
النوعية التربية كلية

جدول محاضرات و الدروس العملٌة

2020/ 2019الفصل الدراسى الثانى للعام 
اسوان جامعة

8 ـ 77 ـ 66 ـ 55 ـ 44 ـ 33 ـ 22 ـ 11 ـ 1212 ـ 1111 ـ 1010 ـ 99 ـ 8الســـــاعةاٌام األسبوع

 المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

عاطف عبدهللا/ د

5ق

(تطبٌقى  )الترجمـــــــــــــــــــــــــــــة اإلعالمــــــــــــــــــــــٌة 

5ق

6ق

(نظري)مدخل الى علوم المسرح 

هشام الفولً/د 

6ق

(تطبٌقً)مدخل لعلوم المسرح 

(نظرى  )مدخل الى الرادٌو والتلٌفزٌون 

2020/2019 الثانى الدراسى الفصل األولى الفرقة  التربوى اإلعالم/   قسم       العملٌة والدروس المحاضرات جدول

(نظرى)قراءات باللغة االجنبٌة  (نظري)مدخل الى تكونولوجٌا التعلٌم 

هدٌة/ د قسم تكنولوجٌا التعلٌم

إشراف أستاذ المادة + المعٌدون 

(تطـــبٌقى  )مدخل الى الرادٌو والتلٌفزٌون 

هشام الفولً/ د السبت

األحـــــد

5ق

6ق 7ق

(نظرى  )مدخل الى العالقات العامــة 

د هشام الفولً

(تطــبٌقى  )مدخل الى العالقات العامــة 

إشراف أستاذ المادة +المعٌدون 

6ق

راضى عبد المجٌد . د.أ

(نظرى)تربٌة أسرٌة وصحٌة 

5ق

الثالثاء

اإلثنٌن

األربعاء

المسرح

استاذ المادة + المعٌدون

(نظـــرى )مبادىء التدرٌس 

كلٌة التربٌة

عالء عبدالراضى/ د

الخمٌس

ٌعتمد عمٌد الكلٌة 

راضى عبد المجٌد طه/ د.أ

الطالب و التعلٌم لشئون الكلٌة وكٌل

عبدهللا جادالرب دمحم/ د

مسجل الكلية                          رئيس القسم

هشام الفولى/ دمحم امين                     د/ د



النوعية التربية كلية

جدول محاضرات و الدروس العملٌة

2020/ 2019الفصل الدراسى الثانى للعام 
اسوان جامعة

8 ـ 77 ـ 66 ـ 55 ـ 44 ـ 33 ـ 22 ـ 11 ـ 1212 ـ 1111 ـ 1010 ـ 99 ـ 8الســـــاعةاٌام األسبوع

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

10ق

إشراف أستاذ المادة + المعٌدون

(تطبٌقً)الخبر الصحفً 

الرأي العام فً مجال االعالم نظري

د هشام  الفولً

عبدالنعٌم/ د.أ

7ق

(نظرى)اساسٌات الحاسب االلى

تكنولوجٌا التعلٌم

إشراف أستاذ المادة + المعٌدون 

(تطبٌقً)الرأي العام فً مجال اإلعالم (تطبٌقى)األصول العلمٌة لإلعالن 

إشراف أستاذ المادة +المعٌدون

الخمٌس

6ق

(2تطبٌقى مج)اساسٌات الحاسب االلى

(نظري)الخبر الصحفً 

هشام الفولً/د 

قراءات باللغة العربٌة وأدابهاقراءات باللغة العربٌة وأدابها

   

اإلثنٌن

(نظرى)اتجاهات المسرح المعاصر

د هشام  الفولً

(نظرى)سٌاسات اإلعالم التربوى 

راضى عبد المجٌد . د.أ

6ق  

د حسام فاٌز

االصول العلمٌة لالعالن تظري

9ق

تكنولوجٌا  التعلٌم

(1تطبٌقى مج)أساسٌات الحاسب االلً

2020/2019 الثانى الدراسى الفصل الثانٌة الفرقة  التربوى اإلعالم/   قسم       العملٌة والدروس المحاضرات جدول

حقوق االنسان

5ق

5ق معمل تكنولوجٌا تعلٌم

(تطبٌقى)تكنولوجٌا التعلٌم فً مجال التخصص األربعاء

معمل تكنولوجٌا تعلٌم

األحـــــد

السبت

الثالثاء

10ق

ٌعتمد عمٌد الكلٌة 

راضى عبد المجٌد طه/ د.أ

الطالب و التعلٌم لشئون الكلٌة وكٌل

عبدهللا جادالرب دمحم/ د

مسجل الكلية                          رئيس القسم

هشام الفولى/ دمحم امين                     د/ د



النوعية التربية كلية

جدول محاضرات و الدروس العملٌة

2020/ 2019الفصل الدراسى الثانى للعام 
اسوان جامعة
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المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

2020/2019 الثانى الدراسى الفصل (وتلٌفزٌون وإذاعة صحافة)الثالثة الفرقة  التربوى اإلعالم/   قسم       العملٌة والدروس المحاضرات جدول

(تطبٌقً)الكتابة للرادٌو والتلٌفزٌون   (نظرى)تكنولوجٌا التعلٌم فً مجال التخصص

هشام الفولً/د 

5ق

(نظري)الكتابة للرادٌو والتلٌفزٌون  

د هشام الفولً

5ق

راضى عبد المجٌد . د.أأ د راضً عبد المجٌد

5ق

6ق 5ق 

إشراف أستاذ المادة + المعٌدون

راضً عبد المجٌد/ د.أ

مناهج وقواعد بحث

عادل عبد السمٌع/ د

5ق

إشراف أستاذ المادة + المعٌدون

إشراف أستاذ المادة + المعٌدون قسم تكنولوجٌا التعلٌم

(تطبٌقى)تكنولوجٌا التعلٌم فً مجال التخصص

تارٌخ التربٌة ونظم التعلٌماالصول االجتماعٌة والثقافٌة للتربٌة

األربعاء

الثالثاء

اإلثنٌن

االحد

السبت

تدرٌب مٌدانً

(تطبٌقً)استخدام الحاسب فً االعالم 

الخمٌس

االخراج الصحفً تطبٌقًنصوص وترجمة اعالمٌة تطبٌقً

(نظري)اإلخراج الصحفً 

قسم تكنولوجٌا التعلٌم

5ق

ٌعتمد عمٌد الكلٌة 

راضى عبد المجٌد طه/ د.أ

الطالب و التعلٌم لشئون الكلٌة وكٌل

عبدهللا جادالرب دمحم/ د

مسجل الكلية                          رئيس القسم

هشام الفولى/ دمحم امين                     د/ د



النوعية التربية كلية

جدول محاضرات و الدروس العملٌة

2020/ 2019الفصل الدراسى الثانى للعام 
اسوان جامعة

8 ـ 77 ـ 66 ـ 55 ـ 44 ـ 33 ـ 22 ـ 11 ـ 1212 ـ 1111 ـ 1010 ـ 99 ـ 8الســـــاعةاٌام األسبوع

التربٌة المقارنةالمادة

راضى عبدالمجٌد/ د.أاستاذ المادة

تربٌةالمكان

التربٌة المقارنةالمادة

بدرى/د.أاستاذ المادة

تربٌةالمكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

االحد

اإلثنٌن

األربعاء

الثالثاء

(تطبٌقً)ورشــــــــــــة إنتــــــــــــــــــــــاج مســــــــــرحــــــــــــــــــــــً 

إشراف أستاذ المادة +المعٌدون

5ق

عادل عبدالسمٌع/ د

نصوص مسرحٌة باللغة األوربٌة

تدرٌب مٌدانً

السبت

2020/2019الفصل الدراسى الثانى    (فنون مسرحٌة)اإلعالم التربوى  الفرقة الرابعة/  جدول المحاضرات والدروس العملٌة   قسم 

(تطبٌقً)علم نفس تعلٌمً قدرات عقلٌة

تربٌة

(تطبٌقـــــــــــــً)نقــــــــــــــــــــد مسرحــــــــــــً 

الخمٌس

(نظري)الدراما المرئٌة

هشام الفولً/ د

حسام فاٌز/د

(تطبٌقً)الدراما المرئٌة 

إشراف أستاذ المادة + المعٌدون

6ق

5ق

6ق

(تطبٌقً)المسرح الشامل(نظري)المســــــرح الشـــــــــــامــــــــــــــــــل

إشراف أستاذ المادة +المعٌدون حسام فاٌز/ د

علم نفس تعلٌمً نظري

تربٌة

ٌعتمد عمٌد الكلٌة 

راضى عبد المجٌد طه/ د.أ

الطالب و التعلٌم لشئون الكلٌة وكٌل

عبدهللا جادالرب دمحم/ د

مسجل الكلية                          رئيس القسم

هشام الفولى/ دمحم امين                     د/ د



النوعية التربية كلية

جدول محاضرات و الدروس العملٌة

2020/ 2019الفصل الدراسى الثانى للعام 
اسوان جامعة
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التربٌة المقارنةالمادة

راضى عبدالمجٌد/ د.أاستاذ المادة

تربٌةالمكان

التربٌة المقارنةالمادة

بدرى/ د.أاستاذ المادة

تربٌةالمكان

المادة

  استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

2020/2019الفصل الدراسى الثانى (اذاعة و تلٌفزٌون)اإلعالم التربوى الفرقة الرابعة/  جدول المحاضرات والدروس العملٌة   قسم 

هشام الفولً/د

5ق

5ق

(نظري)التحرٌر الصحفً

اإلثنٌن

الثالثاء

األربعاء

الخمٌس

السبت

هشام الفولً/د

اإلعالم الدولً والعربً(تطبٌقً)التحرٌر الصحفً 

إشراف أستاذ المادة + المعٌدون

5ق

االحد

تدرٌب مٌدانً

رٌهام فؤاد/ د

(تطبٌقً)نصوص وترجمة إعالمٌة 

حلقة بحث إعالمً

حسام فاٌز/د

تنظٌم وإدارة المؤسسات اإلعالمٌة

راضً عبد المجٌد/ د

5ق

(نظري)علم نفس تعلٌمً قدرات عقلٌة 

تربٌة

(تطبٌقً)علم نفس تعلٌمً قدرات عقلٌة

تربٌة

ٌعتمد عمٌد الكلٌة 

راضى عبد المجٌد طه/ د.أ

الطالب و التعلٌم لشئون الكلٌة وكٌل

عبدهللا جادالرب دمحم/ د

مسجل الكلية                          رئيس القسم

هشام الفولى/ دمحم امين                     د/ د


