
كلية التربية النوعية
جامعة اسوان

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

مدخل إلى علوم الصحافة

هشام الفولي/د

5ق 

التربية اإلعالمية

القسم

5ق 

مقدمة فى االتصال

القسم

هشام الفولى/د

5ق 

مدخل إلى علوم المسرح والسينما

(ن)مقدمة في الحاسب اآللي 

رجاء علي/ د.م.أ

معمل الكمبيوتر 5ق 

الثالثاء

األربعاء

الخميس

م2022-2021األولى  الئحة جديدة     العام الجامعى / اإلعالم التربوي           الفرقة /     جدول محاضرات قسم 

السبت

االحد

اإلثنين

(ن) المناهج وتنظيماتها (ن)مدخل الى العلوم التربوية

سعيد محروس/ د.أراضي عبد المجيد/ د.أ

كلية التربيةكلية التربية

نشأة وسائل اإلعالم

هشام الفولى/د

5ق 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون الطالب مسجل الكلية                                         رئيس القسم



كلية التربية النوعية
جامعة اسوان
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المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(ن)علم نفس النمو المادة

ناهد عوض/ داستاذ المادة

كلية التربيةالمكان

(نظرى  )الخبر ومصادره المادة

هشام الفولي/داستاذ المادة

6ق المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

6ق 

6ق 

اإلعالم و التنمية

هشام الفولي/د

6ق 

6ق 

اإلعالن والتسويق اإلجتماعى

د وائل صالح

عادل الصادق/ د.أ

كلية التربية

هدية خلف/ د

6ق 

ناهد عوض/ د

كلية التربية

جماليات العرض المسرحى

القسم

6ق 

األحـــــد

م2022-2021الثانية نظام حديث  العام الجامعى    / اإلعالم التربوي                        الفرقة /   جدول محاضرات قسم 

السبت

لغة انجليزية

تكنولوجيا االتصال

هشام الفولي/د

6ق 

الخبر ومصادره تطبيقى

الهيئة المعاونة+ هشام الفولي/د

الثالثاء

الخميس

اإلثنين

(التفكير ولبحث العلمي)مقرر اختياري سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 

األربعاء

(ت)علم نفس النمو

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون الطالب مسجل الكلية                                         رئيس القسم



كلية التربية النوعية
جامعة اسوان
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(تطبيقى  )الحمالت اإلعالنية (نظرى  )الحمالت اإلعالنية المادة

الهيئة المعاونة  +    د القسم القسماستاذ المادة

7ق 7ق المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(نظرى  )التحرير الصحفى 

هشام الفولى/د

7ق 

(نظرى  ) نظم سياسية وسياسات إعالم 

هشام الفولى/د

7ق 

(ت)علم نفس تعليمي

هبة السيد/ د

كلية التربية

(ن)علم نفس تعليمي

هبة السيد/ د

كلية التربية

(تطبيقى  )التحرير الصحفى  (ن)االحصاء والحاسب 

قسم تكنولوجيا التعليم

(نظرى  )تصوير أعالمى 

هشام الفولى/د

7ق 

(تطبيقى  )تصوير أعالمى 

الهيئة المعاونة+ هشام الفولى/د

7ق 

الهيئة المعاونة+ هشام الفولى/د

7ق 

األحـــــد

الخميس

األربعاء

الثالثاء

اإلثنين

السبت

م2022-2021الثالثة       العام الجامعى    / اإلعالم التربوي              الفرقة /  جدول محاضرات قسم 

(تدريس مصغر)تدريب ميداني 

(ن)االحصاء والحاسب 

قسم تكنولوجيا التعليم

أساسيات مناهج

د يس حسين

كلية التربية
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كلية التربية النوعية
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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

  المقاولين2ق 

هشام الفولى/د

نظريات اإلعالم

(تطبيقى  )صوتيات وإلقاء (نظرى  ) صوتيات وإلقاء 

القسمالقسم

األحـــــد

األربعاء

(تدريس مصغر)تدريب ميداني 

 (ن )تطويرمناهج  

نادية سالم/ د

كلية التربية

الخميس

السبت

الثالثاء

اإلثنين

م2022-2021الرابعة      العام الجامعى    / اإلعالم التربوي                           الفرقة /  جدول محاضرات قسم 

هشام الفولى /د

(نظرى  )وسائل اإلعالم المحلية (ن)الدراما فى الراديو والتليفزيون 

(تطبيقي)الدراما في الراديو التليفزيون 

المعيدون+ هشام الفولى/د

المعيدون+ هشام الفولى/د

(تطبيقى  )وسائل اإلعالم المحلية 

 المقاولين2ق 

هشام الفولى/د

 المقاولين2ق 

األصول الفلسفية للتربية 

إيمان عبد الجليل/ د.أ

كلية التربية

تخطيط اإلعالم التربوى 

القسم

  المقاولين2ق 

 المقاولين2ق  المقاولين2قاعة 

 المقاولين2ق 

  المقاولين2ق 

 (ن) علم نفس اجتماعي وصحة نفسية 

خيري احمد حسين/ د.أ

كلية التربية
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كلية التربية النوعية
جامعة اسوان
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المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

تاريخ مصر الحديث المادة

عرفة محمود/ داستاذ المادة

5ق المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

الهيئة المعاونة+ هشام الفولى /د

5ق 

تشريعات إعالمية

هشام الفولي/د

5ق 

(ن  )الصحافة واإلذاعة المدرسية 

هشام الفولى/د

5ق 

تكنولوجيا االتصال

هشام الفولي/د

 المقاولين2ق 

الترجمة اإلعالمية

القسم

(نظرى  )اإلعالم والتنمية 

هشام الفولي/د

5ق 

(تطبيقى  )اإلعالم والتنمية 

هدية خلف/ د

(ت)الصحافة واإلذاعة المدرسية 

الهيئة المعاونة+ هشام الفولى /د

 المقاولين2ق 

األربعاء

الخميس

االحد

 (ن)علم نفس النمو 

كلية التربية

اإلثنين

الثالثاء

م2022-2021الثانية الئحة قديمة للباقين لالعادة     العام الجامعى    / اإلعالم التربوي              الفرقة /  جدول محاضرات قسم 

السبت

1قراءات باللغة األجنبية مجموعة

ناهد عوض/ د

(االتصال التنظيمى  )مقرر تخصص اختيارى 

القسم

5ق 

5ق 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون الطالب مسجل الكلية                                         رئيس القسم


