
                                                                                                                                    جبيعت كفر انشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ

 االدارة انعبيه نشئىٌ انتعـــهيى و انطالة

 انسراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكهيت 
 درجت انبكبنىريىش  -فصم دراضي اول   1029/1010قطى انىراثت فى انعبو انجبيعي ببيــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ بأضًبء انطبدة أعضبء هيئت انتدريص وانهيئت انًعبوَت انقبئًيٍ ببنتدريص 

 االصـــــــــــى و
 انذسجت

 انىظُفُت 
 انفشقت انًقشس

 عذد انضبعبث

 إششاف عًهٍ  َظشٌ

 أصخبر  د./ اصًبعُم عبذ انحبفع خطبة 1

 وسئُش انقضى

 انىساثت انكًُت

 اصبصُبث انىساثت

 انًضخىي انشابع

 انًضخىي االول

1 

        1 

- 

 

1 

1 

 1 1 - انثبنثانًضخىي  احصبء بُىنىجً يخفشغ أصخبر أ.د/صبنى عبذ انكشَى عبذ هللا 2 

 جًعت عهً بهجج انفبضهًأ.د./   3

 

 يخفشغ أصخبر

 

 وساثت انكبئُبث انذقُقت 

 اصبصُبث انىساثت

 انًضخىي انثبنث

 انًضخىي االول

1 

 

- 

- 

1 

1 

 انثبنثانًضخىي   احصبء بُىنىجً أصخبر يخفشغ أ.د./ عبذ انحًُذ عبذ انحًُذ عهٍ 4 

 

- 1 

 

1 

 

 1 انشابعانًضخىي  انىساثت انكًُت أصخبر يخفشغ أ.د./ صعُذعبذ انضالو دسة 5

  

- 1 

 1 انشابعانًضخىي  انىساثت انكًُت أصخبر يخفشغ عهً احًذ ابىشىشتأ.د./  6

  

- 1 

 انًضخىي  االول أصبصُبث انىساثت   أصخبر د./ عُخش َصش صبنى انبُبا. 7

 

- 1 1 

" نًجهش انكهُت أٌ َكهف أعضبء هُئت انخذسَش وصبئش انًشخغهٍُ ببنخذسَش ببنكهُت إنقبء دسوس |أو  -انخُفُزَت نقبَىٌ حُظُى انجبيعبث وانخٍ حقضً ببالحٍ: ت( يٍ انالئح276ورنك فً ضىء أحكبو انًبدة )

       انًعبهذ انخببعت نهب وحذة قبئًت بزاحهب".يحبضشاث أو انقُبو بخًبسٍَ عًهُت فً األقضبو انًهحقٍُ بهب أو فً غُشهب داخم انكهُت.وحعخبش انكهُت بأقضبيهب انًخخهفت و
 وكيم انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة يدير االدارة شئىٌ انطالة

 
 / يصطفى انطيد شهبى ( )أ.د

 عًيد انكهيت
 

 ( يحًىد يحًد فىاز)أ.د/          

 يعتًد،،،
 رئيص انجبيعت 

 (                          )أ.د/   عبد انرازق يىضف اندضىقى    

 



                  
                                                                                                                                    جبيعت كفر انشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ

 انتعـــهيى و انطالةاالدارة انعبيه نشئىٌ 

 كهيت انسراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 نىريىشدرجت انبكب  -فصم دراضي اول    1028/1029قطى انىراثت فى انعبو انجبيعي بانقبئًيٍ ببنتدريص  بأضًبء انطبدة أعضبء هيئت انتدريص وانىظبئف انًعبوَت بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ     

 انذسجت االصـــــــــــى و
 انىظُفُت 

 انفشقت انًقشس
 عذد انضبعبث

 إششاف عًهٍ  َظشٌ
 احصبء بُىنىجً  يضبعذ د./ عال عبذانشحًٍ جاللا. 7

 
 1 - 1 انًضخىي  انثبنث 

 احصبء بُىنىجً  أصخبر يضبعذ د. عزَزة أحًذ أبى نُهت 8
 

 انًضخىي انثبنث
 

1 
 

1    - 

 - 1 1 انًضخىي انثبنث وساثت انكبئُبث انذقُقت أصخبر يضبعذ عهً فشَذد./ يًُ  9

11 
 
 
 

 أصبصُبث انىساثت يذسس يضبعذ َذي عبذانىهبة انًشصً \ا
 احصبء بُىنىجً
  انىساثت انكًُت

 

 انًضخىي االول 
 انًضخىي انثبنث
 انًضخىي انشابع

- 
- 
- 

2  
   2 
     2  
   

- 
- 
- 

 أصبصُبث انىساثت يعُذ ا/ احًذ جًبل ابىعًت 11
 احصبء بُىنىجً 

 انًضخىي االول 
 انًضخىي انثبنث

- 
- 

2 
2 

- 
- 

 أصبصُبث انىساثت يعُذ انضُذة االء فشج كهبىط  12
 وساثت انكبئُبث انذقُقُت

 انًضخىي االول 
 انًضخىي انثبنث

- 
- 

2 
2 

- 
- 

" نًجهش انكهُت أٌ َكهف أعضبء هُئت انخذسَش وصبئش انًشخغهٍُ ببنخذسَش ببنكهُت إنقبء  -انخُفُزَت نقبَىٌ حُظُى انجبيعبث وانخٍ حقضً ببالحٍ: ت( يٍ انالئح276ورنك فً ضىء أحكبو انًبدة )

 انًعبهذ انخببعت نهب وحذة قبئًت بزاحهب".دسوس |أو يحبضشاث أو انقُبو بخًبسٍَ عًهُت فً األقضبو انًهحقٍُ بهب أو فً غُشهب داخم انكهُت.وحعخبش انكهُت بأقضبيهب انًخخهفت و
 وكيم انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة يدير االدارة شئىٌ انطالة

 
 / يصطفى انطيد شهبى ( )أ.د

 عًيد انكهيت
 

 ( يحًىد يحًد فىاز)أ.د/          

 يعتًد،،،
 رئيص انجبيعت 

 (                          )أ.د/   عبد انرازق يىضف اندضىقى    

 

 


