
النوعية التربية كلية
اسوان جامعة

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

6ق 

الثالثاء

األربعاء

الخمٌس

م2023-2022اإلعالم التربوي           المستوى األول     الترم األول    الئحة جدٌدة     العام الجامعى /     جدول محاضرات لسم 

السبت

االحد

اإلثنٌن

 (ن) اآللً الحاسب فً ممدمة(ن) المناهج وتنظٌماتها 

رجاء علً/ د.م.أسعٌد محروس / د

كلٌة التربٌة

(ن)مدخل الى العلوم التربوٌة

راضً عبد المجٌد/ د.أ

كلٌة التربٌة

 

معمل الكمبٌوتر

مصطفً محمود/ د+هشام الفولً / د.م.أ

مدخل إلى علوم الصحافة

هشام الفولً/ د.م.أ

5ق 

مدخل إلى علوم المسرح والسٌنما

مصطفً محمود/ د

5ق 

ممدمة فى االتصال

هشام الفولً/د.م.أ 

التربٌة اإلعالمٌة

مصطفً محمود/ د

6ق 

نشأة وسائل اإلعالم

5ق 

الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

الفولى هشام/  د.م.أ                               عبدهللا احمد هند/ أ



النوعية التربية كلية
اسوان جامعة

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

المادة

استاذ المادة

المكان

(ن)ومصادره الخبرالمادة

هشام الفولً/د.م.أاستاذ المادة

المكان

(ن)علم نفس النمو المادة

ناهد عوض/ داستاذ المادة

كلٌة التربٌةالمكان

المادة

 استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

5ق 

اإلعالم و التنمٌة

مصطفً محمود/د

6ق 

6ق 

اإلعالن والتسوٌك اإلجتماعى

مصطفً محمود/ د+ هشام الفولً / د.م.أ

5ق 

الخبر ومصادره تطبٌمى

المعٌدون

األحـــــد

انجلٌزٌة لغة

تكنولوجٌا االتصال

هشام الفولً/ د.م.أ

األربعاء

ممرر تخصص اختٌارى

المسم

6ق 

الثالثاء

الخمٌس

اإلثنٌن

(التفكٌر ولبحث العلمً)ممرر اختٌاري سٌكولوجٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة 

هدٌة خلف / د.أ

كلٌة اآلداب

ناهد عوض/ دباسم/ د& دمحم عبد الحمٌد / د

كلٌة التربٌة 10ق 

(ت)علم نفس النمو

هبة السٌد/ د& عادل الصادق / د.أ

كلٌة التربٌة

م2023-2022الترم األول      الئحة جدٌدة          العام الجامعى    - اإلعالم التربوي                المستوى الثانً /   جدول محاضرات لسم 

السبت

جمالٌات العرض المسرحى

مصطفً محمود/د

5ق 

الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

الفولى هشام/  د.م.أ                               عبدهللا احمد هند/ أ



النوعية التربية كلية
اسوان جامعة

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

نظري (1)التحرٌر الصحفً ن والتلٌفزٌون للرادٌو الكتابةالمادة

هشام الفولً/ د.م.أمصطفً محمود/ د+ هشام الفولً /د.م.أاستاذ المادة

7ق5قالمكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(ن)التصوٌر اإلعالمً (ت)األصول االجتماعٌة والثمافٌة للتربٌة المادة

هشام الفولً/د.م.أد اٌمان& دمحم جاد / د.أاستاذ المادة

5قكلٌة التربٌةالمكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

مصطفً محمود/ د األحـــــد

باسم/ د& دمحم عبد الحمٌد / دسعٌد صدٌك/ د.أ

10ق كلٌة التربٌةكلٌة التربٌة

5ق

(تطبٌمً) والتلٌفزٌون للرادٌو الكتابة

المعٌدون

6ق

(1) (مصغر تدرٌس) مٌدانً تدرٌب

(نظري)صوتٌات والماء 

اٌمان عبد الجلٌل/ د& دمحم جاد الرب / د.أ

7                             ق 

المعٌدون

(نظري)المسرح التعلٌمً 

تطبٌمً (1)التحرٌر الصحفً 

المعٌدون

7ق

مصطفً محمود/ د

المناهج وطرق تدرٌس اإلعالم التربوي

األربعاء

الثالثاء

اإلثنٌن

السبت

م2023-2022الترم األول   الئحة جدٌدة    العام الجامعى    - اإلعالم التربوي              المستوى الثالث /  جدول محاضرات لسم 

(تطبٌمً) اإلعالمً التصوٌر

الخمٌس

ممرر اختٌاري للجامعة (ن)طرق واستراتٌجٌات التدرٌس العامة (نظري)األصول االجتماعٌة والثمافٌة للتربٌة 

المسم

6ق 

الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

الفولى هشام/  د.م.أ                               عبدهللا احمد هند/ أ



النوعية التربية كلية
اسوان جامعة

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

  المماولٌن2ق كلٌة التربٌة

هشام الفولً/د.م.أ

نظرٌات اإلعالم

مصطفً محمود/ د

(نظرى  )وسائل اإلعالم المحلٌة (نظري )األصول الفلسفٌة للتربٌة 

(تطبٌمً)الدراما فً الرادٌو التلٌفزٌون 

المعٌدون

المعٌدون

(تطبٌمى  )وسائل اإلعالم المحلٌة 

 المماولٌن2ق 

األحـــــد

(تطبٌمى  )صوتٌات وإلماء (نظرى  ) صوتٌات وإلماء 

م2023-2022الرابعة   الئحة لدٌمة      العام الجامعى    / اإلعالم التربوي          الترم األول                 الفرلة /  جدول محاضرات لسم 

السبت

الثالثاء

سعٌد صدٌك/ د.أمنى عرفة/ د.أاإلثنٌن

كلٌة التربٌة

المعٌدونمصطفً محمود/ د

مصطفً محمود/ د+ هشام الفولً /د.م.أ

 المماولٌن2لاعة 

األربعاء

الخمٌس

 المماولٌن2ق 

  المماولٌن2ق 

(ن)الدراما فى الرادٌو والتلٌفزٌون 

هشام الفولً/ د.م.أ

 المماولٌن2ق

 (مصغر تدرٌس) مٌدانً تدرٌب

تخطٌط اإلعالم التربوى 

  المماولٌن2ق 

(نظري)علم نفس اجتماعً وصحة نفسٌة  (ن )تطوٌرمناهج  

الطاف عبد الظاهر/ د

كلٌة التربٌة

الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

الفولى هشام/  د.م.أ                               عبدهللا احمد هند/ أ



النوعية التربية كلية
اسوان جامعة

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

تشرٌعات إعالمٌة

هشام

5ق 

تكنولوجٌا االتصال

المسم

 المماولٌن2ق 

(تطبٌمً)الترجمة اإلعالمٌة 

المعٌدون

 مماولٌن2ق

المسم

5ق 

(ت) المدرسٌة واإلذاعة الصحافة

المعٌدون

المعٌدون

األربعاء

الخمٌس

االحد

 (ن)علم نفس النمو 

كلٌة التربٌة

اإلثنٌن

الثالثاء

م2023-2022الثانٌة الئحة لدٌمة  الترم األول       العام الجامعى    / اإلعالم التربوي              الفرلة /  جدول محاضرات لسم 

السبت

ن والتنمٌة اإلعالم

ناهد عوض/ د

األجنبٌة باللغة لراءات

هدٌة خلف/ د

 المماولٌن2ق 

تارٌخ مصر الحدٌث

المسم

 مماولٌن2ق

( ن ) المدرسٌة واإلذاعة الصحافة

المسم

5ق 

إعالم وتنمٌة تطبٌمً

الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

الفولى هشام/  د.م.أ                               عبدهللا احمد هند/ أ



النوعية التربية كلية
اسوان جامعة

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

اإلثنٌن

الثالثاء

(تطبٌمً  )الحمالت اإلعالنٌة 

مماولٌن 2ق

(نظرى  )الحمالت اإلعالنٌة 

المسم

مماولٌن2ق

القسمنادٌة سالم/ دهبة السٌد/ دهبة السٌد/ د

كلٌة التربٌةكلٌة التربٌةكلٌة التربٌة

األربعاء

(تطبٌمى  )التحرٌر الصحفى  (نظرى  ) نظم سٌاسٌة وسٌاسات إعالم 

(تطبٌمى  )تصوٌر أعالمى 

المعٌدون

  

7ق 

7ق

(نظري) المناهج أساسٌات(تطبٌمً)علم نفس تعلٌمى (نظرى)علم نفس تعلٌمى 

الخمٌس
(ت) والحاسب االحصاء(ن)االحصاء والحاسب 

لسم تكنولوجٌا التعلٌملسم تكنولوجٌا التعلٌم

 مٌدانً تدرٌباألحـــــد

(نظرى  )تصوٌر أعالمى 

هشام

7ق 

م2023-2022الترم األول   الئحة لدٌمة    العام الجامعى    - اإلعالم التربوي              الفرلة الثالثة /  جدول محاضرات لسم 

السبت

(نظرى  )التحرٌر الصحفى 

هشام

7ق 

المعٌدون

الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

الفولى هشام/  د.م.أ                               عبدهللا احمد هند/ أ


