العامة طب طنطا استاذ مساعد د/ ياسر محمد عبدالرؤف 4

  0 0 0 الخامسة الباطنة العامة طب طنطا مدرس د/ تامر عبدالحميد البديوى 5

  0 0 0 الخامسة الباطنة العامة طب طنطا مدرس د/ نشوى الغرباوى 2

    0 الخامسة الباطنة العامة طب اسكدنريه مدرس ايهاب مصطفى حسونه د/ 7

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

القسم المختص بشرط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤدى الى تغيب المنتدب عن موافقة مجلس الكلية واخذ رأى مجلس 

 مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102( فى العام الجامعى  الكبد والجهاز الهضمىء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) بأسما

 

 م 

 

 االســــــــــــم

القائم  المقرر الدرجة الوظيفية

 تدريسةب

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة

 الساعات

تاريخ موافقة 

 ةمجلس الكلي
 االكلينيكى نظرى 

الكبد والجهاز الهضمى  استاذ ا.د / حسن السيد الباتع 0

 واالمراض المعدية

  15 الخامسة

 

 اسبوع  2

15  

  15 15 الخامسة "                  " استاذ مساعد أ.م.د/ محمد عماره 9

  .5 .5 الخامسة "                   " مدرس  د/ ابراهيم فتحى عامر 3

   - الخامسة "                   " مدرس مريم صالح زغلول/ د 4

   - الخامسة "                   "  مدرس مساعد محمد حسين احمد/ ط 5

   - الخامسة "                   " "  " ايه محمد محروصط /  2

ون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس او ( من الالئحة التنفيذية لقان 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 حدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها و



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9102/  9102بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) النفسية والعصبية ( فى العام الجامعى 

 

 م 

 

 االســــــــــــم

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر الدرجة الوظيفية

 الساعات

قة تاريخ مواف

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  - الخامسة االمراض النفسية والعصبية  مدرس مساعد ط/ شيماء احمد الجمل 0

 اسبوع  2

  

   - الخامسة "       " "     "  ط/ سلمى محمد رجب 9

   - الخامسة "       " "   " ط/ مى مصطفى كامل 3

   - الخامسة "      "  "     " محمد زينهم محمود/ ط 4

   - الخامسة "       " "     " ط/ شيريهان محمد رزق 5

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 امها والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقس



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102) النفسية والعصبية  ( فى العام الجامعى  الخامسةبأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة 

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 ظيفيةالو

الكلية المنتدب 

 منها

اجمالى  عدد الساعات الفرقة المقررالمنتدب لتدريسة

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  0 الخامسة االمراض النفسية والعصبية طنطاطب   استاذ ا.د/ ايهاب السيد رمضان 0

 اسبوع 2

0 0  

  0 1.5 1.5 الخامسة االمراض النفسية والعصبية طنطاطب  استاذ شوقىا.د/ ايهاب  9

          

          

 

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

يب المنتدب عن لس الكلية واخذ رأى مجلس القسم المختص بشرط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤدى الى تغموافقة مج

 مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) االمراض الجلدية ( فى العام الجامعى 

 

 م 

 

 االســــــــــــم

القائم  المقرر الدرجة الوظيفية

 تدريسةب

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة

 الساعات

خ موافقة تاري

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  - الخامسة االمراض الجلدية مدرس مساعد ط/ نورا عبدالمنعم السيسى 0

 اسبوع  2

  

   - الخامسة االمراض الجلدية "     "  ط/ ايه محمود رافت 9

   - الخامسة االمراض الجلدية "     "  ط/ دينا على سنون 3

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972ام المادة ) وذلك فى ضوء احك

 لتابعة لها وحدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد ا



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102) االمراض الجلدية  ( فى العام الجامعى  الخامسةبأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة 

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الساعات الفرقة المقررالمنتدب لتدريسة نتدب منهاالكلية الم

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  0 الخامسة االمراض الجلدية   طنطاطب  استاذ مساعد ا.م.د / رانيا احمد التطاوى 0

 اسبوع 2

0 0  

  0 1.5 1.5 الخامسة االمراض الجلدية   طب طنطا استاذ مساعد أ.م.د/عبير عبدالحكيم هديب 9

  0 1.5 1.5 الخامسة االمراض الجلدية   طب طنطا مدرس د/ امل احمد العشماوى 3

4           

لتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب ل 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

دى الى تغيب المنتدب عن موافقة مجلس الكلية واخذ رأى مجلس القسم المختص بشرط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤ

 ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) االشعة التشخيصية ( فى العام الجامعى 

 

 م 

 

 االســــــــــــم

القائم  المقرر الدرجة الوظيفية

 تدريسةب

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  0 الخامسة االشعة التشخيصية  مدرس حسيب د/ منى طلعت 0

 اسبوع  3

0  

   - الخامسة االشعة التشخيصية  مدرس مساعد ط/ عماد حسن على 9

   - الخامسة االشعة التشخيصية  "   " النبىط/محمود عبدالعزيز عبد 3

   - الخامسة االشعة التشخيصية  "     " مصطفى فاروق محمود/ ط 4

    الخامسة االشعة التشخيصية "    " محمد صبرى عبدة 5

لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس او  ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 حدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها و

 

 

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102ئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة الخامسة ) االشعة التخيصية  ( فى العام الجامعى بأسماء الساده اعضاء هي

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الساعات الفرقة المقررالمنتدب لتدريسة الكلية المنتدب منها

 الساعات

عدد ايام 

 نتداباال

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

 9102//3 0 1.5  1.5 الخامسة   االشعة التشخيصية المنصورةطب  مدرس د/ دعاء خضر محد خضر 0

          

          

           

ت والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعا 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

دى الى تغيب المنتدب عن موافقة مجلس الكلية واخذ رأى مجلس القسم المختص بشرط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤ

 ى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .مقر عمله الكثر من يومين ف

 

 انــــــــــــــــــبي



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 9191/  9102معى بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) الباثولوجيا االكلينيكية ( فى العام الجا

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  0 الخامسة الباثولوجيا االكلينيكية  استاذ ا.د/ نهله حامد نصير 0

 اسبوع  2

0  

   - الخامسة الباثولوجيا االكلينيكية  مدرس مساعد ط/ايمان محمد محمود 9

   - الخامسة الباثولوجيا االكلينيكية  "     "  ط/ داليا السيد عبدالله 3

   - الخامسة الباثولوجيا االكلينيكية  "  " ط/ اسماء امبارك حسن 4

    - الخامسة الباثولوجيا االكلينيكية  "   " ط/ محمد بسيونى المصرى 5

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972وء احكام المادة ) وذلك فى ض

 عاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والم



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102) الباثولوجيا االكلينيكية  ( فى العام الجامعى  الخامسةبأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة 

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 فيةالوظي

اجمالى  عدد الساعات الفرقة المقررالمنتدب لتدريسة الكلية المنتدب منها

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  .5 الخامسة الباثولوجيا االكلينيكية   طنطاطب  استاذ محمد كمال زهرةأ.د/  0

 

 اسبوع 2

5. 0  

     الخامسة الباثولوجيا االكلينيكية   طنطاطب  استاذ والعنينأ.د/ امانى اب 9

     الخامسة الباثولوجيا االكلينيكية   طنطاطب  استاذ أ.د/ هشام احمد عيسى 3

     الخامسة الباثولوجيا االكلينيكية   طنطاطب  مدرس د/ محمد طارق عبدالمنعم 4

ئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد ( من الال 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

منتدب عن دى الى تغيب الموافقة مجلس الكلية واخذ رأى مجلس القسم المختص بشرط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤ

 مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102فى العام الجامعى (  القلب واالوعية الدمويةبأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) 

 

 م 

 

 االســــــــــــم

تاريخ موافقة  اجمالى الساعات عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر الدرجة الوظيفية

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  0 الخامسة القلب واالوعية الدموية  استاذ  أ.م.د/ رضا بيومى بسطويسى 0

 

 

 

 بوع اس 2

0  

  1.5 1.5 الخامسة القلب واالوعية الدموية  مدرس د/ وائل انور الشحات حسيب 9

   - الخامسة القلب واالوعية الدموية  مدرس مساعد ط/ اسالم محمود محمد 3

   - الخامسة القلب واالوعية الدموية "     " ط / كريم على ماهر 4

   - الخامسة الوعية الدمويةالقلب وا "     " ط/ احمد محمد عادل 5

   - الخامسة القلب واالوعية الدموية "     " ط/احمد مصطفى احمد 2

   - الخامسة القلب واالوعية الدموية  "     "  ط/ خالد السيد السيد موسى 7

االتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس او ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى ب 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

  حدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها و

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102( فى العام الجامعى  االمراض الصدريةاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) بأسماء الساده اعض

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 كلينيكىاال نظرى 

  1.5 الخامسة االمراض الصدرية  مدرس  د/ هانى حسين محمد 0

 اسبوع  2

 3/01/9102 

   - الخامسة االمراض الصدرية  مدرس مساعد ط/ والء مختار عيد 9

   - الخامسة االمراض الصدرية  مدرس مساعد ط/ اسماء سعد ابوالخير 3

   - الخامسة الصدرية االمراض  مدرس مساعد ط/ ميرفت على محمود 4

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 كلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل ال



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102( فى العام الجامعى )االمراض الصدرية الخامسةلفرقة بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة ل

 

 م 

 

 ـــــــماالســـــــ

الدرجة 

 الوظيفية

الكلية المنتدب 

 منها

اجمالى  عدد الساعات الفرقة المقررالمنتدب لتدريسة

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  .5 الخامسة   االمراض الصدرية طب طنطا استاذ مساعد أ.م.د/محمد السيد  حنتيره 0

 اسبوع 2

0 0  

  0 0 .5 الخامسة   االمراض الصدرية طب طنطا مدرس د/ والء موافى عبدالحليم اللواتى 9

          

عد ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة ب 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

دى الى تغيب المنتدب عن موافقة مجلس الكلية واخذ رأى مجلس القسم المختص بشرط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤ

 ارات .مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االع



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) الطب الطبيعى ( فى العام الجامعى 

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر

 اعاتالس

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  - الخامسة الطب الطبيعى والتاهيل مدرس ط/ اميره محمد ابراهيم 0

 اسبوع  3

  

        

اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس او  ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 حدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها و

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102) الطب الطبيعى  ( فى العام الجامعى  الخامسةعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف الم

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الساعات الفرقة المقررالمنتدب لتدريسة الكلية المنتدب منها

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 لكليةمجلس ا
 االكلينيكى نظرى 

  0.5 الخامسة الطب الطبيعى طب طنطا استاذ السعدنىمحمد أ.د / حنان  0

 اسبوع 3

0.5 0  

9          

3          

من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد  ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

دى الى تغيب المنتدب عن موافقة مجلس الكلية واخذ رأى مجلس القسم المختص بشرط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤ

 هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى 

 

 

 

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102 بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) جراحة العظام والكسور ( فى العام الجامعى

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب رالمقر

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

ساعة  السادسة جراحة العظام والكسور استاذ مساعد أ.م.د/ حسام محمد جاد 0

ونصف 

 باالشتراك

 

 اسبوع 3

  

  السادسة الكسورجراحة العظام و استاذ مساعد أ.م.د/حاتم السيد الجوهرى 9

  السادسة جراحة العظام والكسور مدرس د/ هانى محمد حامد 3

  السادسة جراحة العظام والكسور مدرس  د/ هشام محمد جاويش 4

اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس او  ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 حدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها و



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102( فى العام الجامعى  الجراحة العامةاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المع

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  0 السادسة الجراحة العامة استاذ  ماعيلأ.د/ خالد احمد اس 0

 

 

 اسبوع 12

0  

  0 0 السادسة الجراحة العامة استاذ قرع اسماعيلأ.د/طه  9

  0 0 السادسة الجراحة العامة مدرس د/ رضا فوزى عباس 3

   - السادسة الجراحة العامة مدرس مساعد ط/ محمد احمد طلبه 4

   - السادسة الجراحة العامة مدرس مساعد ط/ احمد لمعى احمد 5

   - " "     " مدرس مساعد ط/ شريف مدحت محمود 2

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 ارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتم

 

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102ة العامة  ( فى العام الجامعى ) الجراح السادسةبأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة 

اجمالى  عدد الساعات الفرقة المقررالمنتدب لتدريسة الكلية المنتدب منها الدرجة الوظيفية االســــــــــــــم         م 

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 االكلينيكى نظرى  مجلس الكلية

  0 السادسة الجراحة العامة طب طنطا استاذ رياأ.د / جالل احمد ابو 0

 

 

 

 اسبوع09

0 0  

  0 0 0 السادسة الجراحة العامة طب طنطا استاذ ا.د/حمادة حسن داود 9

  0 0 0 السادسة الجراحة العامة طب طنطا استاذ ا.د/حمدى صدقى 3

  0 0 0 السادسة الجراحة العامة طب طنطا استاذ أ.د/ محمد حمدى ابوريا 4

  0 0 0 السادسة الجراحة العامة طب طنطا استاذ أ.د/اشرف العطار 5

  0 1.5 1.5 السادسة الجراحة العامة طب طنطا استاذ مساعد ا.د/نزار ابوحالوه 2

  0 1.5 1.5 السادسة الجراحة العامة طب طنطا استاذ مساعد ا.د/ خالد الشيمى 7

  0 0 0 السادسة الجراحة العامة طاطب طن استاذ مساعد ا.د/ اكرم البطرنى 2

2          

موافقة مجلس الكلية واخذ  ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

السبوع  . ويجوز الندب أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤدى الى تغيب المنتدب عن مقر عمله الكثر من يومين فى ارأى مجلس القسم المختص بشرط 

كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي                                                                    

 9191/  9102بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) جراحة القلب والصدر ( فى العام الجامعى 

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  ــــاعاتعدد السـ الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  1.5 السادسة جراحة القلب والصدر استاذ  أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال 0

 

 

 اسبوع 1

1.5  

  1.5 1.5 السادسة جراحة القلب والصدر استاذ مساعد أ.م.د/وائل محمد الفقى 9

  1.5 1.5 السادسة جراحة القلب والصدر درس م د/ عمرو احمد عبده عتش 3

   - السادسة جراحة القلب والصدر مدرس مساعد ط/ محمد احمد الدميرى 4

   - السادسة جراحة القلب والصدر مدرس مساعد ط/ كريم محمد ماضى 5

   - السادسة جراحة القلب والصدر مدرس مساعد ط/ محمد مجدى عبدالعليم  2

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972احكام المادة ) وذلك فى ضوء 

 د التابعة لها وحدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاه



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) جراحة المخ واالعصاب ( فى العام الجامعى 

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  1.5 السادسة جراحة المخ واالعصاب مدرس  د/ مؤمن محمد مرسى 0

 اسبوع 1

1.5  

   - السادسة جراحة المخ واالعصاب مدرس مساعد ط/نبيل امين عبدالعزيز 9

   - السادسة جراحة المخ واالعصاب مساعدمدرس  ط/ احمد انس احمد 3

   - السادسة جراحة المخ واالعصاب مدرس مساعد ط/ ايمن محمد ابراهيم 4

   - السادسة جراحة المخ واالعصاب مدرس مساعد ط/محمد على عباس 5

ى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس او ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقض 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 حدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها و

 

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102جراحة المخ واالعصاب( فى العام الجامعى السادسة )اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة  بأسماء الساده

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الساعات الفرقة المقررالمنتدب لتدريسة الكلية المنتدب منها

 الساعات

دد ايام ع

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

جراحة المخ  طب الزقازيق استاذ مساعد أ.د / ايمن اسماعيل 0

 واالعصاب

  0 1.5  1.5 السادسة

  0 1.5 1.5 " " "    " طب طنطا استاذ مساعد أ.م.د/محمد عامر 9

الئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد ( من ال 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

المنتدب عن دى الى تغيب موافقة مجلس الكلية واخذ رأى مجلس القسم المختص بشرط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤ

 مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102فى العام الجامعى  بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) جراحة االوعية الدموية (

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  - السادسة جراحة االوعية الدموية مدرس مساعد ط/ مصطفى حسن مبروك 0

 اسبوع 6

  

   - السادسة جراحة االوعية الدموية مدرس مساعد ط/ياسر محمد خليفه 9

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 ة فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملي

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي 

 9191/  9102وعية الدموية( فى العام الجامعى ) جراحة اال السادسةبأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة 

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الساعات الفرقة المقررالمنتدب لتدريسة الكلية المنتدب منها

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

جراحة االوعية  طب طنطا اذاست أ.د / محمد الهنيدى 0

 الدموية

  0 0.5 - 0.5 السادسة

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

ص بشرط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤدى الى تغيب المنتدب عن موافقة مجلس الكلية واخذ رأى مجلس القسم المخت

 مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102عضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) جراحة التجميل والحروق ( فى العام الجامعى بأسماء الساده ا

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى ظرى ن

  1.5 اسبوع 2 5.0 السادسة جراحة التجميل والحروق مدرس  د/ صفوت عادل حجازى 0

   - السادسة جراحة التجميل والحروق مدرس مساعد ط/ هيام صبرى عبدالنبى 9

   - السادسة جراحة التجميل والحروق مدرس مساعد ط/باسم عصام الفقى 3

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972)  وذلك فى ضوء احكام المادة

 ا وحدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة له

 

 

 

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/ 9102)جراحة التجميل والحروق( فى العام الجامعى  السادسةبأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة 

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الساعات الفرقة المقررالمنتدب لتدريسة منها الكلية المنتدب

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

جراحة التجميل  طب طنطا استاذ أ.د / هشام عياد 0

 والحروق

  1.5 السادسة

 اسبوع 0

1.5 0  

التجميل جراحة  طب طنطا استاذ ا.د/كريم الشرقاوى 9

 والحروق

  0 1.5 1.5 السادسة

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤدى الى تغيب المنتدب عن  موافقة مجلس الكلية واخذ رأى مجلس القسم المختص بشرط أال يكون من

 مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102( فى العام الجامعى  المسالك البوليةالوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) جراحة بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس و

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

جراحة المسالك البولية  استاذ أ.د/طارق محمد عبدالباقى 0

 والتناسلية

  0 السادسة

 

 

 اسبوع 3

0  

جراحة المسالك البولية  مدرس  د/ ضياء الدين طه رمضان 9

 والتناسلية

  1.5 1.5 السادسة

جراحة المسالك البولية  مدرس مساعد ط/ خالد محمد مجدى يوسف 3

 والتناسلية

    السادسة

جراحة المسالك البولية  مدرس مساعد ط/ حسام الدين عبدالحميد نبيه 4

 والتناسلية

    السادسة

جراحة المسالك البولية  مدرس مساعد ط/ اسالم شكرى عبدالمقصود 5

 والتناسلية

    السادسة

ى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس او ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقض 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 حدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها و



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102عضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) التخدير والعناية المركزة ( فى العام الجامعى بأسماء الساده ا

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  1.5 السادسة التخدير والعناية المركزة مدرس د/ بسمه محمد على 0

 

 

 اسبوع 2

 

 

 

 

 

 

 

1.5  

  1.5 1.5 السادسة التخدير والعناية المركزة مدرس  /وفاء محمد عبدالسالمد 9

   - لسادسةا التخدير والعناية المركزة مدرس مساعد ط/ هبة الله فؤاد عبدالمطلب 3

   - السادسة التخدير والعناية المركزة مدرس مساعد ط/حسام الدين مصطفى يحيى 4

   - السادسة التخدير والعناية المركزة مدرس مساعد ط/ريهام فاروق طه بدر 5

   - السادسة التخدير والعناية المركزة مدرس مساعد ط/ داليا احمد السيد 2

   - السادسة التخدير والعناية المركزة مدرس مساعد ط/ احمد عبدالله محمد 7

   - السادسة التخدير والعناية المركزة مدرس مساعد ط/ محمد ممدوح محمد 2

   - السادسة التخدير والعناية المركزة مدرس مساعد ط/ايناس عبدالرحمن محمد 2

   - سادسةال التخدير والعناية المركزة مدرس مساعد ط/احمد مصطفى احمد 01



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 اسبوع 2 - السادسة التخدير والعناية المركزة مدرس مساعد ط/ دنيا هانى سعد 00

 

  

        

 

و ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس ا 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 ائمة بذاتها .ات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها وحدة قمحاضر

 

 

 

 

 

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102)التخدير والعناية المركزة( فى العام الجامعى  السادسةفرقة بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة لل

 

 م 

 

 االســــــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

الكلية المنتدب 

 منها

اجمالى  عدد الساعات الفرقة المقررالمنتدب لتدريسة

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  1.5 السادسة التخدير والعناية المركزة طب طنطا استاذ أ.د / هدى السيد عز 0

 اسبوع 0

1.5 0  

          

          

          

بقرار من رئيس الجامعة بعد  ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

دى الى تغيب المنتدب عن موافقة مجلس الكلية واخذ رأى مجلس القسم المختص بشرط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤ

 اعارة ويخضع الحكام االعارات . مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر

 



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي

 9191/  9102ى بأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من داخل الكلية ) امراض النساء والتوليد ( فى العام الجامع

 

 م 

 

 االســــــــــــم

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الســـــاعات الفرقة تدريسةالقائم ب المقرر

 الساعات

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  3 السادسة امراض النساء والتوليد استاذ ا.د/محمد خليل 0

 اسبوع 09

3  

    السادسة امراض النساء والتوليد مدرس مساعد ط/ احمد محمد فتحى 9

    السادسة امراض النساء والتوليد اعدمدرس مس ط/ دعاء حمدى عبدالمنعم 3

    السادسة امراض النساء والتوليد مدرس مساعد ط/ محمد العربى ابراهيم 4

    السادسة امراض النساء والتوليد مدرس مساعد ط/ مصطفى ابراهيم حداد 

التى تقضى باالتى : لمجلس الكلية ان يكلف اعضاء هئية التدريس بالكلية القاء دروس او ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات و 972وذلك فى ضوء احكام المادة ) 

 حدة قائمة بذاتها .محاضرات او القيام بتمارين عملية فى االقسام الملحقين بها او فى غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية باقسامها والمعاهد التابعة لها و



 جامعة كفرالشيخ        

  االدارة العامه لشئون التعليم والطالب

 بــــــــــة الطــــــــــكلي      

 رئيس الجامعة          عميد  الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          طالب                ش. التعليم وال

 

 ) أ. د/ عبدالرازق يوسف دسوقى(               )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال(                                       )ا.د/اسامه عبدالفتاح العجمى(                                                        

 

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

 انــــــــــــــــــبي                                                                                             

 9191/  9102) امراض النساء والتوليد( فى العام الجامعى  السادسةبأسماء الساده اعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونه القائمين بالتدريس من خارج الجامعة للفرقة 

 

 م 

 

 ـــــــماالســـــــ

الدرجة 

 الوظيفية

اجمالى  عدد الساعات الفرقة المقررالمنتدب لتدريسة الكلية المنتدب منها

 الساعات

عدد ايام 

 االنتداب

تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية
 االكلينيكى نظرى 

  0 السادسة امراض النساء والتوليد طب الزقازيق استاذ أ.د / مصطفى عباس 0

 اسبوع09

0 0  

  0 9 9 السادسة امراض النساء والتوليد طب بنها استاذ ا.د/احمد يوسف رزق 9

  0 9 9 السادسة امراض النساء والتوليد نهابطب  استاذ أ.د/على احمد الجزار 3

  0 0 0 السادسة امراض النساء والتوليد طب طنطا استاذ مساعد أ.د/ وليد ممدوح 4

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى باالتى : يجوز الندب للتدريس من خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد 977وذلك فى ضوء أحكام المادة ) 

ى تغيب المنتدب عن دى الموافقة مجلس الكلية واخذ رأى مجلس القسم المختص بشرط أال يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها وال ان يؤ

 مقر عمله الكثر من يومين فى االسبوع  . ويجوز الندب كل الوقت ، وفى هذه الحاله يعتبر اعارة ويخضع الحكام االعارات .

 


