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األولي  : انفزلــــــــــخ                                                                                                                                                    

تكنولوجيا التعليم  :  انشؼجـــــــــخ                                                                                                                                                                                         

 : ػـــذد انطـالة                                                                                                                                                       خ      جبيعخ كفز انشي         

 (خمسة) 5 : ػذد انًدًىػبد               كهيخ انرتثيخ انُوعيخ                                                                                                                                                                                                      

 اوانقبئًني ثتُفيذِ   (نقسى تكُونوجيب انتعهيى  )اخلطخ اندراسيخ 
                                                                                                                              

 (أول  )و     درخخ انجكبنىرَىس فصم دراصٍ  2017 /  2016 اندبيؼٍ وانؼب

الفرقخ الوــــــــبزح م 

السبعبد الوقررح 
هٍئخ التسرٌس والىظبئف طجقب لالئحخ 

الوعبوًخ هي زاذل وذبرج الكلٍخ 

إجوبلً عسز السبعبد 
السبعب
د 

السرجخ 
الىظٍفخ 

جهخ العول 
تطجٍقًظري تطجٍقً ًظري        

ي 
إشرا
ف 

األولـــــً هقسهخ فً الحبسجبد اَلٍخ 
كلٍخ الترثٍخ الٌىعٍخ ثكفر الشٍد هسرس هحوس رضىاى أثى حشٍش / ز

 كلٍخ الترثٍخ الٌىعٍخ ثكفر الشٍدهعٍسح ًجىي هحوس الشبهً / م

األولـــــً ( 1)إًتبج الرسىهبد التعلٍوٍخ 
 كلٍخ الترثٍخ الٌىعٍخ ثكفر الشٍدهسرس  ًجالء قسري هرتبر / ز

 كلٍخ الترثٍخ الٌىعٍخ ثكفر الشٍدهعٍسح ًجىي هحوس الشبهً / م

 كلٍخ الترثٍخ الٌىعٍخ ثكفر الشٍدهسرس أهٍرح احوس فؤاز حسي / زاألولـــــً الوتبحف والوعبرض التعلٍوٍخ 

 كلٍخ الترثٍخ الٌىعٍخ ثكفر الشٍدهسرس عجٍر ثسٌر ثسٍىًً / زاألولـــــً رٌبضـــخ الحبسجبد اَلٍــخ 

األولـــــً الفهرســــخ الىصفٍـــــخ 
 كلٍخ الترثٍخ الٌىعٍخ ثكفر الشٍدهسرس تبهر هحوس كبهل هتىلً / ز

 كلٍخ الترثٍخ الٌىعٍخ ثكفر الشٍدهعٍسح --هجه عجس الجبسط عجس السوٍع / م

 عًيد انكهيخ                         يعتًد ، َبئت رس اجلبيع          شئوٌ انطالة                           رئيس انقسى                         وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة              
                                                                                                                                                                                                                                                                                    َبئت رئيس اجلبيعخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة                    

                                                                                                                                                                                  وٌ اجملتًع وخديخ انت

                                                                                                                                        

         (عجد انزاسق يوسف دسوقي/ د .أ )                                     (أيبَى حمًد شبكز / د.أ )                                    (أيبَى حمًد شبكز / د.أ )                                                                                     

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجبيـعخ كـفز انشــــيخ  University

Kafrelsheikhجبيـعخ كـفز انشــــيخ  University

جبيـعخ كـفز انشــــيخ 



      

 

 الثبًٍــــخ: انفزلــــــــــخ                                                                                                                                                 

 تكٌىلىجٍب التعلٍن:                                                                                                                                                                                      انشؼجـــــــــخ 

 طبلجخ/ طبلت200:                             ػـــذد انطـالة                                                                                                                   خجبهعخ كفر الشً                

 (خًضخ) 5: ػذد انًدًىػبد كلٍخ الترثٍخ الٌىعٍخ                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                  اوانقبئًني ثتُفيذِ   (نقسى تكُونوجيب انتعهيى  )اخلطخ اندراسيخ 
 (أول  )و     درخخ انجكبنىرَىس فصم دراصٍ  2017 /  2016انؼبو اندبيؼٍ 

انفزلخ انًــــــــبدح و 

انضبػبد انًمزرح 
هُئخ انتذرَش وانىظبئف انًؼبوَخ طجمب نالئحخ 

يٍ داخم وخبرج انكهُخ 

ػذد انضبػبد 
إخًبنٍ 
انضبػبد 

انذرخخ 
انىظُفخ 

خهخ انؼًم 
َظزٌ       

تطجُمٍ
إشزاتطجُمٍ َظزٌ 

ف 

انثبَُخ  (اصتخذاو َىافذ)انحبصت اِنٍ 

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس -يحًذ رضىاٌ أثى حشُش / د

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس  أيُزح أحًذ فؤاد حضــٍ / د

كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخ يؼُذح   -هجه ػجذ انجبصط ػجذ انضًُغ / و

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيؼُذح َدـــىٌ يحًذ انشبيٍ / و

انثبَُخ إَتبج انصىر انضىئُخ 
 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس ػجُز ثذَز يحًذ ثضُىًَ . د

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيؼُذح َدـــىٌ يحًذ انشبيٍ / و

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس تبيز يحًذ كبيم يتىنٍ . دانثبَُخ انًزاخغ انؼبيخ وانخبصخ 

كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخ يذرس َدالء لذري يختـــــبر . دانثبَُخ  (تشغُم واصتخذاو )أخهزح ػزض 

                              اجملتًع وخديخ انجيئخ يعتًد ، نشئوٌ عًيد انكهيخ                                 َبئت رئيس           شئوٌ انطالة                           رئيس انقسى                         وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة              
                                                                                                                                                                                                                                          َبئت رئيس اجلبيعخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة                    

                                                                                                                                        

              (عجد انزاسق يوسف دسوقي/ د .أ )                                        (أيبَى حمًد شبكز / د.أ )                                    (أيبَى حمًد شبكز / د.أ )                                                                                 

 
 

        

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجبيـعخ كـفز انشــــيخ  University

Kafrelsheikhجبيـعخ كـفز انشــــيخ  University

جبيـعخ كـفز انشــــيخ 



 الثبلثخ:  انفزلــــــــــخ                                                                                                                                    

 شعجخ عبهخ/ تكٌىلىجٍب التعلٍن :                                                                                                                                                                       انشؼجـــــــــخ 

 طبلجخ/   طبلت90: ػـــذد انطـالة                                                                                                                                خجبهعخ كفر الشً                

 هجوىعبد (ثالثخ) 3:  ػذد انًدًىػبد كلٍخ الترثٍخ الٌىعٍخ                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                  اوانقبئًني ثتُفيذِ   (نقسى تكُونوجيب انتعهيى  )اخلطخ اندراسيخ 
 ( أول )و     درخخ انجكبنىرَىس فصم دراصٍ  2017 /  2016 اندبيؼٍ وانؼب

انفزلخ انًــــــــبدح و 

انضبػبد 
انًمزرح طجمب 

نالئحخ 
هُئخ انتذرَش وانىظبئف 
انًؼبوَخ يٍ داخم وخبرج 

انكهُخ 

ػذد انضبػبد 
إخًبنٍ 
انضبػبد 

انذرخخ 
انىظٍ

فخ 
خهخ انؼًم 

َظزٌ       
تطجُمٍ

َظز
 ٌ

إشزاتطجُمٍ 
ف 

يذرس تبيز يحًذ كبيم يتىنٍ / دانثبنثخ يُظىيخ انحبصت اِنٍ 
كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز 

 انشُخ

أصش اختُبر وثُبء 
انًدًىػبد 

يذرس َدالء لذرٌ يختبر / دانثبنثخ 
كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز 

 انشُخ

إَتبج ثزايح انفُذَى 
انتؼهًُُخ 

يذرس أشزف يحًذ انجزادػٍ / دانثبنثخ 
كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز 

 انشُخ

َظى انًؼهىيبد 
انججهُىخزافُخ 

يذرس يحًذ رضىاٌ أثى حشُش / دانثبنثخ 
كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز 

 انشُخ

يذرس أيُزح أحًذ فؤاد حضٍ / دانثبنثخ انًكتجبد انشبيهخ 
كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز 

 انشُخ

طزق تذرَش فٍ 
انتخصص 

يذرس َدالء لذرٌ يختبر / دانثبنثخ 
كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز 

 انشُخ

انثبنثخ انتذرَت انًُذاٍَ 
تبيز يحًذ كبيم يتىنٍ / د
أشزف يحًذ انجزادػٍ / د

يذرس 
كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز 

 انشُخ

                              شٍ اجملتًع وخديخ انجيئخ        يعتًد ، ح ل عًيد انكهيخ                                     َبئس اجلبو   ع          شئوٌ انطالة                           رئيس انقسى                         وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة              
                                                                                                                                                                                                                                                  َبئت رئيس اجلبيعخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة                    

                                                                                                                                        

              (عجد انزاسق يوسف دسوقي/ د .أ )                                          (أيبَى حمًد شبكز / د.أ )                                    (أيبَى حمًد شبكز / د.أ )                                                                                     

 

    

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجبيـعخ كـفز انشــــيخ  University

Kafrelsheikhجبيـعخ كـفز انشــــيخ  University

جبيـعخ كـفز انشــــيخ 



 الثبلثخ:                                                                                                                                                    انفزلــــــــــخ 

 هعلن حبست الى/ تكٌىلىجٍب التعلٍن :                                                                                                                                                                     انشؼجـــــــــخ 

 طبلجخ/   طبلت90: ػـــذد انطـالة                                                                                                                         خجبهعخ كفر الشً                     

 هجوىعبد (ثالثخ) 3: ػذد انًدًىػبد كلٍخ الترثٍخ الٌىعٍخ                                                                                                                                          
ج 

 اوانقبئًني ثتُفيذِ   (نقسى تكُونوجيب انتعهيى  )اخلطخ اندراسيخ 
                                                                                                                              

 (أول  )و     درخخ انجكبنىرَىس فصم دراصٍ  2017 /  2016 اندبيؼٍ وانؼب

انفزلخ انًــــــــبدح و 

انضبػبد 
انًمزرح طجمب 

نالئحخ 
هُئخ انتذرَش وانىظبئف انًؼبوَخ 

يٍ داخم وخبرج انكهُخ 

ػذد انضبػبد 
إخًبنٍ 
انضبػبد 

انذرخخ 
انىظُفخ 

خهخ انؼًم 

َظزٌ       
تطجُمٍ

َظز
 ٌ

تطجُك
 ٌ

إشزا
ف 

انثبنثخ َظى تشغُم انحبصت اِنٍ 

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس تبيز يحًذ كبيم يتىنٍ / د

-شًُبء ػز انؼزة صزور /و.و
يذرس 
يضبػذ 

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخ

انثبنثخ  Excelاصتخذاو ثزايح  

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس  يحًذ رضىاٌ اثزاهُــى / د

-شًُبء ػز انؼزة صزور /و.و
يذرس 
يضبػذ 

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخ

انثبنثخ لىاػذ انجُبَبد 

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس ػجُز ثذَز يحًذ ثضُىٍَ / د

-شًُبء ػز انؼزة صزور /و.و
يذرس 
يضبػذ 

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخ

كهُخ اِداة خبيؼــــخ كفز انشُخ يذرس أًٍَ إثزاهُى انحهفبوي / دانثبنثخ انهغخ االَدهُزَخ 

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس َدالء لذرٌ يختبر / دانثبنثخ طزق تذرَش انحبصت اِنٍ 

انثبنثخ انتذرَت انًُذاٍَ 
تبيز يحًذ كبيم يتىنٍ / د
أشزف يحًذ يحًذ انجزادػٍ . د

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس 

                               اجملتًع وخديخ انجيئخ عًيد انكهيخ                                                يعتًد ، َبئت جلبيع  ح           شئوٌ انطالة                           رئيس انقسى                         وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة              
                                                                                                                                                                                                                                                َبئت رئيس اجلبيعخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة                    

                                                                                                                                        

    (عجد انزاسق يوسف دسوقي/ د .أ )                                       (أيبَى حمًد شبكز / د.أ )                                    (أيبَى حمًد شبكز / د.أ )                                                                                     

 

           
     

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجبيـعخ كـفز انشــــيخ  University

Kafrelsheikhجبيـعخ كـفز انشــــيخ  University

جبيـعخ كـفز انشــــيخ 



 الراثعخ:    انفزلــــــــــخ                                                                                                                                         
 شعجخ عبهخ/ تكٌىلىجٍب التعلٍن :                                                                                                                                                    انشؼجـــــــــخ 

 طبلجخ/   طبلت113:                                                                                                              ػـــذد انطـالة  خجبهعخ كفر الشً                
 هجوىعبد (ثالثخ) 3:                                                                                                            ػذد انًدًىػبد كلٍخ الترثٍخ الٌىعٍخ                

 اوانقبئًني ثتُفيذِ   (نقسى تكُونوجيب انتعهيى  )اخلطخ اندراسيخ 
                                                                                                                              

 (أول  )و     درخخ انجكبنىرَىس فصم دراصٍ  2017 /  2016 اندبيؼٍ وانؼب
 

انفزلخ انًــــــــبدح و 

انضبػبد انًمزرح 
طجمب نالئحخ 

هُئخ انتذرَش وانىظبئف 
انًؼبوَخ يٍ داخم وخبرج 

انكهُخ 

ػذد انضبػبد 
إخًبنٍ 
انضبػبد 

انذرخخ 
انىظُفخ 

خهخ انؼًم 
َظزٌ       

تطجُمٍ 
َظز
 ٌ

تطجُك
 ٌ

إشزا
ف 

انزاثؼخ انجزيدخ ثبصتخذاو انجزايح اندبهزح 

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس أشزف يحًذ انجزادػٍ /د

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيؼُذح َدىٌ يحًذ انشبيٍ / و

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيؼُذح   هجخ ػجذ انجبصط ػجذ انضًُغ /و

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس يحًذ رضىاٌ أثى حشُش / د انزاثؼختصًُى انًىالف انتؼهًُُخ 

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس يحًذ رضىاٌ أثى حشُش / دانزاثؼخ طزق تذرَش انتخصص 

 انزاثؼخيشزوع تخزج تكُىنىخُب انتؼهُى 
 َدالء لذرٌ يختبر.د

أيُزح احًذ فؤاد حضٍ .د
 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس 

 انزاثؼخانتذرَت انًُذاٍَ 

يحًذ رضىاٌ اثىحشُش /د
َدالء لذرٌ يختبر .د

أيُزح احًذ فؤاد حضٍ . د
ػجُز ثذَز يحًذ ثضُىًَ . د

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس 

                              وٌ اجملتًع وخديخ انجيئخ  عًيد انكهيخ                                   يعتًد ،   َبئت رئيسًعخ نش          شئوٌ انطالة                           رئيس انقسى                         وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة              
                                                                                                                                                                                                                                            َبئت رئيس اجلبيعخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة                    

                                                                                                                                        

    (عجد انزاسق يوسف دسوقي/ د .أ )                                     (أيبَى حمًد شبكز / د.أ )                                        (أيبَى حمًد شبكز / د.أ )                                                                                         
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Kafrelsheikhجبيـعخ كـفز انشــــيخ  University

Kafrelsheikhجبيـعخ كـفز انشــــيخ  University

جبيـعخ كـفز انشــــيخ 



الرابعة  : انفزلــــــــــخ                                                                                                                                                                         

معلم حاسب الى / تكنولوجيا التعليم  :  انشؼجـــــــــخ                                                                                                                                                                         

طالبة /   طالب89 : ػـــذد انطـالة                                                                                                                               خجبيعخ كفز انشي                  

مجموعات  (ثالثة) 3 : ػذد انًدًىػبد                                                                                                                             كهيخ انرتثيخ انُوعيخ               
ج 

 اوانقبئًني ثتُفيذِ   (نقسى تكُونوجيب انتعهيى  )اخلطخ اندراسيخ 
                                                                                                                              

 (أول  )و     درخخ انجكبنىرَىس فصم دراصٍ  2017 /  2016 اندبيؼٍ وانؼب

انفزلخ انًــــــــبدح و 

انضبػبد انًمزرح 
هُئخ انتذرَش وانىظبئف طجمب نالئحخ 

انًؼبوَخ يٍ داخم وخبرج 
انكهُخ 

ػذد انضبػبد 
إخًبنٍ 
انضبػبد 

انذرخخ 
انىظُفخ 

خهخ انؼًم 

انزاثؼخ يُظىيخ انحبصت اِنٍ 

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس تبيز يحًذ كبيم يتىنً . د

شًُبء ػزة انؼزة صزور /و.و
يذرس 
يضبػذ 

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخ

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس أيُزح أحًذ فؤاد حضٍ . د انزاثؼخطزق تخطُط انجزايح 

 انزاثؼخاصتخذاو انحبصت فً انتؼهُى 

أشزف يحًذ يحًذ . د
انجزادػٍ 

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس 

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيؼُذح َدىٌ يحًذ انشبيٍ . و

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس تبيز يحًذ كبيم يتىنً . د انزاثؼخانذكبء االصطُبػٍ وانُظى انخجُزح 

كهُخ اِداة خبيؼخ كفز انشُخ يذرس أًٍَ إثزاهُى انحهفبوي / د انزاثؼخنغخ اَدهُزَخ 

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس يحًذ رضىاٌ أثى حشُش . د انزاثؼخطزق تذرَش فً انتخصص 

 انزاثؼخيشزوع تخزج انحبصت اِنٍ 
تبيز يحًذ كبيم يتىنٍ . د
أشزف يحًذ انجزادػٍ .د

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس 

انزاثؼخ انتذرَت انًُذاٍَ 
َدالء لذرٌ يختبر .د

أيُزح احًذ فؤاد حضٍ . د
ػجُز ثذَز يحًذ ثضُىًَ . د

 كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز انشُخيذرس 

                              ئوٌ اجملتًع وخديخ انجيئخ  عًيد انكهيخ                                            يعتًد ،       َبئت رئيخ نش          شئوٌ انطالة                           رئيس انقسى                         وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة              
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:  انفزلــــــــــخ                                                                                                                                          

:                                                                                                                                                                               انشؼجـــــــــخ 

:                                                                                                                                       ػـــذد انطـالة خجبهعخ كفر الشً                

:                                                                                                                                     ػذد انًدًىػبد كلٍخ الترثٍخ الٌىعٍخ               

 اوانقبئًني ثتُفيذِ   (نقسى تكُونوجيب انتعهيى  )اخلطخ اندراسيخ 
                                                                                                                              

 (أول  )و     درخخ انجكبنىرَىس فصم دراصٍ  2017 /  2016 اندبيؼٍ وانؼب
 

انفزلخ انًــــــــبدح و 

انضبػبد 
انًمزرح طجمب 

نالئحخ 
هُئخ انتذرَش وانىظبئف 
انًؼبوَخ يٍ داخم وخبرج 

انكهُخ 

إخًبنٍ ػذد انضبػبد 
انضبػب
د 

انذرخخ 
انىظُفخ 

خهخ انؼًم 
َظزٌ       

تطجُمٍ
َظز
 ٌ

إشزاتطجُمٍ 
ف 

أصبصُبد انحبصت 
 اِنٍ

خًُغ انشؼت ػـــذا 
تكُىنىخُب انتؼهُى 

 (تزثُخ فُُخ)انثبَُخ 

 يذرسأيُزح أحًذ فؤاد حضٍ . د
كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز 

 انشُخ
 (تزثُخ يىصُمُخ)انثبَُخ 

 (التصبد يُزنٍ)انثبَُخ

 (إػالو تزثىٌ)انثبَُخ 

تكُىنىخُب انتؼهُــى 
تخصص خًُغ 

انشؼت ػذا 
تكُىنىخُب انتؼهُى 

 

 َدالء لذري يختـــبر. د
 

 يذرس
كهُخ انتزثُخ انُىػُخ ثكفز 

 انشُخ
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