
كلية التربية النوعية

م2023 - 2022جداول الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

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

(نظرى  )مهارات التدرٌس المصغر(نظرى  )الترجمة اإلعالمٌةالمادة

كلٌة التربٌة النوعٌةالهٌئة المعاونةاستاذ المادة

6ق5قالمكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

اإلعالم الجدٌد

مصطفً محمود/د- هشام الفولى /د.م.أ

9ق

كلٌة التربٌة

الكلٌةاحمد دمحم/ د& الكلٌة زٌنب/ د& عبد الحً الماضً / د.أ

7ق

كلٌة التربٌة النوعٌة

5ق

مدخل إلى الرادٌو والتلٌفزٌون

هشام الفولً/د.م.أ

10ق 10ق 

(تطبٌقً )الترجمة اإلعالمٌة 

الهٌئة المعاونة

هشام الفولً/د.م.أ

9ق

الجودة و تطبٌماتها  حموق االنسان مدخل الى العلوم النفسٌة 

مقرر تخصص اختٌاري

كلٌة التربٌة النوعٌة

9ق

(تطبٌقً )مهارات التدرٌس المصغر 

6ق

             2023-2022اإلعالم التربوي       المستوى األول  نظام حدٌث الفصل الدراسى الثانى :  الجداول الدراسٌة الشعبة 

السبت

االحد

اإلثنٌن

الثالثاء

األربعاء

الخمٌس

أسس العالقات العامة

عميد الكلية        

دمحم عبد الحميد راشد/ د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب

باسم زاهر بطرس/ د.م. أ

مسجل الكلية                              رئيس القسم

هشام فولي/ د.م.هند احمد                                أ. أ



كلية التربية النوعية

م2023 - 2022جداول الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

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

اإلعالم المدرسً نالرأي العام وطرق لٌاسه نالمادة

هشام الفولى/ د.م.أهشام الفولى/د.م.أاستاذ المادة

6ق5قالمكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(ن)علم نفس تعلٌمً المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

سماء سالمة/ د& فاتن إبراهٌم / د

اإلعالم المدرسً ت

الهٌئة المعاونة

5ق

الرأى العام و طرق لٌاسه ت

الهٌئة المعاونة

6ق 

هبة السٌد/ د

             2023-2022اإلعالم التربوي       المستوى الثانً        نظام حدٌث الفصل الدراسى الثانى :  الجداول الدراسٌة الشعبة 

التوثٌك اإلعالمً ومصادر المعرفة

مصطفً محمود/ د

5ق 

مصطفً محمود/ د- هشام الفولً / د.م. أ

كلٌة التربٌة 6ق

سٌاسات اإلعالم التربوي

كلٌة التربٌة

7ق

9ق

الثالثاء

الخمٌس

اإلثنٌن

مقرر تخصص اختٌاري

األربعاء

السبت

تشرٌعات اإلعالم وإخاللٌاته

هشام الفولً/د.م.أ األحـــــد

مصطفً محمود/د

تارٌخ التربٌة ونظام التعلٌم فً مصر واالتجاهات المعاصرة (تطبٌقً)علم نفس تعلٌمً (ثمافة الفنون البصرٌة والسمعٌة)ممرر جامعة اختٌاري 

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

7ق

عميد الكلية        

دمحم عبد الحميد راشد/ د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب

باسم زاهر بطرس/ د.م. أ

مسجل الكلية                              رئيس القسم

هشام فولي/ د.م.هند احمد                                أ. أ



كلية التربية النوعية

م2023 - 2022جداول الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

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

5ق 

ت2+ ن 2اإلخراج الصحفً 

الهٌئة المعاونة- هشام الفولً /د.م.أ

7ق

 (تدرٌس مصغر) (2)تدرٌب مٌدانى 

ن2نظرٌات االتصال 

مصطفً محمود/ د

5ق 

ت2+ ن 1استخدام الحاسبا آللً فً التخصص 

كلٌة التربٌة النوعٌة

معامل تكنولوجٌا

ت2+ ن 1اإلنتاج اإلذاعً والتلفزٌونً 

الهٌئة المعاونة- هشام الفولى / د.م.أ

الخمٌس

األحـــــد

باسم زاهر/ د.م.أ& دمحم عبد الحمٌد / د.أسعٌد محروس/ دكلية التربية النوعية

معامل تكنولوجٌا

ممرر اختٌاري كلٌةتخطٌط وتطوٌر وتموٌم المناهج تطبٌم2ً+  نظري 1تكنولوجٌا التعلٌم 

األربعاء

الثالثاء

اإلثنٌن

السبت

كلٌة التربٌة النوعٌة

6ق

9ق كلٌة التربٌة

             2023-2022اإلعالم التربوي       المستوى الثالث        نظام حدٌث الفصل الدراسى الثانى :  الجداول الدراسٌة الشعبة 

ممرر تخصص اختٌاري

عميد الكلية        

دمحم عبد الحميد راشد/ د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب

باسم زاهر بطرس/ د.م. أ

مسجل الكلية                              رئيس القسم

هشام فولي/ د.م.هند احمد                                أ. أ



كلية التربية النوعية

م2023 - 2022جداول الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

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

ن4اإلعالم الدولً والعربً 

مصطفً محمود/ د

10ق 

10ق 

ن4تنظٌم وإدارة المؤسسات اإلعالمٌة 

مصطفً محمود/ د

10ق 10ق 

التحرٌر الصحفً ن

هشام الفولى/ د.م.أ

10ق 

 نظري2التربٌة الممارنة  تطبٌم2ً+  نظري 2 (لدرات عملٌة)علم نفس تعلٌمى 

إٌمان محمود دمحم/ دنهى عز الدٌن/ د

كلٌة التربٌةكلٌة التربٌة

 تطبٌم4ًحلمة بحث إعالمً 

كلٌة التربٌة النوعٌة

10ق 

 (تدرٌس مصغر)تدرٌب مٌدانى 

(تطبٌمً)نصوص وترجمة إعالمٌة

مصطفً محمود/ د- هشام الفولً /د.م.أ

10ق 

األربعاء
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السبت

الثالثاء

اإلثنٌن

المشروع

الهٌئة المعاونة

األحـــــد

الهٌئة المعاونة

(تطبٌمً)التحرٌر الصحفً 

الهٌئة المعاونة الخمٌس

10ق 

(تطبٌمً)التحرٌر الصحفً 

عميد الكلية        

دمحم عبد الحميد راشد/ د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب

باسم زاهر بطرس/ د.م. أ

مسجل الكلية                              رئيس القسم

هشام فولي/ د.م.هند احمد                                أ. أ



كلية التربية النوعية

م2023 - 2022جداول الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

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

ن2االخراج الصحفً 

هشام الفولً/ د.م.أ

7ق

الكتابة للرادٌو والتلٌفزٌون ن

هشام الفولً/ د.م.أ

7ق

استخدام الحاسب فً اإلعالم ت

الكتابة للرادٌو والتلٌفزٌون ت

الهٌئة المعاونة

5ق 

مصطفً محمود/ د

نصوص وترجمة إعالمٌة ت

مصطفً محمود/ د- هشام الفولى / د.م.أ

7ق7ق

(تطبٌمً)االخراج الصحفً 

الهٌئة المعاونة

7ق

معمل التكنولوجٌا

 (تدرٌس مصغر)تدرٌب مٌدانى 

كلٌة التربٌةكلٌة التربٌة

مصطفً محمود/د

7ق

ن2تارٌخ التربٌة ونظام التعلٌم األصول الثمافٌة واالجتماعٌة للتربٌة 

راضً عدلً كامل/ د.م.أسماء سالمة رضوان/ د

مناهج ولواعد بحث

الخمٌس

األحـــــد

اإلثنٌن

الثالثاء

السبت

األربعاء

             2023-2022اإلعالم التربوي   الفرلة الثالثة الئحة لدٌمة   الفصل الدراسى الثانى :  الجداول الدراسٌة الشعبة 

ت2+ ن 2تكنولوجٌا التعلٌم 

كلٌة التربٌة النوعٌة

عميد الكلية        

دمحم عبد الحميد راشد/ د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب

باسم زاهر بطرس/ د.م. أ

مسجل الكلية                              رئيس القسم

هشام فولي/ د.م.هند احمد                                أ. أ


