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الكتاب االلٌكترونً نالمادة

رجاء على/د.م.أأستاذ المادة

7ق المكان

(ن)مقرر اختٌاري األلعاب التعلٌمٌة  (نظري)التدرٌس المصغرالمادة 

حلمً أبو موتة/د.أرجاء/ د.م.أ+حلمً /د.أأستاذ المادة

7ق 7ق المكان

المادة
أستاذ المادة

المكان
(نظري)أساسٌات الحاسب اآللًالمادة 

رجاء/د.م.أ+حلمً /د.أأستاذ المادة 

7ق المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة 

المكان

2023-2022      المستوى األول  نظام حدٌث الفصل الدراسى الثانى تكنولوجيا التعليم:  الجداول الدراسٌة الشعبة 

الخمٌس

الثالثاء 

األربعاء

األحد

السبت

االثنٌن

2مج (تطبٌقً)أساسٌات التصوٌر الفوتوغرافً 1مج  (تطبٌقً)التسجٌالت الصوتٌة

الهٌئة المعاونة 

1مج  (تطبٌقً)أساسٌات التصوٌر الفوتوغرافً(نظري)أساسٌات التصوٌر الفوتوغرافً

الهٌئة المعاونةحلمً أبو موتة/د.أ

(نظري)التسجٌالت الصوتٌة

رجاء على/د.م.أ

2مج  (تطبٌقً)التسجٌالت الصوتٌة

الهٌئة المعاونة

الكتاب اإللكترونً تطبٌقً

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا

الجودة و تطبٌقاتها 

الكلٌة 

10 ق

 2مج  (تطبٌقً)التدرٌس المصغر

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌامعمل تكنولوجٌا

معمل تكنولوجٌا

7ق 7ق  معمل تكنولوجٌا

حقوق االنسان مدخل الى العلوم النفسٌة 

احمد دمحم/ د& الكلٌة زٌنب/ د& عبد الحً القاضً / د.أ

10قالتربٌة كلٌة

الهٌئة المعاونة

الهٌئة المعاونة

 1مج  (تطبٌقً)التدرٌس المصغر

معمل تكنولوجٌا

7ق 

2مج (تطبٌقً)المقرر االختٌاري األلعاب التعلٌمٌة

الهٌئة المعاونة

7ق 

1مج (تطبٌقً)المقرر االختٌاري األلعاب التعلٌمٌة

الهٌئة المعاونة 

معمل تكنولوجٌا

1مج  (تطبٌقً)أساسٌات الحاسب اآللً 

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا

2مج  (تطبٌقً)أساسٌات الحاسب اآللً

الهٌئة المعاونة 

معمل تكنولوجٌا

      الكلية عميد يعتمد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

 القسم رئيس                      لكلية مسجل 

موتة ابو حلمي/ د.أ                      احمد هند. أ



النوعية التربية كلية
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(نظري)أجهزة العرض التعلٌمٌة(نظري)تصمٌم المواقعالرسومات المتحركة ن(ن)مقرر اختٌاري بٌئات التعلم التفاعلٌة المادة

حلمً أبو موتة/د.أرجاء على/د.م.أحلمً أبو موتة/د.أحلمً/د.أ+رجاء/د.م.أأستاذ المادة 

7ق 7ق 7ق 7ق المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

(ن)تكنولوجٌا التعلٌم للفئات الخاصة (ن) تعلٌمً نفس علمالمادة

رجاء/د.م.أ+حلمً/د.أاستاذ المادة

7ق المكان

(نظري)المكتبات الرقمٌة المادة 

رجاء على/د.م.أأستاذ المادة 

7ق المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

معمل تكنولوجٌا

األحد

االثنٌن

(تطبٌقً) تعلٌمً نفس علم

هبة السٌد/ دباسم زاهر/ د.م.أ& دمحم عبد الحمٌد / د.أ

معمل تكنولوجٌامعمل تكنولوجٌا

معمل تكنولوجٌا

1مج  (تطبٌقً)تكنولوجٌا التعلٌم للفئات الخاصة

الهٌئة المعاونة

األربعاء

الخمٌس

2023-2022      المستوى الثانً  نظام حدٌث الفصل الدراسى الثانى تكنولوجيا التعليم:  الجداول الدراسٌة الشعبة 

الثالثاء 

(ثقافة الفنون البصرٌة والسمعٌة)مقرر جامعة اختٌاري 

2مج (تطبٌقً)تصمٌم المواقع

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا

المعاصرة واالتجاهات مصر فً التعلٌم ونظام التربٌة تارٌخ

التربٌة كلٌة9ق

السبت

1مج  (تطبٌقً)الرسومات المتحركة

الهٌئة المعاونة 

2مج  (تطبٌقً)الرسومات المتحركة

الهٌئة المعاونة

2مج (تطبٌقً)أجهزة العرض التعلٌمٌة

الهٌئة المعاونة

1مج (تطبٌقً)أجهزة العرض التعلٌمٌة

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا

1مج  (تطبٌقً)تصمٌم المواقع

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا

1مج  (تطبٌقً)تكنولوجٌا التعلٌم للفئات الخاصة

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا

1مج  (تطبٌقً)المقرر االختٌاري بٌئات التعلم التفاعلٌة 

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا

التربٌة كلٌة
2مج  (تطبٌقً)المكتبات الرقمٌة 1مج  (تطبٌقً)المكتبات الرقمٌة 

الهٌئة المعاونةالهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌامعمل تكنولوجٌا

سماء سالمة/ د& فاتن إبراهٌم / د

2مج  (تطبٌقً)المقرر االختٌاري بٌئات التعلم التفاعلٌة 

      الكلية عميد يعتمد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

 القسم رئيس                      لكلية مسجل 

موتة ابو حلمي/ د.أ                      احمد هند. أ
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العملية والدروس المحاضرات جداول

2023/2022 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة

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

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

شبكات الحاسب وتطبٌقاتها ناالنفوجرافٌك نالمادة 

حلمً أبوموتة/د.أرجاء على/د.م.أأستاذ المادة

7ق7قالمكان

1البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة ت مجانتاج البرمجٌات نالمادة

دمحم سعد/د.م.أرجاء على/د.م.أأستاذ المادة

7ق 7قالمكان

إدارة المحتوى التعلٌمً نالمادة

حلمً/د.أ+رجاء/د.م.أأستاذ المادة 

7قالمكان

9ق كلٌة التربٌة

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا

2إدارة المحتوى التعلٌمً عبر االنترنت ت مج

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا

مقرر اختٌاري تخصص

حلمً أبوموتة/د.أ

 ومعامل تكنولوجٌا7ق 

تطبٌقً 2+  نظري 1 التعلٌم تكنولوجٌا

رجاء/د.م.أ+ حلمً/د.أ

1انتاج البرمجٌات التعلٌمة ت مج 

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا

د أٌمن دمحم.أ+د حلمً أبوموته.أ(تدرٌس مصغر) (2)التدرٌب المٌدانً 

معمل تكنولوجٌا

2شبكات الحاسب وتطبٌقاتها ت مج 

الهٌئة المعاونة

االثنٌن

الثالثاء 

األربعاء

معمل تكنولوجٌا

1شبكات الحاسب وتطبٌقاتها ت مج 

الهٌئة المعاونة 

مقرر اختٌاري كلٌة

سعٌد محروس/ د

معمل تكنولوجٌا

2االنفوجرافٌك ت مج 1االنفوجرافٌك ت مج

باسم زاهر/ د.م.أ& دمحم عبد الحمٌد / د.أ

الخمٌس

السبت

الهٌئة المعاونة

2023-2022      المستوى الثالث  نظام حدٌث الفصل الدراسى الثانى تكنولوجيا التعليم:  الجداول الدراسٌة الشعبة 

1البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة ت مج 

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا

األحد

الهٌئة المعاونة 

2انتاج البرمجٌات التعلٌمة ت مج

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا
1إدارة المحتوى التعلٌمً عبر االنترنت ت مج

معمل تكنولوجٌا

تخطٌط وتطوٌر وتقوٌم المناهج

2البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة ت مج 

تكنولوجٌا معامل

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا

      الكلية عميد يعتمد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

 القسم رئيس                      لكلية مسجل 

موتة ابو حلمي/ د.أ                      احمد هند. أ
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2023/2022 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة
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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

المكان

2مج  (تطبٌقً)الذكاء اإلصطناعً

الهٌئة المعاونةالهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌامعمل تكنولوجٌا

1مج  (تطبٌقً)صٌانة أجهزة العرض 

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا

د أٌمن دمحم.أ+د حلمً أبوموته.أ (تدرٌس مصغر)التدرٌب المٌدانً 

المشروع

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا

(نظري)صٌانة أجهزة العرض (نظري)إنتاج برامج الفٌدٌو(نظري)شبكات الحاسب اآللً

حلمً أبو موتة/د.أحلمً أبو موتة/د.أدمحم سعد الدٌن/د.م.أ

7ق  7ق 

1مج  (تطبٌقً)شبكات الحاسب اآللً

 نظري2التربٌة المقارنة 

دمحم محمود إٌمان/ دالدٌن عز نهى/ د

كلٌة التربٌةكلٌة التربٌة

2مج  (تطبٌقً)صٌانة أجهزة العرض 

الهٌئة المعاونة

1مج  (تطبٌقً)إنتاج برامج الفٌدٌو

الهٌئة المعاونة+حلمً أبوموتة/ د.أ

الهٌئة المعاونة

الهٌئة المعاونة+حلمً أبوموتة/ د.أ

معمل تكنولوجٌا معمل تكنولوجٌا

رجاء على/د.م.أ

7ق 

(نظري)البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة

الهٌئة المعاونةدمحم سعد الدٌن/د.م.أ

معمل تكنولوجٌا

2مج  (تطبٌقً)البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة

الهٌئة المعاونة 

2مج  (تطبٌقً)شبكات الحاسب اآللً

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌامعمل تكنولوجٌا

الخمٌس

 تطبٌق2ً+  نظري 2 (قدرات عقلٌة)علم نفس تعلٌمى 

االثتٌن

األربعاء

7ق 

الثالثاء

السبت

األحد

1مج  (تطبٌقً)الذكاء اإلصطناعً

معمل تكنولوجٌا

2مج  (تطبٌقً)إنتاج برامج الفٌدٌو

             2023-2022تكنولوجٌا التعلٌم   الفرقة الرابعة     الئحة قدٌمة   الفصل الدراسى الثانى :  الجداول الدراسٌة الشعبة 

1مج  (تطبٌقً)البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة

7ق 

(نظري)الذكاء اإلصطناعً

معمل تكنولوجٌا

      الكلية عميد يعتمد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

 القسم رئيس                      لكلية مسجل 

موتة ابو حلمي/ د.أ                      احمد هند. أ



النوعية التربية كلية

العملية والدروس المحاضرات جداول

2023/2022 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة
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المادة

أستاذ المادة 

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

6 ق6 ق6ق

قسم تكنولوجٌا التعلٌم

 المبنى الجدٌد7قاعة 

رجاء على/د.م.أ

الكتاب المدرسً ن

حقوق االنسان نن 2قراءات باللغة العربٌة 

احمد دمحم/ د& الكلٌة احمد حسن/ د

الثالثاء 

األربعاء

الخمٌس

السبت

نظم التصنٌف تنظم التصنٌف ن

معمل تكنولوجٌا

 المبنى الجدٌد7قاعة معمل تكنولوجٌا7ق 

 2إنتاج رسومات تعلٌمٌة

حلمً أبو موتة/د.أ

7ق 

 2إنتاج رسومات تعلٌمٌة

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌا

 (تطبٌقً)أجهزة العرض والتشغٌل واالستخدام أجهزة عرض والتشغٌل واالستخدام ن 

الهٌئة المعاونةحلمً أبو موتة/ د.أ

7ق 

الهٌئة المعاونةالهٌئة المعاونةرجاء على/د.م.أ

مناهج وطرق تدرٌس

عالء الدٌن احمد/ د.م.أ

اإلذاعة والتسجٌالت الصوتٌة تطبٌقًاإلذاعة والتسجٌالت الصوتٌة  

األحد

االثنٌن

             2023-2022تكنولوجٌا التعلٌم   الفرقة الثانٌة     الئحة قدٌمة   الفصل الدراسى الثانى :  الجداول الدراسٌة الشعبة 

7ق  معمل تكنولوجٌا

ن (لوجو+ بٌزك متقدم )الحاسب اآللً 

دمحم سعد الدٌن/د.م.أ

7ق 

(تطبٌقً) (لوجو+ بٌزك متقدم )الحاسب اآللً 

الهٌئة المعاونة

      الكلية عميد يعتمد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

 القسم رئيس                      لكلية مسجل 

موتة ابو حلمي/ د.أ                      احمد هند. أ



النوعية التربية كلية

العملية والدروس المحاضرات جداول

2023/2022 للعام الثانى الدراسى الفصل

اسوان جامعة
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المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة 

المكان

رجاء علً/ د.م.أرجاء على/د.أ

 المبنى الجدٌد7قاعة 

األربعاء

(نظري)تطبٌقات الحاسب فً التعلٌم (نظري)التحلٌل الموضوعً لمصادر المعرفة 

الثالثاء 

(تدرٌس مصغر)التدرٌب المٌدانً 

االثنٌن

تارٌخ التربٌة ونظام التعلٌماالصول االجتماعٌة والثقافٌة للتربٌة 

راضً عدلً كامل/ د.م.أ سماء سالمة رضوان/ د

كلٌة التربٌة كلٌة التربٌة

(تطبٌقً)إنتاج برامج الفٌدٌو 

الهٌئة المعاونة+حلمً أبوموتة / د.أ

معمل تكنولوجٌا

 المبنى الجدٌد7قاعة معمل تكنولوجٌا

2023-2022      الفرقة الثالثة نظام قدٌم الفصل الدراسى الثانى تكنولوجيا التعليم:  الجداول الدراسٌة الشعبة 

السبت

إنتاج برامج الفٌدٌو نظري (1)مج  (تطبٌقً)تطبٌقات الحاسب فً التعلٌم (1)مج (تطبٌقً)الوسائط المتعددة  (نظري)الوسائط المتعددة

الهٌئة المعاونة+ رجاء علً / د.م.أالهٌئة المعاونة+ حلمً أبوموتة / د.أحلمً أبوموتة / د.أ

األحد

(نظري)اختٌار الوسائل التعلٌمٌة (2)مج  (تطبٌقً)تطبٌقات الحاسب فً التعلٌم (1)مج  (تطبٌقً)اختٌار الوسائل التعلٌمٌة واستخدامها 

رجاء عبدالعلٌم/د.م.أالهٌئة المعاونة+ رجاء علً / د.م.أالهٌئة المعاونة+ رجاء عبدالعلٌم/د.م.أ

معمل تكنولوجٌا

الخمٌس

(نظري)نظم المعلومات الببلٌوجرافٌة 2مج  (تطبٌقً)الوسائط المتعددة (2)مج  (تطبٌقً)اختٌار الوسائل التعلٌمٌة واستخدامها 

قسم تكنولوجٌا التعلٌمالهٌئة المعاونة+حلمً أبوموتة/ د.أالهٌئة المعاونة+رجاء عبد العلٌم /د.م.أ

 المبنى الجدٌد7قاعة  المبنى الجدٌد7قاعة معمل تكنولوجٌا

 المبنى الجدٌد7قاعة 

حلمً أبوموتة / د.أ

معمل تكنولوجٌامعمل تكنولوجٌامعمل تكنولوجٌا المبنى الجدٌد7قاعة 

      الكلية عميد يعتمد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

زاهر باسم/ د.م.أ

 القسم رئيس                      لكلية مسجل 

موتة ابو حلمي/ د.أ                      احمد هند. أ


