
 

 0202/0202نجبيعً نهعبو ا األولجذول انًحبضراث انُظرٌت وانخطبٍقٍت نهفصم انذراسً 
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   الفرقــــــــــة  /  األوىل                                                                                 قسى  /االعالو انخربىي

 يٍ        إنً  

 

  0202  5220 

 

 يٍ        إنً  

 

  02:2     0220 

 

 يٍ        إنً  

 

  0202      :200 

 

 يٍ        إنً  

 

  2202     02:0 

 

 يٍ        إنً  

 

  2      2200 

 

 يٍ        إنً  

 

  20222      20200 

 

 يٍ        إنً  

 

  22202     20220 

 

 يٍ        إنً  

 

  222:2    22220 

 يٍ        إنً  

 

  0202         22200  

 

 يٍ        إنً  

 

  8202       02:0 

 

 يٍ        إنً  

 

  8      8200    

 

 انزيٍ 

 

 انٍىو

ببنجًبهٍر االحصبل انى يذخم    

عثًبٌ سٍذان/د  

 الٌٍ اوٌ

 يذخم انى عهىو انصحبفت

 د/عبذانسالو عزٌز

 اوٌ الٌٍ

 حبرٌخ انًسرح انعربً

 د/فبطًت ٌىسفأ.

 اوٌ الٌٍ

يذخم انى انرادٌى  

 وانخهفزٌىٌ

 يٍرة حسٍد/أ

 اوٌ الٌٍ

 انسبج

        

 

 

 األحذ

 

 حقىق االَسبٌ   

 أ.د/هبَى شحخت

 اوٌ الٌٍ 

 يذخم انى انعهىو انخربىٌت

  هبجر رضب د/

 اوٌ الٌٍ 

بوحُظًٍبحهانًُبهج   

 د/ هبجر رضب 

 اوٌ الٌٍ

 

 االثٍٍُ

       

 انثالثبء

     

 

  

 األربعبء

يذخم انى     

انرادٌى 

 وانخهفزٌىٌ

 أ.و.د/دمحم عبىد

 اوٌ الٌٍ

 يذخم انى عهىو انًسرح

 د/ابراهٍى سبنًبٌ 

 ٌ الٌٍ او

 َشأة وسبئم االعالو وحطىٌرهب 

 د/دعبء شبهٍٍ 

 اوٌ الٌٍ 

 

 انخًٍس
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اإلعالم التربوىقسم  –الفرقة الثانية   

من        إلً    
    

  5:01     5:55  

 

 من        إلً
    

  4:21     5:15  

 

من        إلً    
    

  3:31     4:05  

 

من        إلً    
    

  2:41      3:25  

 

من        إلً    
    

  0:51     2:35  

 

إلً      من        
         

 0   0      0:45  

 

من       إلً    
    

  02:01  02:55  

 

إلً      من        
    

  00:21    02:15  

 

إلً       من       
    

  01:31    00:05  

إلً     من         
    

  0:41  01:25  

 

إلً     من         
    

  8:51   0:35  

 

من        إلً    
   

  8    8:45    

 

 
الزمن       

         
الٌوم     

 تشرٌعات إعالمٌة   
السٌد عثمان د/  

 اون الٌن

 تكنولوجٌا االتصال
 د / احمد سعد

 اون الٌن

 اللغة األوروبٌة  وأدابها
 د/ عبدالحلٌم جاد

 اون الٌن 
 

 السبت

اللغة األوروبية  
 وأدابها

 د/ عبدالحليم جاد
(2مج )  

2قاعة ق  

 اللغة األوروبية  وأدابها
 د/ عبدالحليم جاد

( 1مج )  
1قاعة ق  

 الترجمة االعالمية
/أميرة عبداللةع  

2(مج 2قاعة )ق  

 تكنولوجيا االتصال
 ع/فلاير فائز

2( مج 2قاعة )ق  

 الصحافة واالذاعة المدرسية
 ع/أسالم خالد

2( مج 2قاعة )ق  

 تكنولوجيا االتصال
 ع/فلاير فائز

1( مج 1قاعة ق )  

 
 األحد

 

مدخل تقويم ذوى االحتياجات 
( قاعة اقتصاد 1الخاصة مج )
(1)  

مدخل تقويم ذوى االحتياجات 
( قاعة اقتصاد 2الخاصة مج )
(1)  

 الصحافة واالذاعة المدرسية 
 ع/اسالم خالد

1( مج 1قاعة ق)  

 الترجمة االعالمية 
 ع/أميرة عبداللة

1( مج 1قاعة ق)  

 اساسيات الحاسب االلي 
(4مج )  

(3معمل )  

 اساسيات الحاسب االلي 
(3مج )  

(3معمل )  

االلي اساسيات الحاسب   
(2مج )  

(3معمل )  

 اساسيات الحاسب االلي 
(1مج )  

(3معمل )  

مدخل تقويم ذوى 
االحتياجات الخاصة مج 

(2( قاعة اقتصاد )3)  

مدخل تقويم ذوى 
االحتياجات الخاصة مج 

(2( قاعة اقتصاد )4)  

 تشرٌعات إعالمٌة  
 د/ السٌد عثمان

 اون الٌن

 تربٌة و مشكالت المجتمع
لمادرأ.د/ صالح عبدا  
 اون الٌن

 علم نفس النمو
إسراء زٌدان / د  

 اون الٌن

 االعالم و التنمٌة
 أ.م.د/ احمد بخٌت

 اون الٌن

 االعالم و التنمٌة
 د/ انتصار السٌد

 اون الٌن

 
 االثنٌن

 

 الثالثاء       

 االربعاء       

   
 

 مدخل تموٌم ذوي االحتٌاجات الخاصة
 د/ ممدوح غانم

ن الٌناو  

 اساسٌات الحاسب االلً
 د/ إٌناس مجدي

 اون الٌن

اإلذاعة المدرسٌةالصحافة  و  
 د / هٌام الهادي

 اون الٌن
 

 ترجمة إعالمٌة
 د/ مروة توفٌك

 الخمٌس اون الٌن
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االعالم التربوىلسم          الثالثةفرقة ال   

 

من        إلً    

    

  4:21     5:15  

 

من        إلً    

    

  3:31     4:05  

 

من        إلً    

    

  2:41      3:25  

 

من        إلً    

    

  0:51     2:35  

 

إلً      من        

         

 0   0      0:45  

 

من       إلً    

    

  02:01  02:55  

 

إلً      من        

    

  00:21    02:15  

 

إلً       من       

    

  01:31    00:05  

إلً     من         

    

  0:41  01:25  

 

إلً     من         

    

  8:51   0:35  

 

من        إلً    

   

  8    8:45    

 

 

الزمن       

         

الٌوم     

 علم نفس تعلٌمً )نظرٌات التعلم ( 

 د/ ممدوح غانم  

 اون الٌن 

 سٌاسات االعالم التربوي 

هبه جمال  د /  

 اون الٌن 

 اإلذاعة المدرسٌة و برامجها  

 د/ أمٌرة حسن 

 اون الٌن 

 

 السبت

  

لًـــالعمة ربٌـــالت  

 

 األحد

 

 

                   

                   

                

 الصحافة المدرسٌة و إخراجها

 د/ انتصار زاٌد

 اون الٌن

 

فزٌونٌدراما اإلذاعة و التل  

 أ.م.د/ دمحم عبود

 اون الٌن

 نظرٌات االخراج فً المسرح المدرسً

 أ.م.د/أمٌنة االكشر

 اون الٌن

 المسرح الشعري

 د / عزة سرج

 اون الٌن

 مناهج و طرق التدرٌس

 أ.د/ دمحم إبراهٌم

 اون الٌن

 

 

 االثنٌن

 

دب عربً حدٌثأ      

 أ.د/ فاطمة ٌوسف

 اون الٌن

 
 

 الثالثاء

 

 

 

 

المسرح  فً نظرٌات االخراج

 المدرسً

 ع/محمود ٌوسف

(2مدرج )  

 الصحافة المدرسٌة واخراجها

 ع/فلاير فائز

(2مدرج )  

 دراما االذاعة والتلفزٌون

 ع/اسالم خالد

(2مدرج )  

 االذاعة المدرسٌة وبرامجها

 ع/اسالم خالد

(2مدرج)  

 علم نفس تعلٌمً )نظرٌات تعلم(

 ع/ إٌمان شكرى

(2مدرج )  
 االربعاء

       

ٌسالخم  
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/االعالم التربوىلسم   رابعةالرقة فال     

 

من        إلً    
    

  4:21     5:15  
 

من        إلً    
    

  3:31     4:05  
 

من        إلً    
    

  2:41      3:25  
 

من        إلً    
    

  0:51     2:35  
 

إلً      من        
         

 0   0      0:45  

 

من       إلً    
    

  02:01  02:55  
 

إلً      من        
    

  00:21    02:15  
 

إلً       من       
    

  01:31    00:05  

إلً     من         
    

  0:41  01:25  
 

إلً     من         
    

  8:51   0:35  

 

من        إلً    
   

  8    8:45    

 

 
الزمن       

         
الٌوم     

 علم نفس تعلٌمى )لدرات عملٌة( 
 د/ غادة عبدالحمٌد

 اون الٌن

إلعالمًا مناهج البحث  
 د/عبدالسالم عزٌز

 اون الٌن

 طرق تدرٌس فً
 مجال التخصص

د/هانى شفٌكم.أ.  
 اون الٌن

طرق تدرٌس فً 
 مجال التخصص
 أ.م.د/احمد السٌد

 أون الٌن

 نصوص اعالمٌة
 باللغة االوروبٌة
 د/ هٌام الهادي

 اون الٌن

نصوص اعالمٌة 
 باللغة االوروبٌة

أ.م.د/امٌنة 
 االكشر

 اون الٌن

 السبت

 االضاءة والديكور  
 ع/أميرة عبداللة 

مخزن ب (2مج)  

النقد والدراما    
 ع/محمود يوسف

(مخزن أ1مج)  

 االضاءة ةالديكور
 ع/أميرة عبداللة 

( مخزن أ1مج)  

 مناهج البحث العلمى
 ع/فلاير فائز

( مخزن أ1مج)  

 نصوص اعالمية باللغة االوروبية
يوسفع/محمود   

مخزن أ (1مج)  
 

 األحد
 

 علم نفس تعلمي )قدرات عقلية ( 
 م.م/ مها جالل

مخزن )أ( (1مج)  

 مناهج البحث العلمي
 ع/فلاير فائز

مخزن ب (2مج)  

 علم نفس تعليمي )نظريات تعلم (
 م.م / مها جالل

مخزن )ب( (2مج )  

 نصوص اعالمية باللغة االوروبية
 ع/محمود يوسف

مخزن ب (2مج)  
 النقد والدراما

 ع/أميرة عبداللة
( مخزن ب2مج)  

  

العملً  ةالتربٌ  
 

 
 االثنٌن

 

 علم نفس اجتماعً و صحة نفسٌة 
 د/ إسراء زٌدان 

 اون الٌن

 اإلضاءة والدٌكور
 أ.م.د/أحمدبخٌت

 اون الٌن

 النمد والدراما
هٌكل أ.م.د/أحمدالسٌد  
 اون الٌن

  
 الثالثاء

 

     
 االربعاء

سالخمٌ   
 

 

 

 


