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 ةـرة الذاتيـالسي

CURRICLUM VITAE 

 

 

    بيانات شخصية: 

 حسن حسن عبدهللا يونس  :مـــــــــــــــــــــــساال

  محافظة الغربية م15/6/1962الميالد: حل متاريخ و

       مسلم :ةــــــــــــــــانــــلديا

 مصري : ةـــــــــــــــــالجنسي

  ويعول تزوجم الحالة االجتماعية:

    ستـــــاذأ :الحاليــــةالدرجة 

 للدراسات العلي والبحوث جامعة كفر الشيخنائب رئيس  :الوظيفة الحالية

 .إنتاج الدواجن العام:التخصص 

 .تربية الدواجن الدقيق:التخصص 

 مصر -كفرالشيح  –شارع الجيس -جامعة كفرالشيخ  :الحاليالعنوان 

  2061373/040منزل: ،(0473109586&  047 3109584) :فاكس/مكتب :رقم التليفون

 (01090222706) ول:ـــــــــــــمحم                   

 yahoo.com@hhyounis & Hassan.younas@agr.Kfs.edu.eg:االلكتروني ديالبر         
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      :التأهيل العلمي 

 ا:المؤهالت الدراسية وتاريخ الحصول عليه                

 





      الوظيفيالتدرج: 
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  الدراسية: المنح- 





             :الخبرة التدريسية 

   :المشاركة فى التدريس واإلشراف على العملي لمقررات قسم انتاج الدواجن للكلية مرحلة البكالوريوس 
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 العليا: لدراسات لمقررات قسم إنتاج الدواجن لكلية ا ىالمشاركة في التدريس واإلشراف على العمل- 

 كفرالشيخ: جامعة–رات الشعبة الزراعية بكلية التربيةلمقر ىالمشاركة فى التدريس واألشراف على العمل 

 ا ـجامعااااااة  ن اااااا –لمقااااااررات الدراسااااااات العليااااااا بكليااااااة الزراعااااااة  ىالمشاااااااركة فااااااي التاااااادريس واإلشااااااراف علااااااى العملاااااا

 -ى: ـوه

   المشاااااااركة فااااااي اإلشااااااراف علااااااى التاااااادريب العملااااااي الصاااااايفي ل لبااااااة الساااااانة ال انيااااااة  جمياااااا  الشااااااعب  فيمااااااا يخاااااا

 إنتاج وتربية الدواجن.

 ـخااااااا يـااااااـالمشاااااااركة فااااااي اإلشااااااراف علااااااى التاااااادريب العملااااااي الصاااااايفي ل لبااااااة الساااااانة ال ال ااااااة  شااااااعبة دواجاااااان  فيم  

 .زارعـــإدارة الم – نــن الدواجــتحسيوة ــتربي

 

   : النــــدوات 
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Plant Under Stress 

Environmental 

pollution – Problems and solutions 


 خ.ـــــــشيال رــــــــــــــــــــــكف جامعة – 
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ها:الدورات التدريبية الحاصل علي

اللغة اإلنجليزية بالجامعة األمريكية. فيدورات  أربع

خمسه دورات فى الحاسب اآللى

          ورات تدريبية فى مجال الجودة واإلعتمادد:  

(الجامعيالمعلم  )إعداد



 (لمؤسسات التعليم العالى الذاتي التقويم)



 (لمؤسسات التعليم العالى ياالستراتيج التخطيط)



 (العاليالتعليم  الخارجية لمؤسسات المراجعة)
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 (التعليم وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم العالى نواتج

 

Stakeholders Management Training 

Tempus



 University and Program Accreditation  

 

Aligning Higher Education with Private Sector Needs: A Market- 

Driven Approach for Program Development 



       :دورات علميــــة  

 

Molecular Techniques in Nucleic Acids & Proteins" 

 

 

Estimation of Uncertainty Budget & Method Validation According 

to International Standard ISO/IEC 17025:2005 
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Awareness of the International Standard ISO/IEC 17025:2005 

requirements & accreditation process

 

"Terminologies, Quality control charts and Proficiency Testing 

According to the International Standard ISO/IEC 17025:2005

 



"Internal Audit According to the International Standard 

ISO/IEC17025:2005" 

     :دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

( الجوانبببب)الماليبببة

(المهنبببة ابأخالقيببات وأد)

  (والمجتمبببع الجامعبببة) 

(الوقبببض وطبببغو   إدارة)العمبببل

(ات الحديثبببة فبببى التبببدريساإلتجاهببب) 
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( القببرارات و ببل  إتخببا)المشببكالت

القانونيبببة بالجامعبببات  الجوانبببب)

( توكيبببد الجبببودة واإلعتمببباد)

(  الببببرامج القياديبببة ليكببباديمي)

( يسإسببتخدام التكنولوجيببا فببى التببدر)

( عببببداد مشببببرو  بحثببببى)إ

(تعميببق فكببر العمببل الحببر)

( إلنتبببباش عببببي  الغببببراب)

( 
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   :ورش عمــل 

   QAAP1

CIQAP

 

(أخالقيببات المهنببة)

 (الطريق إلى اإلعتماد

(نشبر فكبر التخطبيط اإلسبتراتيجي ومالمبط الخطبة اإلسبتراتيجية)

(سياسببات قببببول وتحويببل الطبببالب)

 

(زيبببادة وعبببي الجهببباز اإلدارا بغهميبببة التغييبببر)

 

( التببدريب المسببتمر للعبباملي)

(تحديببد اال تياجببات التدريبيببة)

 

(راتيجينشببر اقافببة التخطببيط االسببت)

 

(السبباعات المعتمببدة واإلرابباد األكبباديمي)

 

(رامجبببببلوا السبببباعات المعتمببببدة وتورببببي  المقببببررات

 

( التعريبب  بالالئحببة األكاديميببة بنسببام السبباعات المعتمببدة واإلرابباد

 األكاديمي

(تورببي  المقببررات والبببرامج

 

 والبببرامجالمقببرراتتورببي
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(التقببويم الببذاتي)

 

(تحديد اال تياجات التدريبية للجهاز اإلدارا

(المحلبىالزراعبة والمجتمبع  كليبة )

(النشببر الببدولي و قببوك الملكيببة الفكريببة)

 "الطريببق إلببى اإلعتمبباد "

 

( نسبببام الدراسبببة والتسبببجيل لالئحبببة األكاديميبببة الداخليبببة بنسبببام

(السبباعات المعتمببدة

(دعببم إرابباد أكبباديمي لالئحببة الجديببدة)

 

(التعريبب  بالمعببايير القوميببة المرجعيببة)

)دور األنشببطة الطالبيببة وبنبباة اخصببية الطالببب (

 السبباعات المعتمببدة واإلرابباد

(األكاديمي

( دعببم الطببالب المنببذري  أكاديميببا للفصببل الخريفببي وكيفيببة التسببجيل فببي

الفصل الشتوا

(نسببام التسببجيل والحببذا واإلطببافة للفصببل الصببيفي)

(دعبم الطبالب لمعرفبة السباعات المعتمبدة واإلراباد األكباديمي)

اإلرااد األكاديمي والساعات المعتمدة

(نسبام الدراسبة والتسبجيل
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  السببمان( – األرانببب –إقامببة مشببروعات اإلنتبباش الحيببواني " دواجبب

إراببباد أكببباديمي مبببع السبببادة أعدببباة هي بببة التبببدريس

 المقببررلكيفيببة عمببل ملبب

                      ( أخالقيبببات البحبببم العلمبببى)  

 المقببررلكيفيببة عمببل ملبب

  (  )األعتمببباد البرامجبببى: المفببباهيم واألساسبببيات

                      (  ببببي  التخطبببيط البببدولى .... –طبببمان جبببودة التعلبببيم

والتنفيببذ األقليمببى( 

     

      ة :ـة والدوليـرات المحليـالمؤتم 

               : المؤتمــرات المحليــة 
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               :المؤتمــرات الدولية 
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احــــــ   جامعــــــة كفرالشـــــيخ –حضـــــمؤ الاـــــ اارالع األ الــــــ الأل ايا   لو يـــــة ال ر يــــــة ال م يـــــة  -
ـــماا عالع ـــمع ال م يـــة اناؤىـــا ال  اـــمل ااحـــ  ا   ـــم  العاـــ  .  ع 

.

. 
-

 
حضـــمؤ الاـــ اار الطـــاطأل ل.ـــ  اي فـــا . -

. 
-

 
جامعـــــــــة كفرالشـــــــــيخ  –حضـــــــــمؤ الاـــــــــ اارالع األ الـــــــــ الأل الطـــــــــاطأل لو يـــــــــة ال ر يـــــــــة ال م يـــــــــة  -

مجيـــــة اناؤىـــــا لـــــأل ا.ـــــمحر ال ع ـــــي  ال ـــــمعأل ل ح يـــــ  ال  ايـــــة عايبـــــ ام االااـــــ ح لا  ال و مل
 .الاا  امة 

ـــــــــ الأل ايا  ل  ـــــــــاام اايمـــــــــ  ال ـــــــــاا أل اال ؤاعـــــــــة الااـــــــــ  امة يااحـــــــــان  - حضـــــــــمؤ الا اارال
 .مصر –ع ال اىرة 2019ن اابر  3-1. الص اعا  ال اا ية ال ؤا ية
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  وتحكيم اآلبحاث بحوث العلميةالواإلشراف على الرسائل : 

- 

 

- 

 

-  

- 

 

 

     :الجمعيات العلمية والمهنية 

. 

 

 

  

 











      اللجان اإلدارية داخل وخارج الجامعة : 
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 -

   جعة بعض الكتب العلمية والدراسيةتأليف ومرا: 
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          : اإلشتراك فى المشاري  البح ية 

 
Acclamation of broiler breeder chickens under 

tropic and sub-tropic conditionsGIARA 







 (تغار اإلنتاش الحيوانى بإرتفا  درجات الحرارة وخيارات التغقلم الممكنة تحض السروا المصرية)

"Assessing impacts, Vulnerability and potential adaptation 

options of climate change on livestock in Egypt"  
 

         ال البية : مجال اآلنش ة 

   ع.2011شهانة ا  ير ل جه  الا اي  لأل ؤحانة أ رة جي  ال  يير 

  ع.2011شهانة ا  ير ل جه  الا اي  لأل ؤحانة لج ة الجمالة االخ مة العامة 
  ــــــــة ــــــــأل ا طشــــــــ.ة الع اي ــــــــ ير ل  عــــــــااا الفعــــــــا  االاطاــــــــر مــــــــ   احــــــــان ال.ــــــــ   ل شــــــــهانة ا 

 ع.2012ض باصرطا الحبيبة ال أل اه ف  لأل  ع ان جي  قانؤ ع أل ال هم 
  ع.2012شهانة ا  ير ل جه  الا اي  لأل ؤحانة أ رة جي  ال  يير 

  ع.2013شهانة ا  ير ل جه  الا اي  لأل نع  العا ية ال ع ياية 
   ــــــــــــــ  ل ــــــــــــــام محاوــــــــــــــرة بع ــــــــــــــماا ع ناؤ ا طشــــــــــــــ.ة ال. بيــــــــــــــة ا  ــــــــــــــام شخصــــــــــــــية ال.ال

 ع.16/7/2012االخرحجي  ا م  العا    ب اؤحخ 
 ا ؤاطــــــــــ  –ام محاوــــــــــرا  عــــــــــ   قامــــــــــة مشــــــــــراعا  ا ط ــــــــــا  الحيــــــــــماطأل عنااجــــــــــ   ل ــــــــــ- 

ـــــــــــة عالاشـــــــــــراعا  الصـــــــــــ يرة اناؤىـــــــــــا لـــــــــــأل  الاـــــــــــااا  لـــــــــــأل مشـــــــــــرام الاشـــــــــــاؤكة ال. بي
 ع.2/4/2014خفض طابة الب.الة   ب اؤحخ 
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  حضــــــــــــمؤ جايــــــــــــ  الاهرجاطــــــــــــا  الااــــــــــــرحية ل و يــــــــــــة بصــــــــــــف أل اكــــــــــــي   ل و يــــــــــــة لشــــــــــــ ما
 ال ع ي  اال.   اىأل :

 ع.2011لأل  "حكا ة شع  كمحسة "مارحي -1

 ع.2011مارحية "ااح  بيام  ليها" لأل  -2

 ع.2012الا   أل الاارحأل الصيفأل الراب  " االحالة" لأل  -3

 ع.2013مارحية "ال اؤ اال ح ما" لأل  -4

 –حضــــــــــــمؤ جايــــــــــــ  ل ــــــــــــاما  معاــــــــــــكرا  الجمالــــــــــــة ل.ــــــــــــ   ك يــــــــــــة ال ؤاعــــــــــــة   -5
 ل.  .جامعة كفر الشيخ بصف أل اكي   ل و ية لش ما ال ع ي  اا

 ؤشـــــــــــــــان  –محاوـــــــــــــــرا   –حضـــــــــــــــمؤ جايـــــــــــــــ  ال  ـــــــــــــــاما  الط ا يـــــــــــــــة عطـــــــــــــــ اا   -6
 ني أل  بصف أل اكي   ل و ية لش ما ال ع ي  اال.  .

ــــــــة   -7 ــــــــأل الخــــــــ ما  ال. بي ــــــــة مــــــــ  ال.ــــــــ    خــــــــا أؤا هــــــــ  ل ــــــــاما  مكطف عاــــــــ  ل 
الا  مــــــــــــة ل .ــــــــــــ   مــــــــــــ  قبــــــــــــ  الجامعــــــــــــة االو يــــــــــــا  الاخ  فــــــــــــة مــــــــــــ  خــــــــــــ   

 .TEMPUSاحـــــــــــــان ا اؤ ـــــــــــــأل مشـــــــــــــرام خ مـــــــــــــة ال.ـــــــــــــ   الااـــــــــــــم  مـــــــــــــ  ا 
شــــــــــكر اا ــــــــــ ير مــــــــــ  الاــــــــــي  أ.ن/ عايــــــــــ  ك يــــــــــة ال ؤاعــــــــــة " مشــــــــــرام الاشــــــــــاؤكة 

 ع.2015ال. بية             " ماؤس 

 شكر اا  ير م  م ؤ ة الا ع الطاطمحة بكفرالشيخ . -8

جامعـــــــــة ب هـــــــــا ل اشـــــــــاؤكة  –شـــــــــكر اا ـــــــــ ير مـــــــــ  الاـــــــــي  عايـــــــــ  ك يـــــــــة ال ؤاعـــــــــة  -9
االط لــــــــــما ل.ــــــــــ   ك يــــــــــا  ال ؤاعــــــــــة  لــــــــــأل  طجــــــــــات الــــــــــ اؤة ال ؤا يــــــــــة ال ا ــــــــــعة

 بالجامعا  الاصرحة اح  شعاؤ     ع لأل ح  مصر .

شـــــــــــهانة ا ــــــــــــ ير مــــــــــــ  مج ــــــــــــس الـــــــــــم ؤام الاصــــــــــــرل عمركــــــــــــ  الاع ممــــــــــــا   -10
انعــــــــــ  ااخــــــــــاا ال ــــــــــراؤ  عــــــــــ  الاجهــــــــــمنا الع ياــــــــــة االع.ــــــــــام الااــــــــــ ار اجــــــــــاة 

 ع .2019الم  ع
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            : المراجعة الخارجية والداخلية 

  ـــــــــــــة ال ؤاعـــــــــــــة مراجـــــــــــــ  خـــــــــــــاؤ ـــــــــــــرؤا  ك ي ـــــــــــــامة ام  ـــــــــــــة  –جأل لبرط جامعـــــــــــــة   .ـــــــــــــا لارح 
 ع.10/10/2012البكالمؤحمس لأل 

  ـــــــــــة ال ؤاعـــــــــــة ـــــــــــرؤا  الخـــــــــــا  بك ي ـــــــــــرامة االا  ـــــــــــاؤ الب جامعـــــــــــة  –مراجـــــــــــ  خـــــــــــاؤجأل لا ي
 ع.6/3/2014  .ا لارح ة البكالمؤحمس لأل 

   ع.17/3/2015جامعة كفر الشيخ لأل  –مراج  لا ياؤ ال ع ي  اال ع   لو ية ا نا 
  ــــة اال ــــ ؤة الا  اــــية بالو يــــة مــــ  م اــــ أل الاعــــايير بك يــــة مراجــــ  لاحــــمؤل الفاعي يــــة ال ع ياي

 جامعة كفر الشيخ . –ال ؤاعة 
قــــــــاع باراجعــــــــة مشــــــــرام معاــــــــ  اله   ــــــــة المؤاليــــــــة ا ؤاعــــــــة ا طاــــــــجة عLP8-005-KAF  

ال ع ــــــي   بــــــم اؤةع اــــــان ع الــــــ اؤة الطام ــــــة  االااــــــم  مــــــ  احــــــ ة  ناؤة الاشــــــراعا  إلااأىي ــــــ  ل
العالأل

   الاشـــــاؤكة لـــــأل اعاـــــا  احكـــــي  مشـــــراعا  الاعامـــــ  عالـــــ اؤة ال ا ـــــعة  احـــــ ة  ناؤة مشـــــراعا
 ا اؤة ال ع ي  العالأل. –ال ع ي  العالأل 

 . عضم لج ة ال ع  الف أل لو يا  الجامعة بارك  وااا الجمنة بالجامعة 
  م اــــــ  لج ــــــةDE ناؤة الاشــــــراعا  بــــــالاج س  عالاــــــراجعي  الخــــــاؤجيي   مــــــ  قبــــــ  احــــــ ة 

 ع.2010لأل  برح   QAAP1ا ع أل ل جامعا  ل ا ي  مشرام الـ
 

    ةــة الجامعــخدم  : 

  عضم لج ة لاراجعة ال صمحبا  االا ح ا  الماؤنة م  لج ة ق.ام ال ؤا ا  ال ؤا ية– 
 ع.15/2/2012الاج س ا ع أل ل جامعا  لأل 

  ــــــــة مراجعــــــــة ــــــــيس لج  ــــــــة الطــــــــراة ال  حــــــــة اي  ؤ  ان ايــــــــة ب  ــــــــاع الاــــــــاعا  الاع اــــــــ ة لو ي
 ع.6/8/2012الااكية الا  رح  طشا ها بجامعة كفر الشيخ لأل 

   عضــــــــــــم لج ــــــــــــة مراجعــــــــــــة ال  حــــــــــــة اي ان ايــــــــــــة الخا ــــــــــــة ببرطــــــــــــامة ا.بي ــــــــــــا  ط ــــــــــــ
ــــــة اله   ــــــة  ــــــا  برطــــــامة خــــــا  باصــــــرالا  ك ي جامعــــــة كفــــــر الشــــــيخ لــــــأل  –الايكااراطي

 ع.17/7/2014
 ــــــــة ا نا  عضــــــــم لج ــــــــة مرا جعــــــــة ال  حــــــــة اي ان ايــــــــة ب  ــــــــاع الاــــــــاعا  الاع اــــــــ ة لو ي

 ع .18/7/2012عمرح ة ال يااطس  
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   عضــــــم لج ــــــة نؤا ــــــة  يا ــــــا  ال عامــــــ  مــــــ  مشــــــا   الو ــــــا  الجــــــامع  ا ق ــــــراح الح ــــــم
 ع.20/6/2013بشأطها لأل 

   عضـــــــم لج ـــــــة بعـــــــض ال عـــــــ ي   ع ـــــــأل ال  حـــــــة اي ان ايـــــــة ال اخ يـــــــة ب  ـــــــاع الاـــــــاعا
 ع.22/12/2013ع ا ة لو ية ال ارحض لأل الا
   عضــــــــم لج ــــــــة مراجعــــــــة ال  حــــــــة اي ان ايــــــــة لو يــــــــة ال ر يــــــــة ال م يــــــــة ب  ــــــــاع الاــــــــاعا

ــــــــــة  ــــــــــة الف ي ــــــــــة البكــــــــــالمؤحمس يقاــــــــــاع ع ال ر ي ــــــــــة الام ــــــــــي ية  –الاع اــــــــــ ة  لارح   –ال ر ي
 ع.21/11/2013االق صان الا  ل   لأل  –ا ع ع ال ر مل  –او ملمجيا ال ع ي  

   عضــم لج ــة بشــأا الضــمابح الا  رحــة لإلل حــا  بالفصــ  ال ؤا ــأل الصــيفأل ل .ــ   الا يــ ي
 ع.22/12/2013ع لأل 2013/2014بك ية ال ارحض بالاا مل ايا  خ   العاع الجامعأل 

  عضــــــــم لج ــــــــة بعــــــــض ال عــــــــ ي   الهامــــــــة بال  حــــــــة اي ان ايــــــــة ال اخ يــــــــة لو يــــــــة الطــــــــراة
  ال ـــــأل ماكـــــ  أا اـــــ لر ماـــــ  ب   ع ـــــأل ماـــــيرة ال.الـــــ  الاـــــاكية لاعالجـــــة بعـــــض الاـــــ بيا

 ع.16/1/2014ال ؤا ية لأل 
 عضــــم لج ــــة م  ــــرح ك يــــة الع ــــمع بخصــــم   حــــانة الحــــ  ا قصــــأل لعــــ ن ج اــــا  ا م حــــاا

 400ج اـــــة  لـــــأل 200الشـــــفمل لـــــأل الفصـــــ  ال ؤا ـــــأل الماحـــــ  لعضـــــم ىي ـــــة ال ـــــ ؤحس مـــــ  
 ع.20/6/2013ج اة لأل 

 ما ح  ــــــــل اعـــــــ   ال را اــــــــأل ااهيـــــــ ا  ل .بي هــــــــا ع ـــــــأل ال عضـــــــم لج ـــــــة اوــــــــ  قماعـــــــ  لاب ــــــــة
 ع.19/6/2012ال اخ ية بك يا  الجامعة ب  اع الااعا  الاع ا ة لأل 

  ؤ يس لج ة مراجعـة ال  حـة اي ان ايـة ب  ـاع الاـاعا  الاع اـ ة عمرح ـة البكـالمؤحمس  لو يـة
 ع.27/2/2012جامعة كفر الشيخ لأل  –ال ؤاعة 

  ي   ل  حــــــة اي ان ايـــــة ال اخ يــــــة ب  ــــــاع الاــــــاعا  الاع اــــــ ة عضـــــم لج ــــــة بعــــــض ال عــــــ
 ع.19/3/2015عمرح ة البكالمؤحمس  لو ية ال ؤاعة لأل 

    عضـــــــم لج ـــــــة الاشـــــــ رحا  ااوـــــــ  مما ـــــــفا  ا جهـــــــ ة االاعـــــــ ا  الاشـــــــ را  عـــــــ   رحـــــــ
 ااأىي  الاعا  الارك ل ل  ؤا ا  البي ية. CIQAP & QAAP1مشاؤح  
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        سترتيجى:التخ يط األ 

ع 2015/2020ع ، 2001/2015ع عضم لرح  اع ان الخ.ة ا   رايجية ل و ية. 

.عضم لرح   ع ان ال ؤا ة الاااية ل و ية 

.عضم لج ة ال ع  الف أل لو يا  الجامعة بارك  وااا الجمنة بالجامعة 
 عضـــــــم لج ـــــــة اوـــــــ  اصـــــــمؤ م  ـــــــرح لاشـــــــرام الخ.ـــــــة ا  ـــــــ راايجية ل خ مـــــــة ال. بيـــــــة

 .TEMPUSعة اال أل ىأل وا  مخرجا  مشرام ا.محر ال ع ي  بالجام
    عضــــم لج ــــة اوــــ  الخ.ــــة ال  فيا ــــة الاطاليــــة الا بط ــــة مــــ  الخ.ــــة ا  ــــ راايجية ل خــــ ما

 ع.19/3/2015ال. بية بالجامعة م  او  اصمؤ م  رح لاصانؤ ال امح  لأل 
 ــــــة ــــــ  احــــــ ة  ناؤة الاشــــــر  DEم اــــــ  لج  ــــــالاج س عالاــــــراجعي  الخــــــاؤجيي   مــــــ  قب اعا  ب

 .QAAP1ا ع أل ل جامعا  ل ا ي  مشرام الـ
 

    اً ـــة أكاديميــر المؤسســت وي: 
           ـــــــــ ة ب  ـــــــــاع الاـــــــــاعا  الاع اـــــــــ ة ـــــــــة الج ي ـــــــــة  عـــــــــ ان ال  حـــــــــة ا  ان اي ـــــــــيس لج  ـــــــــة  –ؤ  ك ي

 . جامعة كفر الشيخ ع مرح ة البكالمؤحمس  –ال ؤاعة 

  يـــــــــة لبرطـــــــــامة ال ع ـــــــــي  الاف ـــــــــمح " ا ط ـــــــــا  ال ؤاعـــــــــأل لج ـــــــــة  عـــــــــ ان ال  حـــــــــة ا  ان اؤ ـــــــــيس
 جامعة كفر الشيخ . –ل  ص ير" ك ية ال ؤاعة 

  لج ــــــة  عــــــ ان ال  حــــــة ا  ان ايــــــة لبرطـــــامة ال ع ــــــي  الاف ــــــمح" ناؤة ا  ــــــ طااؤ ال ؤاعــــــأل " ؤ ـــــيس
 جامعة كفر الشيخ. –ك ية ال ؤاعة  –

 ك يــــــــة ال ؤاعــــــــة  –اع اــــــــ ة عضــــــــم لج ــــــــة  عــــــــ ان ال  حــــــــة ا  ان ايــــــــة ب  ــــــــاع الاــــــــاعا  ال– 
 جامعة كفر الشيخ " مرح ة ال ؤا ا  الع يا" .

 لج ـــــة   ـــــ ح اد امجـــــة ج يـــــ  باال حـــــة ا  ان ايـــــة الج يـــــ ة ب  ـــــاع الاـــــاعا  الاع اـــــ ة  ؤ ـــــيس
 امج   ط ا  ا  ااك.  –برطامة ا ط ا  الحيماطأل اال اج أل االااكأل 

 الج يـــــ ة ب  ـــــاع الاـــــاعا  الاع اـــــ ة لج ـــــة ا ـــــ ح اد امجـــــ  ج يـــــ  باال حـــــة ا  ان ايـــــة  ؤ ـــــيس
 امج  الايكرا يملمجيا ال ؤا ية. –برطامة ال و ملمجيا الحيمحة ال ؤا ية  –
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   ـــــمح بالجامعـــــا ـــــي  الاف  ـــــة الامحـــــ ة لارا ـــــ  ال ع  ـــــة االاالي ـــــة  عـــــ ان ال  حـــــة ا ناؤح عضـــــم لج 
اطا ـــــ  الاصـــــرحة مـــــ  أ.ن/ محاـــــ  الاـــــعي  أبـــــم االـــــأل ا  ـــــ اا ب اـــــ  ا ؤاوـــــأل بك يـــــة ال ؤاعـــــة 

ؤ ـــــيس الجامعـــــة لشـــــ ما ال ع ـــــي  اال.ـــــ   اا  ـــــ اا/ محـــــرع بركـــــا  أمـــــي  عـــــاع جامعـــــة كفـــــر 
 الشيخ الااب .

  ـــــــة ـــــــة البكـــــــالمؤحمس االخا ـــــــة بك ي ـــــــة ال اخ يـــــــة لارح  ـــــــة  عـــــــ ان ال  حـــــــة ا  ان اي عضـــــــم لج 
 ع.20/5/2014جامعة كفر الشيخ ب  اع الااعا  الاع ا ة لأل  –الع   ال.بيعأل 
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