
بية النوعية كلية التر 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 8الســـــاعةاٌام األسبوع

إلمتاحف وإلمعارض إلتعليميةالمواطنة الرقمية وتطبيقاتها التعليمية(ن)مقدمة الحاسبات (ن)مدخل إلى تكنولوجٌا التعلٌم المادة

رجاء على/ د.أدمحم سعد/ د.م.أحلمً أبو موتة/ د.أحلمً أبو موتة/ د.أاستاذ المادة

7ق 7ق 7ق 7ق المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

معمل الكمبٌوتر

(ن)مدخل الى العلوم التربوٌة

راضً عبد المجٌد/ د.أ

ي إلحاسب إآللي (ن) المناهج وتنظٌماتها 
 
 (ن)مقدمة ف

رجاء علً/ د.م.أ&حلمً أبو موته / د.أسعٌد محروس / د

كلٌة التربٌة

معمل الكمبٌوتر

معمل الكمبٌوتر معمل الكمبٌوتركلٌة التربٌة

(ن)إنتاج رسومات تعلٌمٌة 

 (تطبٌقً)مقدمة الحاسبات

الهٌئة المعاونة

 (تطبٌقً)المتاحف والمعارض التعلٌمٌة

الهٌئة المعاونة

معمل الكمبٌوتر

 (تطبٌقً)المواطنة الرقمٌة وتطبٌقاتها 

الهٌئة المعاونة

معمل الكمبٌوتر

2023 /2022تكنولوجٌا التعلٌم           المستوى األول    الفصل الدراسً األول       الئحة جدٌدة                 / الجداول الدراسٌة قسم

السبت

الثالثاء

اإلثنٌن

االحد

(تطبٌقً)مدخل إلى تكنولوجٌا التعلٌم 

األربعاء

الخمٌس

(تطبٌقً)المواطنة الرقمٌة وتطبٌقاتها 

الهٌئة المعاونة

الهٌئة المعاونة

7ق 

ي)ؤنتاج رسومات تعليمية 
 (تطبيق 

الهٌئة المعاونة

معمل الكمبٌوتر

رجاء على عبد العلٌم/ د.أ

عتمد عميد الكلية  ي

دمحم عبد الحميد راشد/ د.   أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

باسم زاهر بطرس/د.م. أ

مسجل الكلية             رئيس القسم

حلمى ابو موته/ د.هند احمد عبدهللا   أ/ أ



بية النوعية كلية التر 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 8الســـــاعةاٌام األسبوع

(ن)نظم تشغيل إلحاسب إآللي (ن)أساسيات إلفيديو إلتعليمي المادة

رجاء على/د.أحلمً أبو موتة/د.أاستاذ المادة

7ق7قالمكان

إنتاج الصور التعليمية نالمادة

حلمً أبو موتة/د.أاستاذ المادة

7ق المكان

(ن)علم نفس النمو المادة

ناهد عوض/ داستاذ المادة

كلٌة التربٌةالمكان

(تخطيط برإمج تعليمية)مقرر ت خ المادة

رجاء/ د.أ& حلمً / د.أاستاذ المادة

7ق المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

معمل الكمبٌوتر

سٌكولوجٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة 

كلٌة التربٌة10ق كلٌة التربٌة

ية(ت)علم نفس النمو لغة إنجلي  

ي
 
ون ي)إلتقويم إإللكي 

(تطبيق 

الهٌئة المعاونة

اإلثنٌن

الثالثاء

األربعاء

الخمٌس

الهٌئة المعاونة

معمل الكمبٌوتر

كلٌة اآلداب

هدٌة خلف/ د ناهد عوض/ د

7ق 

2023 /2022تكنولوجٌا التعلٌم           المستوى الثانً    الفصل الدراسً األول       الئحة جدٌدة                 / الجداول الدراسٌة قسم

السبت

رجاء على/د.أاألحـــــد

معمل الكمبٌوتر

الهٌئة المعاونة

معمل الكمبٌوتر

ي)إنتاج الصور التعليمية
(تطبيق 

الهٌئة المعاونة

ي)أساسيات إلفيديو إلتعليمي
(تطبيق 

ي ن
 
ون إلتقويم إإللكي 

معمل الكمبٌوتر

(التفكٌر ولبحث العلمً)مقرر اختٌاري 

(تخطيط برإمج تعليمية)مقرر ت خ 

ي)نظم تشغيل إلحاسب إآللي 
(تطبيق 

الهٌئة المعاونة

د باسم& دمحم عبد الحمٌد / د هبة السٌد/ د& عادل الصادق / د.أ

عتمد عميد الكلية  ي

دمحم عبد الحميد راشد/ د.   أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

باسم زاهر بطرس/د.م. أ

مسجل الكلية             رئيس القسم

حلمى ابو موته/ د.هند احمد عبدهللا   أ/ أ



بية النوعية كلية التر 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 8الســـــاعةاٌام األسبوع

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

مستحدثات تكنولوجٌا التعلٌم ن(ت)األصول االجتماعٌة والثقافٌة للتربٌة المادة

رجاء على/د.أد اٌمان& دمحم جاد / د.أاستاذ المادة

7قكلٌة التربٌةالمكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

الخمٌس

2023 /2022تكنولوجٌا التعلٌم           المستوى الثالث    الفصل الدراسً األول       الئحة جدٌدة                 / الجداول الدراسٌة قسم

السبت

األحـــــد

اإلثنٌن

الهٌئة المعاونةحلمً أبو موتة/د.أ

معمل الكمبٌوتر7ق 

(نظرى)صٌانة الحاسبات االلٌة 

األربعاء

ت2+ ن 1تصمٌم المقررات اإللكترونٌة وإنتاجها 

الهٌئة المعاونة+رجاء على/د.أ

معمل الكمبٌوتر + 7ق 

ت2+ ن 1تطبٌقات الوسائط المتعددة فى التعلٌم 

الهٌئة المعاونة+حلمً أبو موتة/د.أ

معمل الكمبٌوتر + 7ق 

الثالثاء

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

(تطبٌقً)صٌانة الحاسبات االلٌة 

(نظري)األصول االجتماعٌة والثقافٌة للتربٌة 

كلٌة التربٌة

ي 
 
(1) (تدريس مصغر)تدريب ميدإن

(اخالقٌات البحث العلمً)مقرر اختٌاري للجامعة (ن)طرق واستراتٌجٌات التدرٌس العامة 

د باسم& دمحم عبد الحمٌد / دنادٌة سالم/ د

10ق كلٌة التربٌة

(تطبٌقً)مستحدثات تكنولوجٌا التعلٌم 

الهٌئة المعاونة

معمل الكمبٌوتر

ت1+ ن 2مناهج وطرق تدرٌس تكنولوجٌا التعلٌم 

رجاء علً/ د.م.أ& حلمً أبو موته / د.أ

معمل الكمبٌوتر + 7ق 

عتمد عميد الكلية  ي

دمحم عبد الحميد راشد/ د.   أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

باسم زاهر بطرس/د.م. أ

مسجل الكلية             رئيس القسم

حلمى ابو موته/ د.هند احمد عبدهللا   أ/ أ



بية النوعية كلية التر 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 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

الثالثاء

األربعاء

2023 /2022تكنولوجٌا التعلٌم            الفرقة الرابعة     نظام قدٌم         الفصل الدراسى االول / الجداول الدراسٌة قسم

السبت

األحـــــد

اإلثنٌن

(نظري)البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة

رجاء/ د.أ& حلمً / د.أ

(تطبٌقً)تصمٌم المواقف التعلٌمٌة 

الهٌئة المعاونة

معمل الكمبٌوتر

ي)ؤنتاج لوحات تعليمية
(تطبيق 

الهٌئة المعاونة

معمل الكمبٌوتر

(نظري)انتاج اللوحات التعلٌمٌة 

7ق 

إلهيئة إلمعاونة

(تطبٌقً)إنتاج برامج فٌدٌو وتلٌفزٌون 

كلٌة التربٌة

(نظري )األصول الفلسفٌة للتربٌة 

فاتن إبراهٌم/ د

حلمً أبو موتة/د.أ

(نظري)شبكات إلحاسب إآللي 

دمحم سعد/د.م.أ

ي)شبكات إلحاسب إآللي 
(تطبيق 

7ق  7ق 

معمل الكمبٌوتر

ي 
 
(تدريس مصغر)تدريب ميدإن

 (نظري)صحة نفسٌة و علم النفس االجتماعً 

الطاف عبد الظاهر/ د

كلٌة التربٌة

وع تخرج مشر

(نظري)تصميم إلموإقف إلتعليمية 

رجاء على/د.أ

7ق 

(تطبٌقً)البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة 

الهٌئة المعاونة

معمل الكمبٌوتر

(نظري)إنتاج برامج فٌدٌو وتلٌفزٌون 

حلمً أبو موتة/د.أ

7ق 

الهٌئة المعاونة

معمل الكمبٌوتر

الخمٌس

عتمد عميد الكلية  ي

دمحم عبد الحميد راشد/ د.   أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

باسم زاهر بطرس/د.م. أ

مسجل الكلية             رئيس القسم

حلمى ابو موته/ د.هند احمد عبدهللا   أ/ أ



بية النوعية كلية التر 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 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

7ق 

معمل الكمبٌوتر

7ق 

الخمٌس

اإلثنٌن

(نظرى )علم نفس النمو 

ناهد عوض/ د

كلٌة التربٌة

الثالثاء

األربعاء

2023-2022الثانٌة    الئحة قدٌمة    الفصل الدراسً األول  العام الجامعى / تكنولوجٌا التعلٌم             الفرقة /   جدول محاضرات قسم 

السبت

(تطبٌقً)(2)إنتاج رسومات تعلٌمٌة (نظري) (2)إنتاج رسومات تعلٌمٌة(نظري)إنتاج الصور الفوتوغرافٌة 

الهٌئة المعاونةرجاء على عبد العلٌم/د.أحلمً أبو موتة/د.أ
7ق 7ق 

معمل الكمبٌوتر

ي)حاسب آلي إستخدإم نوإفذ
(تطبيق 

الهٌئة المعاونة

إلمرإجع إلعامة وإلخاصة ن

دمحم سعد/د.م.أ

(تطبٌقً)إنتاج الصور الفوتوغرافٌة 

الهٌئة المعاونة

(نظري)أجهزة عرض تشغيل وإستخدإم 

حلمً أبو موتة/د.أ

ي)أجهزة عرض تشغيل وإستخدإم 
(تطبيق 

الهٌئة المعاونة

قراءات باللغة األجنبٌة

هدٌة خلف/ د

 مبنى جدٌد6قاعة 

معمل الكمبٌوتر7ق 

إلمكتبات إلشاملة
رجاء على/ د.أ

(نظري)حاسب آلي إستخدإم نوإفذ

رجاء على /د.أ

معمل الكمبٌوتر

األحـــــد

7ق 

عتمد عميد الكلية  ي

دمحم عبد الحميد راشد/ د.   أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

باسم زاهر بطرس/د.م. أ

مسجل الكلية             رئيس القسم

حلمى ابو موته/ د.هند احمد عبدهللا   أ/ أ



بية النوعية كلية التر 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

الخمٌس

الثالثاء

(نظري)منظومة الحاسب االلى 

حلمً أبو موتة/د.أ

7ق 

ي األحـــــد
 
تدريب ميدإن

ي إلمكتبات
 
ي)تطبيقات إلحاسب ف

(تطبيق 

الهٌئة المعاونة

معمل الكمبٌوتر

اإلثنٌن

(تطبٌقً)علم نفس تعلٌمى (نظرى)علم نفس تعلٌمى 

هبة السٌد/ دهبة السٌد/ د

كلٌة التربٌةكلٌة التربٌة

طرق تدرٌس(نظري)مناهج 
رجاء على/د.أٌاسمٌن السٌد كامل/ د

7ق كلٌة التربٌة

2023 /2022تكنولوجٌا التعلٌم            الفرقة الثالثة   الئحة قدٌمة                الفصل الدراسى االول / الجداول الدراسٌة قسم

السبت

(نظري)تطبٌقات الحاسب فً المكتبات (نظري)  أسس إختٌار وبناء المجموعات (نظري)تطبٌقات الحاسب فً التعلٌم 

دمحم سعد/ د.م.أدمحم سعد/ د.م.أرجاء علً/ د.م.أ

7ق 7ق 7ق 

(تطبٌقً)تطبٌقات الحاسب فً التعلٌم 

الهٌئة المعاونة

معمل الكمبٌوتر

(تطبٌقً)منظومة الحاسب االلى 

الهٌئة المعاونة

معمل الكمبٌوتر

انتاج برامج الفٌدٌو والتلٌفزٌون التعلٌمٌة ن

حلمً أبو موتة/د.أ

7ق 

انتاج برامج الفٌدٌو والتلٌفزٌون التعلٌمٌة ت

الهٌئة المعاونة

معمل الكمبٌوتر

عتمد عميد الكلية  ي

دمحم عبد الحميد راشد/ د.   أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

باسم زاهر بطرس/د.م. أ

مسجل الكلية             رئيس القسم

حلمى ابو موته/ د.هند احمد عبدهللا   أ/ أ


