
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

(نظرى  )مهارات التدريس المصغرالمادة

(هشام/ د)قسم االعالم التربوي & محمد / داستاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(نظرى  )الترجمة اإلعالميةالمادة

حسام فايز/ داستاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

راضي عبد المجيد/ د.أعبادي/ د& محمد / د.أعبد الحي القاضي/ د.أ

(تطبيقي )الترجمة اإلعالمية 

حسام فايز والهيئة المعاونة.د

مدخل إلى الراديو والتليفزيون

هشام الفولي.د

(تطبيقي )مهارات التدريس المصغر 

الهيئة المعاونة

الجودة و تطبيقاتها 

أسس العالقات العامة

(وائل/ د)قسم االعالم التربوي + هشام الفولى /د

حقوق االنسان مدخل الى العلوم النفسية 

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

السبت

االحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

اإلعالم الجديد

هشام الفولي.د

(تاريخ مصر الحديث والمعاصر)مقرر تخصص اختياري 

(هشام/ د)قسم االعالم التربوي & باسم زاهر / د.م.أ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون الطالب مسجل الكلية                                         رئيس القسم



كلية التربية النوعية
جامعة اسوان
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المادة

استاذ المادة

المكان

اإلعالم المدرسي نالرأي العام وطرق قياسه نالمادة

وائل صالح.د(وائل/ د)قسم االعالم التربوي + هشام الفولى /داستاذ المادة

المكان

(ن)علم نفس تعليمي المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

هبة/ د

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

الهيئة المعاونة

الهيئة المعاونة

التوثيق اإلعالمي ومصادر المعرفةسياسات اإلعالم التربوي

وائل صالح.د

حاتم فرغلي/ د

الثالثاء

الخميس

اإلثنين

الرأى العام و طرق قياسه ت

األربعاء

السبت

(تاريخ مصر الحديث والمعاصر)مقرر تخصص اختياري اإلعالم المدرسي ت

(هشام/ د)قسم االعالم التربوي & باسم زاهر / د.م.أ

األحـــــد

هشام الفولى/د

تشريعات اإلعالم وإخالقياته

هشام الفولى/د

تاريخ التربية ونظام التعليم في مصر (تطبيقي)علم نفس تعليمي (ثقافة الفنون البصرية والسمعية)مقرر جامعة اختياري 

(هشام/ د)قسم االعالم التربوي & باسم زاهر / د.م.أ

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

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(تطبيقي)االخراج الصحفي المادة

الهيئة المعاونةاستاذ المادة

المكان

الخميس

5ق 

األحـــــد

تاريخ التربية ونظام التعليم تكنولوجيا التعليم االصول االجتماعية والثقافية للتربية 

نصوص وترجمة إعالمية ت

حسام فايز.د

االخراج الصحفي

الكتابة للراديو والتليفزيون ن

هشام الفولي.د

األربعاء

الثالثاء

اإلثنين

السبت

هشام الفولي .د

د فاتن& ايمان عبد الجليل / د رجاء علي/ د.م.أشيرين حسن/ د

5ق 

مناهج وقواعد بحث

(هشام/ د)قسم االعالم التربوي & محمد / د.أ

الكتابة للراديو والتليفزيون ت

الهيئة المعاونة

استخدام الحاسب في اإلعالم ت

(حسام فايز/ د)قسم اإلعالم & هشام الفولي / د

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

ت (تدريس مصغر)تدريب ميداني 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون الطالب 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

األربعاء

األحـــــد

كلية التربية

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

التربية المقارنة ن(قدرات عقلية)علم نفس تعليمى 

د حنان عبد الستارهبة/د

(حسام فايز/ د)قسم االعالم التربوي & د هشام الفولي 

حلقة بحث إعالمي 

الهيئة المعاونة

تنظيم وإدارة المؤسسات اإلعالمية

كلية التربية

(تطبيقي)التحرير الصحفي 

هشام الفولي .د

التحرير الصحفي 

هشام الفولي.د

(تدريس مصغر)تدريب ميداني 

(تطبيقي)نصوص وترجمة إعالمية

الخميس

(هشام/ د)قسم اإلعالم التربوي & باسم / د

اإلعالم الدولي والعربي

حسام فايز.د

السبت

الثالثاء

اإلثنين
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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

حقوق انسان

عبادي/ د& محمد / د.أ

5ق 

(نظري)الخبر الصحفي 

هشام الفولي/ د

5ق 

(تطبيقي)الخبر الصحفي 

الهيئة المعاونة

5ق 

أساسيات الحاسب اآللي ن

حلمي أبو موته/ د.م.أ

معمل الحاسب اآللي

أساسيات الحاسب اآللي ت

حلمي أبو موته/ د.م.أ

معمل الحاسب اآللي

هشام الفولي والمعيدون.د

6ق 

(تطبيقي)الرأي العام في مجال اإلعالم 

سياسات اإلعالم التربوي

وائل صالح/ د

5ق 

(تطبيقي)االصول العلمية لالعالن االصول العلمية لإلعالن

قراءات باللغة العربية وأدابها

احمد حسن/ د

5ق 

هشام الفولي.د

الخميس

االحد

اإلثنين

الثالثاء

السبت

اتجاهات المسرح المعاصر

حسام فايز.د

5ق 

(نظري)الرأي العام في مجال اإلعالم 

الهيئة المعاونةقسم اإلعالم التربوي+ هشام الفولي / د

7ق 

األربعاء

7ق 

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

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون الطالب مسجل الكلية                                         رئيس القسم


