
 

 

 

 

 

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8الفرقــــة اليــوم 

ح
أل

ا
ـــ

ــ
د 

األولــــــــــي 
اإلراػخ ٔ انزطديالد انصٕريخ 

 (4)أشرف انجرادػي  يذرج /د
يذخم إني انؼهٕو انُفطيخ 

 ررثيخ1200ضؼذِ أثٕشقخ  و/د

/ ربير كبيم /ثريدخ د (1)يح 
 10ٔالء انشجكشي يؼًم حبضت   /و

ٔالء انشجكشي / ثريدخ و (2)يح 

 10  حبضت يؼًم
  

ْجّ ػجذ / طجبػخ و (4،3)يح
انجبضط        قبػخ انطجبػخ 

ْجّ / ػجير ثذير   و/طجبػخ د (6)يح
ػجذ انجبضط  قبػخ انطجبػخ 

  

الثانيــــــــــة 
ػهى َفص رؼهيًي 

  ررثيخ1200أيم زايذ  و/د

 (انجيطك ٔانهٕخٕ)انحبضت اآلني 
 (37)أشرف انجرادػي  يذرج /د

 
َدٕي انشبيي  /و.و/   أشرف انجرادػي /ثيطك د (4،3)يح 

  8يؼًم حبضت 

 (حاسب)ة ــالثالث

شيًبء /إحصبء ٔحبضت   د (1)يح
 10ضرٔر      يؼًم  حبضت 

شيًبء /إحصبء ٔحبضت   د (2)يح
انحبضت ٔ أيٍ انجيبَبد  10ضرٔر      يؼًم  حبضت 

انقيبش ٔ انزقٕيى  (37)يحًذ رضٕاٌ  يذرج / د
كٕثر أثٕ قٕرح / د
    كهيخ ررثيخ1200يذرج 

  
ٔالء انشجكشي /ثبضكبل و (2)يح 

 8يؼًم حبضت 
 ٔالء انشجكشي/وثبضكبل  (1)يح 

 8يؼًم حبضت 

 (عامة)ة ــالثالث
اخزيبر انٕضبئم انزؼهيًيخ 

 (134)َدالء قذري   يذرج /د
انكزبة انًذرضي 

 (134)َدالء قذري   يذرج /د

حبضت في انزؼهيى  (3)يح
ػجير /اخزيبر ٔضبئم  د (2،1)يح 8َدٕي انشبيي يؼًم حبضت /و.و

اخزيبر ٔضبئم   (2،1)يح 502ثذير  قبػخ 
 502ػجير ثذير  قبػخ /د

انزرثيخ انًقبرَخ      (حاسب)ة ـالرابع
فريذح ريضبٌ / د

  كهيخ ررثيخ1200يذرج 

    

 (عامة)ة ـالرابع
َدالء قذري     يؼًم األخٓسح /صيبَخ أخٓسح د (3)يحربير كبيم يؼًم انفيذيٕ / فيذيٕ د (2،1)يح

ربير كبيم يؼًم انفيذيٕ / فيذيٕ د (2،1)يحْجّ ػجذ انجبضط   قبػخ  انرضٕيبد /و/ أييرح احًذ / إَزبج انهٕحبد  د (3)يح

ن
ني
الث

ا
 

األولــــــــــي 

ٔالء انشجكشي / ثريدخ و (5)يح 
يذخم اني ركُٕنٕخيب انزؼهيى  10   يؼًم حبضت

 (37)َدالء قذري   يذرج /د

أضبضيبد انزصٕير انضٕئي 

 (37)يحًذ رضٕاٌ  يذرج / د

ٔالء انشجكشي / ثريدخ و (4)يح 
 7   يؼًم حبضت

ٔالء انشجكشي     / ثريدخ و (7،6)يح 
 10  حبضت يؼًم

يحًذ /يصغراد  د (4،3،2،1)يح
َدٕي انشبيي   قبػخ انطجبػخ / و.و

ْجّ ػجذ انجبضط       / طجبػخ و (5)يح
قبػخ انطجبػخ 

 

الثانيــــــــــة 
ْجّ ػجذ / ثيطك و (6)يح 

  8انجبضط  يؼًم حبضت 
يجبدئ رذريص 

 (4)زيُت انسيبد يذرج /د
  َدٕي انشبيي  قبػخ انرضٕيبد  / و.رضٕيبد و (3،2،1)يح 

 (حاسب)ة ــالثالث

يحًذ رضٕاٌ  / ايٍ ثيبَبد د (1)يح

شيًبء /ٔضبئط يزؼذدح   د (3)يح 8يؼًم حبضت 
 8ضرٔر     يؼًم حبضت 

اضزخذاو انحبضت في انًكزجبد 

 (304)ػجير ثذير قبػخ / د

شيًبء /ٔضبئط يزؼذدح   د (2)يح
 7ضرٔر     يؼًم حبضت 

 
شيًبء /ٔضبئط يزؼذدح    د (2)يح

 7ضرٔر     يؼًم حبضت 

يحًذ رضٕاٌ  / ايٍ ثيبَبد د (1)يح

 8يؼًم حبضت 

 (عامة)ة ــالثالث
انزحهيم انًٕضٕػي نًصبدر انًؼرفخ 

 ( (134أييرح أحًذ فؤاد يذرج/ د
اضزخذاو انحبضت في انًكزجبد 

 502ػجير ثذير   قبػخ/ د
  

اضزخذاو انحبضت في انًكزجبد  (1)يح

 8ػجير ثذير يؼًم حبضت / د
 اضزخذاو انحبضت في انًكزجبد (2)يح
 8ػجير ثذير يؼًم حبضت / د

   (حاسب)ة ـالرابع
أضبنيت انجريدخ انشيئيخ انٓيكهيخ 

 يحًذ رضٕاٌ  قبػخ انًطجؼخ/ د
ٔالء انشجكشي     / شجكبد و (3)يح

 10يؼًم 
يشرٔع رخرج حبضت آني  

 502ربير كبيم    قبػخ /أشرف انجرادػي    د/د

   (عامة)ة ـالرابع
ْجّ /إَزبج انهٕحبد  و (2،1)يح

ػجذ انجبضط      قبػخ  انرضٕيبد 
يشرٔع رخرج ركُٕنٕخيب انزؼهيى 

أييرح احًذ فؤاد   قبػخ انرضٕيبد /َدالء قذري  د/د
َدالء قذري     /صيبَخ أخٓسح د (2،1)يح

يؼًم األخٓسح 

ث
ال

الث
ـــ

ـــ
ـ

ء 
ا

األولــــــــــي 

ٔالء انشجكشي / ثريدخ و (3)يح 
يقذيخ في انجريدخ  10   يؼًم حبضت

 (37)ربير كبيم يذرج / د

انطجبػخ ٔ انُطخ ٔ انزدهيذ 

 (37)ػجير ثذير يذرج / د
إراػخ ٔرطديالد  (3،2،1)يح

  10أشرف انجرادػي يؼًم حبضت /د
إراػخ ٔرطديالد  (6،5،4)يح

ْجّ ػجذ / طجبػخ و (2،1)يح  10أشرف انجرادػي يؼًم حبضت /د
انجبضط       قبػخ انطجبػخ 

الثانيــــــــــة 
ربريخ انزرثيخ ٔ َظبو انزؼهيى في يصر 

 (4)فيصم يذرج.د/ راضي .د
َدٕي انشبيي  قبػخ انرضٕيبد  / و.َدالء قذري و/رضٕيبد  د (6،5،4)يح   10ْجّ ػجذ انجبضط  يؼًم حبضت / ثيطك و (3)يح 

ٔالء انشجكشي    قبػخ انًطجؼخ / رصُيف و (3،2،1)يح ٔالء انشجكشي  قبػخ انًطجؼخ / و/ أييرح احًذ / رصُيف د (6،5،4)يح 

 (حاسب)ة ــالثالث
انٕضبئط انًزؼذدح 

 (37)شيًبء ضرٔر يذرج/د

إحصبء رطجيقي ٔحبضت آني 

األصٕل انثقبفيخ ٔاالخزًبػيخ نهزرثيخ  (134)شيًبء ضرٔر يذرج/د

 (4)فيصم يذرج.د/ راضي  .د

اضزخذاو انحبضت في انًكزجبد  (1)يح

 8ػجير ثذير يؼًم حبضت / د
 اضزخذاو انحبضت في انًكزجبد (2)يح
 8ػجير ثذير يؼًم حبضت / د

 (عامة)ة ــالثالث
اشرف /حبضت في انزؼهيى  د (1)يح
 10يؼًم حبضت َدٕي انشبيي /و.و

حبضت في انزؼهيى  (2)يح
 10يؼًم حبضت َدٕي انشبيي /و.و

  502أييرح أحًذ فؤاد    قبػخ /رحهيم يٕضٕػي د (3)يح

انزذريت انًيذاَي  (حاسب)ة ـالرابع
شجكبد انحبضت اآلني 

 (134) يذرج أشرف انجرادػي/ د
    

انزذريت انًيذاَي  (عامة)ة ـالرابع
َدالء /صيبَخ أخٓسح د (2،1)يح

قذري     يؼًم األخٓسح 
   

بع
ر
أل

ا
ـــ

ـــ
ء 

ا
األولــــــــــي 

يصغراد  (7،6،5)يح
َدٕي انشبيي   قبػخ انطجبػخ / و.و

انًصغراد انفيهًيخ 

 (37)يحًذ رضٕاٌ  يذرج / د
 134انزرثيخ انصحيخ   يذرج 

 ييرفذ انذييري/د.حطٍ انجبرغ أ/د.أ

حقٕق إَطبٌ 
 (4)أيًٍ أثٕ حًسح يذرج / د.أ

  

الثانيــــــــــة 
َظى انزصُيف 

 (134) أييرح أحًذ فؤاد يذرج/ د

إَزبج انرضٕيبد انزؼهيًيخ 

 (4)َدالء قذري   يذرج /د
  10ْجّ ػجذ انجبضط  يؼًم حبضت / ثيطك و (4)يح 

  
  8َدٕي انشبيي يؼًم حبضت /و.ثيطك و (2)يح 

انزذريت انًيذاَي  (حاسب)ة ــالثالث
اضزخذاو انحبضت في انًكزجبد  (3)يح

    7ػجير ثذير يؼًم حبضت / د

انزذريت انًيذاَي  (عامة)ة ــالثالث
اضزخذاو انحبضت في انزؼهيى 

 (37)يذرج أشرف انجرادػي /د

ػجير ثذير  قبػخ انًطجؼخ  /اخزيبر ٔضبئم  د (3)يح

  502أييرح أحًذ فؤاد    قبػخ /رحهيم يٕضٕػي د (2،1)يح

   7شيًبء ضرٔر     يؼًم / صيبَخ حبضت  د (2،1)يح      (حاسب)ة ـالرابع

 (عامة)ة ـالرابع
صيبَخ أخٓسح انؼرض 

 (37)َدالء قذري   يذرج /د
إَزبج انهٕحبد انزؼهيًيخ 

 134))أييرح أحًذ فؤاد يذرج/ د

إَزبج ثرايح انفيذيٕ انزؼهيًيخ 

 (4)ربير كبيم يذرج / د
  

ْجّ ػجذ /إَزبج انهٕحبد  و (2،1)يح
انجبضط      قبػخ  انرضٕيبد 

س 
مي

خ
ال

األولــــــــــي 
َدٕي /و.رصٕير و (4،3،2،1)يح

انشبيي يؼًم انزصٕير 
نغخ اَدهيسيخ ٔآداثٓب 

 (4)أيير حًسح  يذرج /د
رصٕير  (4،3،2،1)يح

َدٕي انشبيي يؼًم انزصٕير /و.و
َدٕي انشبيي يؼًم انزصٕير /و.و/يحًذ رضٕاٌ/ رصٕير د (7،6،5)يح

الثانيــــــــــة 
ْجّ ػجذ / ثيطك و (6)يح 

  8انجبضط  يؼًم حبضت 
قراءاد ثبنهغخ انؼرثيخ 

 (37)يحًذ ػقم يذرج /د.أ
   8ْجّ ػجذ انجبضط  يؼًم حبضت / ثيطك و (5)يح 

 (حاسب)ة ــالثالث

ايٍ ثيبَبد  (3)يح
 8يحًذ رضٕاٌ يؼًم حبضت /  د

شيًبء /إحصبء ٔحبضت   د (3)يح
نغخ انجبضكبل  10ضرٔر يؼًم  حبضت 

 (37)ربير كبيم يذرج / د
    

ربير كبيم /ثبضكبل د (3)يح 
 8ٔالء انشجكشي يؼًم حبضت /و

  

           (عامة)ة ــالثالث

 (حاسب)ة ـالرابع
صيبَخ أخٓسح انحبضجبد 

 (134)شيًبء ضرٔر يذرج/د

دراضخ انُظى انًؼبَٔخ في ارخبر انقرار 

 (134) يذرجربير كبيم/د
ٔالء انشجكشي     / شجكبد و (3)يح 10ٔالء انشجكشي     يؼًم / و/ أشرف انجرادػي / شجكبد د (2،1)يح

 7شيًبء ضرٔر     يؼًم / صيبَخ حبضت  د (3)يح  10يؼًم 

           (عامة)ة ـالرابع

 2017  /  2016الجدول الدراسي للعام الجامعي   

 مــــــــا التعليــــتكنولوجي: ة ـــشعب

جامعة كفر الشيخ 

كلية التربية النوعية 

 قسم تكنولوجيا التعليم

شئون الطالب                                                                     عميد الكلية 

 

 أماني محمد شاكر/ د.                                                                                   أ


