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الكتاب االليكتروني نالمادة

رجاء علي/د.م.أأستاذ المادة

7ق المكان

(ن)مقرر اختياري األلعاب التعليمية المادة 

حلمي ابو موتة/د.م.أأستاذ المادة

7ق المكان

المادة
أستاذ المادة

المكان
 (نظري)التدريس المصغرالمادة 

رجاء علي/د.م.أأستاذ المادة 

7ق المكان

(نظري)أساسيات الحاسب اآلليالمادة

جيهان درويش/ دأستاذ المادة

7ق المكان

المادة

أستاذ المادة 

المكان

الجودة و تطبيقاتها حقوق االنسان مدخل الى العلوم النفسية 

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

7ق 7ق كلية التربية

7ق 

7ق 

(نظري)التسجيالت الصوتية

رجاء علي/د.م.أ

2مج  (تطبيقي)التسجيالت الصوتية

الهيئة المعاونة+رجاء علي/د.م.أ

الكتاب االليكتروني تطبيقي

الهيئة المعاونة

معمل تكنولوجيا 7ق 7ق  معمل تكنولوجيا

الهيئة المعاونة+رجاء علي/د.م.أ

الهيئة المعاونة+رجاء علي/د.م.أ

 2مج  (تطبيقي)التدريس المصغر 1مج  (تطبيقي)التدريس المصغر

الهيئة المعاونة+رجاء علي/د.م.أ

الهيئة المعاونة+حلمي ابو موتة/د.م.أ

2مج  (تطبيقي)أساسيات الحاسب اآللي

قسم تكنولوجيا التعليم
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الخميس

الثالثاء 

األربعاء

األحد

السبت

االثنين

1مج (تطبيقي)المقرر االختياري األلعاب التعليمية

الهيئة المعاونة+حلمي ابو موتة/د.م.أ

2مج (تطبيقي)المقرر االختياري األلعاب التعليمية

2مج (تطبيقي)أساسيات التصوير الفوتوغرافي 1مج  (تطبيقي)التسجيالت الصوتية

الهيئة المعاونة+حلمي ابو موتة/د.م.أ

1مج  (تطبيقي)أساسيات التصوير الفوتوغرافي(نظري)أساسيات التصوير الفوتوغرافي

الهيئة المعاونة+حلمي ابو موتة/د.م.أحلمي ابو موتة/د.م.أ

معمل تكنولوجيامعمل تكنولوجيامعمل تكنولوجيا

معمل تكنولوجيامعمل تكنولوجيا7ق 

1مج  (تطبيقي)أساسيات الحاسب اآللي 

الهيئة المعاونة

معمل تكنولوجيا
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(نظري)األجهزة التعليمية(نظري)تصميم المواقعالرسومات المتحركة نالمادة

حلمي أبو موتة/د.م.أرجاء علي/د.م.أحلمي أبو موتة/د.م.أأستاذ المادة 

7ق 7ق 7ق المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

(ن)علم نفس تعليمي المادة

استاذ المادة

المكان

(نظري)المكتبات الرقمية (ن)تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة المادة 

رجاء علي/د.م.أحلمي أبو موتة/د.م.أأستاذ المادة 

7ق 7ق المكان

(ن)مقرر اختياري بيئات التعلم التفاعلية المادة

رجاء علي/د.م.أأستاذ المادة

7ق المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

الهيئة المعاونة+رجاء علي/د.م.أ

2مج  (تطبيقي)المكتبات الرقمية 

الهيئة المعاونة+رجاء علي/د.م.أ

1مج  (تطبيقي)المقرر االختياري بيئات التعلم التفاعلية 

الهيئة المعاونة+رجاء علي/د.م.أ

2مج  (تطبيقي)المقرر االختياري بيئات التعلم التفاعلية 

الهيئة المعاونة+رجاء علي/د.م.أ

معمل تكنولوجيامعمل تكنولوجيا

معمل تكنولوجيا

1مج  (تطبيقي)تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة1مج  (تطبيقي)تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة

الهيئة المعاونة+حلمي أبو موتة /د.م.أالهيئة المعاونة+حلمي أبو موتة /د.م.أ

راضي عبد المجيد/ د.أهبة/ دباسم زاهر/ د.م.أ

1مج  (تطبيقي)المكتبات الرقمية 

1مج (تطبيقي)األجهزة التعليمية

الهيئة المعاونة+حلمي أبو موتة /د.م.أ

1مج  (تطبيقي)تصميم المواقع

الهيئة المعاونة+رجاء علي/د.م.أ

2مج (تطبيقي)األجهزة التعليمية

الهيئة المعاونة+حلمي أبو موتة /د.م.أ

1مج  (تطبيقي)الرسومات المتحركة

الهيئة المعاونة+حلمي أبو موتة /د.م.أ

معمل تكنولوجيا

2مج  (تطبيقي)الرسومات المتحركة

الهيئة المعاونة+حلمي أبو موتة /د.م.أ
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الثالثاء 

(ثقافة الفنون البصرية والسمعية)مقرر جامعة اختياري 

2مج (تطبيقي)تصميم المواقع

الهيئة المعاونة+رجاء علي/د.م.أ

معمل تكنولوجيا

تاريخ التربية ونظام التعليم في مصر

السبت

األحد

االثنين

(تطبيقي)علم نفس تعليمي 

األربعاء

الخميس

معمل تكنولوجيا

معمل تكنولوجيامعمل تكنولوجيامعمل تكنولوجيا

كلية التربية كلية التربية7ق 

معمل تكنولوجيا

معمل تكنولوجيامعمل تكنولوجيا

يعتمد عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  مسجل لكلية                           رئيس القسم



كلية التربية النوعية

جداول المحاضرات والدروس العملية

2021/2020الفصل الدراسى الثانى للعام 
جامعة اسوان

8 - 77 - 66 - 55 - 44 - 33 - 22 - 11 - 1212 - 1111 - 1010 - 99 - 8الساعة أيام االسبوع 

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة 

المكان

قسم تكنولوجيا التعليم

 المبنى الجديد7قاعة  المبنى الجديد7قاعة 

رجاء عبدالعليم/د.م.أ

 المبنى الجديد7قاعة معمل تكنولوجيامعمل تكنولوجيا

تاريخ التربية ونظام التعليماالصول االجتماعية والثقافية للتربية 

د فاتن& ايمان عبد الجليل / دمحمد جاد الرب/ د

الهيئة المعاونة+حلمي أبوموتة/ د.م.أ

(1)مج  (تطبيقي)تطبيقات الحاسب في التعليم (1)مج (تطبيقي)الوسائط المتعددة  (نظري)الوسائط المتعددة

الهيئة المعاونة+ رجاء علي / دالهيئة المعاونة+ حلمي أبوموتة / د.م.أحلمي أبوموتة / د.م.أ

الهيئة المعاونة+ رجاء عبدالعليم/د.م.أ

 المبنى الجديد7قاعة  المبنى الجديد7قاعة 
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(2)مج  (تطبيقي)اختيار الوسائل التعليمية واستخدامها 

الهيئة المعاونة+رجاء عبد العليم /د.م.أ

معمل تكنولوجيا

(نظري)تطبيقات الحاسب في التعليم (نظري)التحليل الموضوعي لمصادر المعرفة 

(1)مج  (تطبيقي)اختيار الوسائل التعليمية واستخدامها 

األحد

رجاء علي/ د.م.أمحمد سعد الدين/ د.م.أ

معمل تكنولوجيا

االثنين

الثالثاء 

األربعاء

الخميس

السبت

(نظري)نظم المعلومات الببليوجرافية 2مج  (تطبيقي)الوسائط المتعددة 

كلية التربيةكلية التربية

إنتاج برامج الفيديو نظري 

حلمي أبوموتة / د.م.أ

معمل تكنولوجيا

(تدريس مصغر)التدريب الميداني 

(نظري)اختيار الوسائل التعليمية (2)مج  (تطبيقي)تطبيقات الحاسب في التعليم (تطبيقي)إنتاج برامج الفيديو 

الهيئة المعاونة+ رجاء علي / دالهيئة المعاونة+حلمي أبوموتة / د.م.أ

معمل تكنولوجيامعمل تكنولوجيا المبنى الجديد7قاعة 
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المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

المادة 

استاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

معمل تكنولوجيامعمل تكنولوجياالمكان

(تدريس مصغر)التدريب الميداني 

المشروع

الهيئة المعاونة

معمل تكنولوجيا

الهيئة المعاونة

2مج  (تطبيقي)البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة

الهيئة المعاونة

7ق 7ق 7ق 7ق 

معمل تكنولوجيامعمل تكنولوجيا

كلية التربية

معمل تكنولوجيامعمل تكنولوجيا

1مج  (تطبيقي)شبكات الحاسب اآللي

الهيئة المعاونة+محمد سعدالدين/د.م.أ

2مج  (تطبيقي)شبكات الحاسب اآللي

الهيئة المعاونة+محمد سعدالدين/د.م.أ

1مج  (تطبيقي)إنتاج برامج الفيديو

الهيئة المعاونة+حلمي أبوموتة/ د.م.أ

2مج  (تطبيقي)إنتاج برامج الفيديو

الهيئة المعاونة+حلمي أبوموتة/ د.م.أ

2مج  (تطبيقي)صيانة أجهزة العرض 

الهيئة المعاونة+حلمي أبوموتة/ د.م.أ

التربية المقارنة (قدرات عقلية)علم نفس تعليمى 

د حنان عبد الستارهبة/د

معمل تكنولوجيا

1مج  (تطبيقي)الذكاء اإلصطناعي

الهيئة المعاونة+رجاء علي/د.م.أ

2مج  (تطبيقي)الذكاء اإلصطناعي

الهيئة المعاونة+رجاء علي/د.م.أ

1مج  (تطبيقي)صيانة أجهزة العرض 

الهيئة المعاونة+حلمي أبوموتة/ د.م.أ

1مج  (تطبيقي)البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة (نظري)البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة

جيهان درويش/ د

كلية التربية

حلمي أبوموتة/ د.م.أ

(نظري)شبكات الحاسب اآللي

محمد سعدالدين/د.م.أ

(نظري)إنتاج برامج الفيديو

حلمي أبوموتة/ د.م.أ

(نظري)الذكاء اإلصطناعي

رجاء علي/ د.م.أ

             2022-2021تكنولوجيا التعليم   الفرقة الرابعة الفصل الدراسى الثانى : الجداول الدراسية الشعبة 

(نظري)صيانة أجهزة العرض 

االثتين

األربعاء

كلية التربية

الثالثاء

السبت

األحد

7ق 

الخميس

معمل تكنولوجيامعمل تكنولوجيامعمل تكنولوجيا
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المادة

أستاذ المادة 

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

طرق تدريسمناهجالمادة

رجاء علي/ د.م.أمحمد يس/ داستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان
المادة

أستاذ المادة
المكان

7ق 

1قراءات باللغة العربية مج

احمد حسن/ د

حقوق االنسان 

عبادي/ د& محمد / د.م.أ

7ق 

(تطبيقي) (لوجو+ بيزك متقدم )الحاسب اآللي 

الهيئة المعاونة

معمل تكنولوجيا

رجاء علي/ د.م.أ

7ق 

نظم التصنيف ن

قسم تكنولوجيا التعليم

 المبنى الجديد7قاعة 

نظم التصنيف ن

الهيئة المعاونة

 المبنى الجديد7قاعة 

الكتاب المدرسي ن

السبت

األحد

اإلذاعة والتسجيالت الصوتية  

االثنين
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الثالثاء 

األربعاء

الخميس

ن (لوجو+ بيزك متقدم )الحاسب اآللي 

قسم تكنولوجيا التعليم

7ق 

7ق 

اإلذاعة والتسجيالت الصوتية تطبيقي

الهيئة المعاونة

معمل تكنولوجيا

 2إنتاج رسومات تعليمية

رجاء علي/ د.م.أ

7ق 

 2إنتاج رسومات تعليمية

الهيئة المعاونة

معمل تكنولوجيا

 (تطبيقي)أجهزة العرض والتشغيل واالستخدام أجهزة عرض والتشغيل واالستخدام ن 

الهيئة المعاونةحلمي أبو موته/ د.م.أ

معمل تكنولوجيا7ق 

رجاء علي/ د.م.أ

يعتمد عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  مسجل لكلية                           رئيس القسم


