
كلية التربية النوعية جامعة اسوان
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المواطنة الرقمية وتطبيقاتها التعليميةمقدمة الحاسبات(نظري)مدخل إلى تكنولوجيا التعليم المادة

القسمالقسمحلمي أبو موتة/د.أاستاذ المادة

7ق 7ق 7ق المكان

إنتاج رسومات تعليمية المادة

رجاء عبدالعليم/د.أاستاذ المادة

7ق المكان

المتاحف والمعارض التعليميةالمادة

رجاء عبدالعليم/د.أاستاذ المادة

7ق المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

2مج(تطبيقي)مدخل إلى تكنولوجيا التعليم 

الهيئة المعاونةالهيئة المعاونة

2مج (تطبيقي)إنتاج رسومات تعليمية 1مج  (تطبيقي)إنتاج رسومات تعليمية 

 (ن)مقدمة في الحاسب اآللي 

الهيئة المعاونة

2022 /2021تكنولوجيا التعليم           الفرقة األولى الئحة جديدة                 الفصل الدراسى االول / الجداول الدراسية قسم

السبت

الثالثاء

اإلثنين

االحد

1مج (تطبيقي)مدخل إلى تكنولوجيا التعليم 

األربعاء

الخميس

كلية التربيةكلية التربية

1مج  (تطبيقي)المواطنة الرقمية وتطبيقاتها 2مج  (تطبيقي)مقدمة الحاسبات1مج  (تطبيقي)مقدمة الحاسبات

رجاء علي/ د.أ

معمل الكمبيوترمعمل الكمبيوتر

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

سعيد محروس/ د.أراضي عبد المجيد/ د.أ

الهيئة المعاونة

الهيئة المعاونة

الهيئة المعاونة

3مج  (تطبيقي)مقدمة الحاسبات

الهيئة المعاونة

معمل الكمبيوتر

معمل الكمبيوتر

معمل الكمبيوتر

معمل الكمبيوترمعمل الكمبيوترمعمل الكمبيوترمعمل الكمبيوتر

الهيئة المعاونةالهيئة المعاونة

2مج  (تطبيقي)المواطنة الرقمية وتطبيقاتها 

3مج (تطبيقي)المتاحف والمعارض التعليمية

الهيئة المعاونة

معمل الكمبيوتر

الهيئة المعاونةالهيئة المعاونةالهيئة المعاونة

3مج (تطبيقي)إنتاج رسومات تعليمية 

2مج (تطبيقي)المتاحف والمعارض التعليمية1مج  (تطبيقي)المتاحف والمعارض التعليمية

معمل الكمبيوتر

معمل الكمبيوترمعمل الكمبيوترمعمل الكمبيوتر

عتمد عميد الكلية  ي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مسجل الكلية             رئيس القسم



كلية التربية النوعية جامعة اسوان
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أساسيات الفيديو التعليمينظم تشغيل الحاسب اآلليالمادة

حلمي أبو موتة/د.أرجاء عبدالعليم/د.أاستاذ المادة

معمل الكمبيوترمعمل الكمبيوترالمكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(ن)علم نفس النمو المادة

ناهد عوض/ داستاذ المادة

كلية التربيةالمكان

مقرر تخصص اختياريالمادة

القسماستاذ المادة

7ق المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

معمل الكمبيوتر

(التفكير ولبحث العلمي)مقرر اختياري 

رجاء عبدالعليم/د.أ

2مج  (تطبيقي)إنتاج الصور التعليمية

2022 /2021تكنولوجيا التعليم            الفرقة الثانية الئحة جديدة              الفصل الدراسى االول / الجداول الدراسية قسم

السبت

األحـــــد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 

1مج  (تطبيقي)مقرر تخصص اختياري3مج  (تطبيقي)إنتاج الصور التعليمية

إنتاج الصور التعليمية

7ق كلية التربية7ق 

هدية خلف/ د ناهد عوض/ د عادل الصادق/ د.أ

3مج  (تطبيقي)التقويم اإللكتروني1مج  (تطبيقي)التقويم اإللكترونيالتقويم اإللكتروني

الهيئة المعاونة

معمل الكمبيوتر

كلية التربية

2مج  (تطبيقي)مقرر تخصص اختياري

الهيئة المعاونة

3مج  (تطبيقي)مقرر تخصص اختياري2مج  (تطبيقي)التقويم اإللكتروني

حلمي ابو موتة/د.أالهيئة المعاونةالهيئة المعاونة

2مج (تطبيقي)نظم تشغيل الحاسب اآللي1مج  (تطبيقي)نظم تشغيل الحاسب اآللي

1مج  (تطبيقي)أساسيات الفيديو التعليمي

لغة انجليزية(ت)علم نفس النمو

2مج (تطبيقي)أساسيات الفيديو التعليمي

3مج (تطبيقي)نظم تشغيل الحاسب اآللي

الهيئة المعاونة

3مج (تطبيقي)أساسيات الفيديو التعليمي

الهيئة المعاونة

1مج  (تطبيقي)إنتاج الصور التعليمية

الهيئة المعاونة

الهيئة المعاونةالهيئة المعاونة

الهيئة المعاونة

الهيئة المعاونةالهيئة المعاونةالهيئة المعاونة

الهيئة المعاونة

معمل الكمبيوترمعمل الكمبيوترمعمل الكمبيوترمعمل الكمبيوتر

معمل الكمبيوترمعمل الكمبيوترمعمل الكمبيوترمعمل الكمبيوتر7ق 

معمل الكمبيوتر

معمل الكمبيوتر7ق معمل الكمبيوترمعمل الكمبيوترمعمل الكمبيوتر

الهيئة المعاونة

عتمد عميد الكلية  ي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مسجل الكلية             رئيس القسم



كلية التربية النوعية 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

األربعاء

3مج  (تطبيقي)تطبيقات الحاسب في التعليم 

الهيئة المعاونة

3مج  (تطبيقي)تطبيقات الحاسب في المكتبات

الهيئة المعاونة

(تدريس مصغر)تدريب ميداني 

د هبة السيدد هبة السيد

كلية التربيةكلية التربية

1مج (تطبيقي)تطبيقات الحاسب في التعليم 

(ت)انتاج برامج الفيديو (نظري)مناهج 

الهيئة المعاونةعالء الدين احمد/ د.أ

معمل الكمبيوتركلية التربية

الهيئة المعاونةالهيئة المعاونةحلمي أبو موتة/د.أ

الهيئة المعاونة

3مج  (تطبيقي)منظومة الحاسب االلى 

الهيئة المعاونة

الهيئة المعاونة

(تطبيقي)علم نفس تعليمى (نظرى)علم نفس تعليمى 

(نظري)تطبيقات الحاسب في المكتبات(نظري)  أسس إختيار وبناء المجموعات (نظري)تطبيقات الحاسب في التعليم 

الثالثاء

الخميس

2022 /2021تكنولوجيا التعليم            الفرقة الثالثة                الفصل الدراسى االول / الجداول الدراسية قسم

السبت

األحـــــد

اإلثنين

الهيئة المعاونة

الهيئة المعاونة

7ق 7ق 7ق 

2مج  (تطبيقي)منظومة الحاسب االلى 

(ن)انتاج برامج الفيديو (نظري)منظومة الحاسب االلى 

معمل الكمبيوتر

معمل الكمبيوترمعمل الكمبيوتر

7ق 

حلمي أبو موتة/ د.أ

7ق 

2مج  (تطبيقي)تطبيقات الحاسب في التعليم  2مج  (تطبيقي)تطبيقات الحاسب في المكتبات

 2مج (تطبيقي)تطبيقات الحاسب في المكتبات1مج  (تطبيقي)منظومة الحاسب االلى 

رجاء علي/ د.أمحمد األمين/ درجاء عبدالعليم/د.أ

معمل الكمبيوترمعمل الكمبيوتر

معمل الكمبيوترمعمل الكمبيوتر

معمل الكمبيوترمعمل الكمبيوتر

طرق تدريس

محمد األمين/ د

كلية التربية

عتمد عميد الكلية  ي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مسجل الكلية             رئيس القسم



كلية التربية النوعية 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

2سكشن(تطبيقي)تصميم المواقف التعليمية

الهيئة المعاونة

الهيئة المعاونة

3سكشن(تطبيقي)تصميم المواقف التعليمية

الهيئة المعاونة

3سكشن  (تطبيقي)إنتاج لوحات تعليمية

كلية التربيةكلية التربية

الهيئة المعاونة

3سكشن (تطبيقي)(2)إنتاج برامج الفيديو(نظري )األصول الفلسفية للتربية  (نظري)صحة نفسية و علم النفس االجتماعي 

7ق 

2سكشن  (تطبيقي)إنتاج لوحات تعليمية

الهيئة المعاونة

1سكشن  (تطبيقي)إنتاج لوحات تعليمية

الهيئة المعاونة

1سكشن (تطبيقي)(2)إنتاج برامج الفيديو

الهيئة المعاونة

(نظري)شبكات الحاسب اآللي

(تدريس مصغر)تدريب ميداني 

1سكشن(تطبيقي)تصميم المواقف التعليمية

الهيئة المعاونة

القسم

الخميس

الثالثاء

األربعاء

2022 /2021تكنولوجيا التعليم            الفرقة الرابعة              الفصل الدراسى االول / الجداول الدراسية قسم

السبت

األحـــــد

اإلثنين

(نظري)البرمجة باستخدام البراكج الجاهزة

مشروع تخرج القسم

(نظري)(2)إنتاج برامج الفيديو(نظري)إنتاج لوحات تعليمية 

حلمي أبو موتة/د.أحلمي أبو موتة/د.أ

معمل الكمبيوتر

معمل الكمبيوترمعمل الكمبيوتر

معمل الكمبيوتر

معمل الكمبيوتر7ق 7ق 

معمل الكمبيوترمعمل الكمبيوترمعمل الكمبيوتر7ق 

معمل الكمبيوتر7ق 

(نظري)تصميم المواقف التعليمية

2سكشن (تطبيقي)(2)إنتاج برامج الفيديو

الهيئة المعاونة

رجاء عبد العليم/ د.أ

منى عرفة/ د.أخيري احمد حسين/ د.أ

عتمد عميد الكلية  ي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مسجل الكلية             رئيس القسم
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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

(تطبيقي)حاسب آلي استخدام نوافذ

الهيئة المعاونة

المراجع العامة والخاصة

رجاء عبد العليم/ د.أ

(3)مج (تطبيقي)إنتاج الصور الفوتوغرافية 

الهيئة المعاونة

(نظري)أجهزة عرض تشغيل واستخدام

حلمي أبو موتة/د.أ

(نظري)أجهزة عرض تشغيل واستخدام
المعيدون

الخميس

اإلثنين

(نظرى )علم نفس النمو 

ناهد عوض/ د

كلية التربية

الثالثاء

األربعاء

األحـــــد

المكتبات الشاملة

رجاء عبدالعليم/د.أ

(نظري)حاسب آلي استخدام نوافذ

رجاء عبدالعليم/د.أ

2022-2021الثانية الئحة قديمة للباقين لالعادة  العام الجامعى / تكنولوجيا التعليم             الفرقة /   جدول محاضرات قسم 

السبت

قراءات باللغة األجنبية(تطبيقي)(2)إنتاج رسومات تعليمية(نظري)(2)إنتاج رسومات تعليمية(نظري)إنتاج الصور الفوتوغرافية 

هدية خلف/ دالمعيدونرجاء عبدالعليم/د.أحلمي أبو موتة/د.أ
 مبنى جديد6قاعة 7ق 7ق 

7ق معمل الكمبيوتر7ق 

عتمد عميد الكلية  ي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مسجل الكلية             رئيس القسم


