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 التدرج الىظيفً 

  حتى   3/3/2227جاهعح الوٌىفيح هٌذ  –هعيذ تكليح الهٌذسح اإللكتزوًيح توٌىف

23/8/2211. 

  23/8/2211جاهعح الوٌىفيح هي  –تكليح الهٌذسح اإللكتزوًيح توٌىف  هساعذهذرس  

 . 27/12/2214حتى 

  حتى  27/12/2214جاهعح الوٌىفيح هي  –هذرس تكليح الهٌذسح اإللكتزوًيح توٌىف

 االى.
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 جامعة المنوفية وتدريس المقررات التابعة لمقسم.-اإللكترونية 
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  :الحاسب االلً
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