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  األولي

  يذخم نهؼهىو انتزبىيت

( تكلَح 0111د/ راضٌ+ د/رهضاى م)

 حالتزتَ

يقذيت في انحاسباث 

 االنيت

 01هعول (  0م.. ًدوى الشاهٌ   هح )

  انتزبيت األسزيــــت

 ح( تكلَح التزت0111َهزوٍ ًشأخ  م )د/ 

   قذرً ءد. ًدالإنتاج انزسىياث انتؼهيًيت  )تطبيقي( 

 444 قاعح   4، 2م  

قاعح   1، 0م.ُثَ عثذ الثاسط  م انفهزست انىصفيت   )تطبيقي( 

329 

 الثاًَح
انحاسب اآلني )استخذاو 

 نىافذ (

 27د.هحوذ رضواى     هذرج 

)استخذام ًوافذ(  

تطثَقٌ(   د.أهَزج أحوذ )

فؤاد )اشزاف( + 

   4م..ًدوً الشاهٌ  م 

 8هعول 

ػهـــى نفس 

 اننًــــــــى

 ( 0111د/ هحوود العطار  م )

 حتكلَح التزتَ

   331قاعح   4،  3د.عثَز تذٍز + م.ًدوً الشاهٌ   هح   إنتاج انصىر انضىئيت )تطبيقً( 

 انحاسب اآلني )استخذاو نىافذ(

 7هعول     0م..ُثَ عثذ الثاسط     م      ي()تطبيق
 

 الثالثح ع
 ػهى نفس قذراث

  27د. حٌاى الوالحح     هذرج 

 ينظىيت انحاسب اآلني

 27د.تاهز كاهل   هذرج 

 انًكتباث انشايهت          

 134د.أهَزج أحوذ    هذرج 

 إنتاج بزايج انفيذيى انتؼهيًيت )تطبيقً(

 311قاعح       1م د. أشزف الثزادعي        

 الثالثح ذ
نظى تشغيم انحاسب اآلني 

(   2م.م. شَواء عش العزب   م) )تطبيقي(

 (01هعول )

نظى تشغيم انحاسب 

 االنً

 27د.تاهز كاهل   هذرج 

استخذاو بزايج    

Excel 

    27د.هحوذ رضواى     هذرج  

نظى تشغيم انحاسب اآلني 

(   2م.م. شَواء عش العزب   م) )تطبيقي(

 (01هعول )

 الزاتعح ع
انبزيجت باستخذاو انبزايج 

د.أشزف الثزادعي  انجاهز)تطبيقً(

 01هعول  0م  ُثَ عثذ الثاسطم.)اشزاف( 
 طزق تذريس

 د. هحوذ رضواى

3هذرج   

انصحت اننفسيت واإلرشاد 

 اننفسي

 ( )تكلَح التزتَح(0د/قطة عثذٍ        م )

 األصىل انفهسفيت نهتزبيت

 (  تكلَح التزتَح1هذرج ) د/ راضي عطا 

 

 الزاتعح ذ
 طزق تخطيط انبزايج

 د. أهَزج أحوذ        قاعح الوطثعح
 319د . تاهز هحوذ كاهل                     قاعح  يشزوع انتخزج
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 األولي
رياضت انحاسباث 

  اآلنيت

 27د. عثَز تذٍز  هذرج 

يقذيت في انحاسباث االنيت 

 طبيقً()ت

 

 (1( هعول )01م.ًدوى الشاهي هح )     

 

انًتاحف وانًؼارض 

 انتؼهيًيت

 023د. أهَزج أحوذ فؤاد      هذرج 

 

 

انًتاحف وانًؼارض انتؼهيًيت 

 )تطبيقي(

 313قاعح    1، 0أحوذ م  د. أهَزج

 انفهزســــــــت انىصفيـــــت )تطبيقي(

 329قاعح                  4، 3، 2ذ الثاسط    م م. ُثَ عثد. تاهز هحوذ كاهل )اشزاف (  

 الثاًَح
(   تطبيقي) )استخذاو نىافذ( 

د.أهَزج أحوذ فؤاد )اشزاف( + م..ًدوً الشاهٌ  

 8هعول    4م 

              إنتاج انصىر انضىئيت

   3د. عثَز تذٍز   هذرج 

 نىافذ )تطبيقً(

 (01( هعول )0،1د.هحوذ رضواى م)
 329قاعح  4 ، 3د.ًدالء قذرى   م  شغيم واستخذاو( تطبيقً     أجهزة ػزض )ت

 الثالثح ع
طزق تذريس في 

 انتخصص

م الشٍاخ       د/سٌٍة 

023 

أسس اختيار 

وبناء 

 يجًىػاث

يدرج   د. ًدالء قذرً
031 

 انًكتباث انشايهت          

 د.أهَزج أحوذ    هذرج

أسس اختيار 

 وبناء يجًىػاث

رج يد  د. ًدالء قذرً

031 

 

نظى انًؼهىياث 

  انببهيىجزافيت

  رضواى      قاعح الوطثعح ذد. هحو

 

 7( هعول 1م.ُثَ عثذ الثاسط م)             انحاسب االنً )استخذاو نىافذ( تطبيقً   الثالثح ذ
قىاػذ انبياناث )تطبيقي(     

 8(   هعول 0د.عثَز تذٍز تسَوًي   م )
 

 الزاتعح ع
انبزايج  انبزيجت باستخذاو

د.أشزف الثزادعي )اشزاف( + م./ُثَ    انجاهزة

طزق تذريس في  01عثذ الثاسط    هعول 

 انتخصص

 023م الشٍاخ       د/سٌٍة 

 

انبزيجت 

باستخذاو 

انبزايج 

انجاهز)تطبي

م.ًدوى  قً(

هعول  0الشاهي  م

01 

  انبزيجت باستخذاو انبزايج انجاهز)تطبيقً(

 01هعول  1وى الشاهي  مم.ًدد.أشزف الثزادعي )اشزاف( 
 

 الزاتعح ذ
ينظىيــت انحاسب االنً 

  )تطبيقً(

 313قاعح  0م.م /شَواء عشب العزب  م 

                       313د . اشزف الثزادعٌ ق يشزوع انتخزج

انذكاء االصطناػي واننظى 

 انخبيزة

 023د. أهَزج أحوذ        هذرج 

 ٌ(    استخذام الحاسة فٌ التعلَن  )تطثَق

  7هعول    2م.م ًدوى الشاهي    م 

ء
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 األولي
 انفهزست انىصفيت

 27د.تاهز كاهل   هذرج 

 يقذيت في انحاسباث االنيت

 د.هحوذ رضواى )إشزاف(  +                   

 01(  هعول  4م. ًدوى الشاهٌ   هح )

انًتاحف وانًؼارض انتؼهيًيت 

 )تطبيقي(

  313قاعح  4، 3،  2وذ   م  د. أهَزج أح 

يقذيت في انحاسباث 

 االنيت

   3د. هحوذ رضواى      هذرج 

 

 الثاًَح

إنتاج انصىر انضىئيت )تطبيقي( 

 انًزاجغ انؼايـــــت وانخاصـــــت  645قاػت  4، 3د.عثَز تذٍز   هح 

    3د. تاهز كاهل   هذرج 

 قزاءاث بانهغت األجنبيت

 27هذرج د. خالذ     سزواذ      

م. ُثَ عثذ الثاسط    تطبيقي() انحاسب اآلني )استخذاو نىافذ(

   7(     هعول 3م )

 انحاسب اآلني )استخذاو نىافذ(

هعول     0م..ُثَ عثذ الثاسط     م     )تطبيقي(

7 

إنتاج انصىر انضىئيت )تطبيقي( 

 645قاػت  6، 4د.عثَز تذٍز   هح 
  

 ــــــــــــــــاسجاخـــــــــــــ الثالثح ع

 8هعول   1(    م .م شَواء عشب العزب    متطبيقي)  Excelاستخذاو بزايج  الثالثح ذ
  قىاػذ انبياناث

 د.عثَز تذٍز    قاعح الوطثعح

 (01هعول ) 1د. تاهز كاهل   م نظى تشغيم انحاسب اآلني )تطبيقً(

(    م تطبيقي)  Excelاستخذاو بزايج 

 8هعول   2العزب    م .م شَواء عشب

 تطبيقً  Excelاستخذاو بزايج 

 8هعول   0م شَواء عش العزب     م

 الزاتعح ع
انتذريـــــــــــــــــب 

انًيذانــــــــــــــــــــــي 

 ... 

 

تصًيى انًىاقف انتؼهيًيت 

قاعح     0د. هحوذ رضواى               م )تطبيقي(

313 

 417أهَزج أحوذ فؤاد   قاعح د .        يشزوع انتخزج

  217د . ًدالء قذرً قاعح  يشزوع انتخزج               

 الزاتعح ذ
انتذريـــــــــــــــــب 

انًيذانــــــــــــــــــــــي 

 ... 

يشزوع 

 انتخزج

د . اشزف الثزادعٌ  

                      313ق

 

  نغت إنجهيزيت

 3د. أٍوي الحلفاوً هذرج 

( استخذاو د.أشزف الثزادعي )اشزاف

     )تطبيقي(  انحاسب في انتؼهيى

 7هعول  0م.م ًدوى الشاهي    م 

استخذاو (  د.أشزف الثزادعي )اشزاف

     )تطبيقي(  انحاسب في انتؼهيى

 7هعول    0م.م ًدوى الشاهي    م 
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 األولي

 يقذيت في انحاسباث االنيت

إنتاج انزسىياث  01(   هعول 4وى الشاهٌ   هح )م. ًد

 (0)  انتؼهيًيت

 023د. ًدالء قذرً هذرج 

 يقذيت في انحاسباث االنيت

 01(   هعول 2م. ًدوى الشاهٌ   هح ) 

رياضت انحاسباث اآلنيت   

 )تطبيقي(

 313(    قاعح 0،1،2د. عثَز تذٍز   م )

 رياضت انحاسباث اآلنيت )تطبيقي(

 313(   قاعح 4، 3ذٍز   م )د. عثَز ت

 الثاًَح
أجهزة ػزض )تشغيم 

 واستخذاو(

   3د.ًدالء قذرً هذرج 

 يناهج وطزق تذريس

   3الشٍاخ      هذرج  ةد. سٌٍ
 

انحاسب اآلني 

)استخذاو 

   تطبيقي() نىافذ(

(     3م. ُثَ عثذ الثاسط م )

   7هعول 

    2،  1هَزج أحوذ   م..ُثَ عثذ الثاسط     م د. أ    )تطبيقي( انحاسب اآلني )استخذاو نىافذ(

 7هعول 

 329قاعح   2،  1،  0د.ًدالء قذرى م  أجهزة ػزض ) تشغيم واستخذاو ( 

 الثالثح ع
انتذريـــــــــــــــــب 

انًيذانــــــــــــــــــــــي 

 ... 

 
 طزق تذريس

 د. ًدالء قذرى

023هذرج   

 يًيتإنتاج بزايج انفيذيى انتؼه

 311قاعح     2،  0د. أشزف الثزادعي        م 
 

 الثالثح ذ
انتذريـــــــــــــــــب 

انًيذانــــــــــــــــــــــي 

 ... 

   
(    م تطبيقي)  Excelاستخذاو بزايج 

 8هعول   2.م شَواء عشب العزب    م

قىاػذ انبياناث )تطبيقي(     

 8 (   هعول0د.عثَز تذٍز تسَوًي   م )

 الزاتعح ع
تصًيى انًىاقف انتؼهيًيت 

 )تطبيقي(

 313قاعح   1،  2د. هحوذ رضواى               م 

 تصًيى انًىاقف انتؼهيًيت

 د. هحوذ رضواى        قاعح الوطثعح

تصًيى انًىاقف انتؼهيًيت 

 )تطبيقي(

 313قاعح   1،  2د. هحوذ رضواى               م 

تصًيى انًىاقف انتؼهيًيت 

قاعح     0د. هحوذ رضواى               م تطبيقي()

313 

 

 الزاتعح ذ
 ينظىيت انحاسب اآلني )تطبيقً(

   9هعول   0م.م .شَواء عش لعزب  م

استخذاو انحاسب فً انتؼهيى   

 2د.أشزف الثزادعي      م )تطبيقً(        

 311قاعح 

 

 ينظىيت انحاسب اآلني

   3د.تاهز كاهل   هذرج 
 

     )تطبيقي(  خذاو انحاسب في انتؼهيىاست

 7يؼًم    2و.و نجىي انشايً    و 
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  األولي
  انهغت انؼزبيت وآدابها

 27ا.د/ هحوذ عقل  هذرج 
 

 د.ًدالء قذرى )اشزاف( +  م. ًدوى الشاهٌ       (4إنتاج انزسىياث انتؼهيًيت )

  330قاعح     3،  2، 1هح   

 لثاًَحا

  645قاػت  2،  1م/ًدوى الشاهٌ   هح إنتاج انصىر انضىئيت )تطبيقي( 

إنتاج انصىر انضىئيت )تطبيقي( 

 م/ًدوى الشاهٌ   

  645قاػت  4هح 

  9هعول0رضواى م  ذد. هحو )تطبيقي( انحاسب اآلني )استخذاو نىافذ(

 انحاسب اآلني )استخذاو نىافذ(

هعول     2م       م..ُثَ عثذ الثاسط     )تطبيقي(

  7هعول  1م..ُثَ عثذ الثاسط     م      )تطبيقي( انحاسب اآلني )استخذاو نىافذ(  7

 انحاسب اآلني )استخذاو نىافذ(

 9هعول     2 مم..ًدوى الشاهٌ ،     )تطبيقي(

  الثالثح ع

نظى انًؼهىياث 

  انببهيىجزافيت

 023د.هحوذ رضواى      هذرج  

انفيذيى  إنتاج بزايج

 انتؼهيًيت

 قاعح الوطثعحد. أشزف الثزادعٌ      
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Kafrelsheikh University
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 الثالثح ذ
 تطبيقً  Excelاستخذاو بزايج 

 8هعول   0م .م شَواء عش العزب     م

  نغت إنجهيزيت 01،       هعول  0د. تاهز كاهل   م نظى تشغيم انحاسب اآلني )تطبيقً(

 27د. أٍوي الحلفاوً         هذرج 
 

 8هعول                2م.م/شَواء عش العزب سزور   منبياناث )تطبيقي(     قىاػذ ا

  الزاتعح ع

انبزيجت باستخذاو انبزايج 

م.ُثَ عثذ الثاسط    م       انجاهزة )تطبيقً(

 01هعول    2
 

انبزيجت باستخذاو 

 انبزايج انجاهزة

 3د. أشزف الثزادعي   هذرج 

انبزيجت باستخذاو انبزايج 

م.ُثَ عثذ الثاسط          هزة )تطبيقً(انجا

 01هعول    2م 

 الزاتعح ذ
استخذاو انحاسب فً 

 انتؼهيى  

 3د. أشزف الثزادعي   هذرج 

استخذاو انحاسب فً انتؼهيى   

 2د.أشزف الثزادعي      م )تطبيقً(        

 311قاعح 

 
 ينظىيت انحاسب اآلني )تطبيقً(

   9هعول    2م.م .شَواء عش لعزب  م

 

د .  يشزوع انتخزج

 تاهز هحوذ كاهل                     

 319قاعح 

 

 


