
النوعية التربية كلية

جدول المحاضرات و الدروس العملٌة 

2020/2019الفصل الدراسى الثانى  العام 
جامعة اسوان
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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

قراءات باللغة اإلنجلٌزٌة

(2)مج (تطبٌقً)المصغرات الفٌلمٌة (نظري)تربٌة أسرٌة وصحٌة 

(نظري)مقدمة فً البرمجة (3)مج  (تطبٌقً)المصغرات الفٌلمٌة 

حلمً أبوموتة/ د.م.أ(إشراف أستاذ المقرر)أحمد على عطاهللا / م. م

(نظري)إنتاج رسومات تعلٌمٌة 

رجاء علً/ د. م.أ

(نظري)الطباعة والنسخ والتجلٌد 

(نظري)المصغرات الفٌلمٌة 

 المبنى الجدٌد7قاعة  المبنى الجدٌد7قاعة معمل تكنولوجٌا

(إشراف أستاذ المقرر)أحمد على عطاهللا/ م. م

(1)مج  (تطبٌقً)الطباعة والنسخ والتجلٌد 

(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/  م

معمل تكنولوجٌا

مدخل إلى تكنولوجٌا التعلٌم

هدٌة/ دحلمً أبوموتة/ د.م.أ

(نظري)أساسٌات التصوٌر الضوئً 

حلمً أبوموتة/ د.م.أ

2020 -2019الفرقة األولى الفصل الدراسى الثانى  - الجداول الدراسٌة  تكنولوجٌا التعلٌم 

السبت

االحد

اإلثنٌن

الثالثاء

األربعاء

الخمٌس

(2)مج (تطبٌقً) 1إنتاج رسومات تعلٌمٌة

(إشراف أستاذ المقرر)إسالم دمحم/  م(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/  م

(2)مج (تطبٌقً)مقدمة فً البرمجة 

رجاء علً/ د. م.أ

معمل تكنولوجٌا المبنى الجدٌد7قاعة 

(1)مج  (تطبٌقً)المصغرات الفٌلمٌة 

 المبنى الجدٌد7قاعة 

 المبنى الجدٌد7قاعة 

(2)مج  (تطبٌقً)أساسٌات التصوٌر الضوئً 

راضى عبد اللمجٌد/ د.أ

معمل تكنولوجٌا كلٌة التربٌة

(نظري)مباديء تدرٌس 

عالء عبدالراضى/ د

كلٌة التربٌة

(2)مج  (تطبٌقً)الطباعة والنسخ والتجلٌد 

(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/ م

تكنولوجٌا معمل تكنولوجٌا معملتكنولوجٌا معمل

(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/ م

معمل تكنولوجٌا

تكنولوجٌا معمل

معمل تكنولوجٌا

معمل تكنولوجٌا

(1)مج (تطبٌقً) 1إنتاج رسومات تعلٌمٌة

(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/  م

معمل تكنولوجٌا

(1)مج (تطبٌقً)مقدمة فً البرمجة 

(إشراف أستاذ المقرر)إسالم دمحم/  م

 المبنى الجدٌد7قاعة 

(إشراف أستاذ المقرر)أحمد على عطاهللا/ م. م

(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/  م

(1)مج  (تطبٌقً)أساسٌات التصوٌر الضوئً 

معمل تكنولوجٌا

(3)مج (تطبٌقً) 1إنتاج رسومات تعلٌمٌة

(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/  م

معمل تكنولوجٌا

رجاء علً/ د. م.أ

(3)مج  (تطبٌقً)أساسٌات التصوٌر الضوئً 

(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/  م

معمل تكنولوجٌا

(3)مج (تطبٌقً)مقدمة فً البرمجة 

(إشراف أستاذ المقرر)إسالم دمحم/  م

(3)مج  (تطبٌقً)الطباعة والنسخ والتجلٌد 

(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/  م

عتمد عمٌد الكلٌة     ي

راضى عبدالمجٌد طه/ د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

دمحم جادالرب عبدهللا/ د

مسجل الكلٌة                          رئٌس القسم

حلمى ابوموته/ دمحم امٌن                     د/ د
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المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

مناهجالمادة

ٌسن حسٌن/ داستاذ المادة

المكان

(نظري)طرق تدرٌس المادة

دمحم األمٌن/ داستاذ المادة

 المبنى الجدٌد7قاعة المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

الثالثاء

األربعاء

الخمٌس

حلمً أبوموتة/ د.م.أ

(1)مج (تطبٌقً)اإلذاعة والتسجٌالت الصوتٌة 

(إشراف أستاذ المقرر)أحمد عطاهلل/ م. م

 المبنى الجدٌد7قاعة 

تكنولوجٌا معمل

دمحم أبو الٌزٌد/د

 المبنى الجدٌد7قاعة 

(نظري)اإلذاعة والتسجٌالت الصوتٌة 

رجاء علً/ د.م.أ

 المبنى الجدٌد7قاعة 

(1)مج (تطبٌقً)نظم التصنٌف 

(إشراف أستاذ المقرر)أحمد عطاهللا/م. م

 المبنى الجدٌد7قاعة 

معمل تكنولوجٌامعمل تكنولوجٌا

(2)مج (تطبٌقً)نظم التصنٌف  (نظري) (لوجو+ بٌزك متقدم)الحاسب اآللً 

2020 -2019الفرقة الثانٌة الفصل الدراسى الثانى - الجداول الدراسٌة  تكنولوجٌا التعلٌم 

السبت

قراءات باللغة العربٌة

ٌاسٌن/ د.أ

األحـــــد

تكنولوجٌا معمل

(نظري)أجهزة العرض والتشغٌل واالستخدام 

حلمً أبوموتة/ د.م.أ

(نظري)نظم التصنٌف 

(1)مج (تطبٌقً)أجهزة العرض والتشغٌل واالستخدام 

(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/  م

(2)مج (تطبٌقً) 2إنتاج رسومات تعلٌمٌة

(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/م. م

تكنولوجٌا معمل

(2)مج (تطبٌقً)أجهزة العرض والتشغٌل واالستخدام 

(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/   م

تكنولوجٌا معمل

(2)مج  (تطبٌقً)اإلذاعة والتسجٌالت الصوتٌة 

(إشراف أستاذ المقرر)أحمد عطاهلل/ م. م

معمل تكنولوجٌا

اإلثنٌن

(إشراف أستاذ المقرر)إسالم دمحم/  م

معمل تكنولوجٌا

معمل تكنولوجٌا

(1)مج (تطبٌقً) 2إنتاج رسومات تعلٌمٌة

(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/ م

رجاء علً/ د.م.أ

 المبنى الجدٌد7قاعة 

رجاء علً/ د.م.أ

 المبنى الجدٌد7قاعة 

(2)مج  (تطبٌقً) (لوجو+ بٌزك متقدم )الحاسب اآللً 

(1)مج  (تطبٌقً) (لوجو+ بٌزك متقدم )الحاسب اآللً 

(إشراف أستاذ المقرر)إسالم دمحم/ م

معمل تكنولوجٌا

حقوق إنسان

(نظري) 2إنتاج رسومات تعلٌمٌة(نظري)الكتاب المدرسً 

(إشراف أستاذ المقرر)أحمد عطاهللا/م. م

عتمد عمٌد الكلٌة     ي

راضى عبدالمجٌد طه/ د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

دمحم جادالرب عبدهللا/ د

مسجل الكلٌة                          رئٌس القسم

حلمى ابوموته/ دمحم امٌن                     د/ د



النوعية التربية كلية
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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

اإلثنٌن

(2)مج (تطبٌقً)الوسائط المتعددة 

(إشراف أستاذ المقرر)إسالم/  م

(1)مج (تطبٌقً)إنتاج برامج الفٌدٌو 

(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/ م

(1)مج  (تطبٌقً)تطبٌقات الحاسب فً التعلٌم 

(إشراف أستاذ المقرر)المعٌدون

(1)مج (تطبٌقً)الوسائط المتعددة 

(إشراف أستاذ المقرر)إسالم/  م

معمل تكنولوجٌا

 المبنى الجدٌد7قاعة 

(نظري)نظم المعلومات الببلٌوجرافٌة 

معمل تكنولوجٌا

(نظري)األصول اإلجتماعٌة والثقافٌة للتربٌة 

راضً عبدالمجٌد/ د.أراضً عبدالمجٌد/ د.أ

(نظري)تارٌخ التربٌة ونظام التعلٌم فً مصر 

معمل تكنولوجٌا

(2)مج  (تطبٌقً)تطبٌقات الحاسب فً التعلٌم 

(إشراف أستاذ المقرر) المعٌدون

معمل تكنولوجٌا

(2)مج  (تطبٌقً)اختٌار الوسائل التعلٌمٌة واستخدامها 

(إشراف أستاذ المقرر)أحمد على عطا هللا/م .م

(1)مج  (تطبٌقً)اختٌار الوسائل التعلٌمٌة واستخدامها 

معمل تكنولوجٌا

(إشراف أستاذ المقرر)أحمد على عطا هللا/م . م

األربعاء

الثالثاء

تدرٌب مٌدانً

(نظري)اختٌار الوسائل التعلٌمٌة 

حلمً أبو موتة/د.م.أ

2020 -2019الفرقة الثالثة الفصل الدراسى الثانى - الجداول الدراسٌة  تكنولوجٌا التعلٌم 

السبت

األحـــــد

 المبنى الجدٌد7قاعة 

الخمٌس

(نظري)الوسائط المتعددة 

معمل تكنولوجٌا

دمحم األمٌن/ د

(نظري)انتاج برامج الفٌدٌو 

 المبنى الجدٌد7قاعة 

(نظري)التحلٌل الموضوعً لمصادر المعرفة 

رجاء علً/ د.م.أ

 المبنى الجدٌد7قاعة 

رجاء عبد العلٌم/ د.م.أ

 المبنى الجدٌد7قاعة 

حلمً أبوموتة/ د.م.أ

 المبنى الجدٌد7قاعة 

معمل تكنولوجٌا

(2)مج (تطبٌقً)إنتاج برامج الفٌدٌو 

(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/ م

معمل تكنولوجٌا

(نظري)تطبٌقات الحاسب فً التعلٌم 

رجاء علً/ د.م.أ

عتمد عمٌد الكلٌة     ي

راضى عبدالمجٌد طه/ د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

دمحم جادالرب عبدهللا/ د

مسجل الكلٌة                          رئٌس القسم

حلمى ابوموته/ دمحم امٌن                     د/ د
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(نظري)التربٌة المقارنة المادة

راضً/ داستاذ المادة

المكان

(نظري)التربٌة المقارنة المادة

بدري/ د.أاستاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

تدرٌب مٌدانًاإلثنٌن

2020 -2019الفرقة الرابعة الفصل الدراسى الثانى - الجداول الدراسٌة  تكنولوجٌا التعلٌم 

(نظري)الذكاء االصطناعً 

رجاء علً/ د.م.أ

 المبنى الجدٌد7قاعة 

(نظري)البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة 

دمحم أبو الٌزٌد/ د

 المبنى الجدٌد7قاعة 

(1)مج (تطبٌقً)إنتاج برامج الفٌدٌو 

(إشراف أستاذ المقرر)إسالم /  م

معمل تكنولوجٌا

(نظري)شبكات الحاسب 

دمحم أبو الٌزٌد/ د

 المبنى الجدٌد7قاعة 

معمل تكنولوجٌا

(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/  م

(1)مج (تطبٌقً)صٌانة أجهزة العرض (1)مج (تطبٌقً)شبكات الحاسب 

(إشراف أستاذ المقرر)أحمد على عطاهلل/ م. م

معمل تكنولوجٌا

مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع التخرجالخمٌس

السبت

األحـــــد

الثالثاء

األربعاء

(نظري)إنتاج برامج الفٌدٌو 

(إشراف أستاذ المقرر)المعٌدون

معمل تكنولوجٌا

(2)مج  (تطبٌقً)إنتاج برامج الفٌدٌو 

(إشراف أستاذ المقرر)أإسالم /  م

معمل تكنولوجٌا

(2)مج (تطبٌقً)صٌانة أجهزة العرض 

(إشراف أستاذ المقرر)أحمد على عطاهلل/ م. م

معمل تكنولوجٌا

(1)مج  (تطبٌقً)الذكاء االصطناعً  (1)مج  (تطبٌقً)البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة 

(إشراف أستاذ المقرر)اسالم دمحم/  م

معمل تكنولوجٌا

(نظري)صٌانة أجهزة عرض تعلٌمً 

حلمً أبوموتة/ د.م.أ

 المبنى الجدٌد7قاعة 

حلمً أبوموتة/ د.م.أ

 المبنى الجدٌد7قاعة 

(إشراف أستاذ المقرر)اسالم دمحم/  م

معمل تكنولوجٌا

(2)مج  (تطبٌقً)البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة 

(2)مج (تطبٌقً)شبكات الحاسب 

(إشراف أستاذ المقرر)عالء محمود/  م

معمل تكنولوجٌا

(تطبٌقً) (قدرات عقلٌة)علم نفس تعلٌمً 

المعٌدون+ هبة السٌد / د

كلٌة التربٌة

(2)مج  (تطبٌقً)الذكاء االصطناعً 

(إشراف أستاذ المقرر) المعٌدون

معمل تكنولوجٌا كلٌة التربٌة

هبة السٌد/ د

(نظري) (قدرات عقلٌة)علم نفس تعلٌمً 

عتمد عمٌد الكلٌة     ي

راضى عبدالمجٌد طه/ د.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

دمحم جادالرب عبدهللا/ د

مسجل الكلٌة                          رئٌس القسم

حلمى ابوموته/ دمحم امٌن                     د/ د


