
     

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                     رئيس القسم   رئيس لجنة الجدول  
 

 

 أ.د/ محمد إبراهيم عبدالحميد                 
 

 كليـة التـربيـة النوعية      

 2020/2021للعام الدراسـي  الثاني الدراسي للفصل  الفرقة األولي التطبيقيجدول                                اإلعالم التربويقسم      

 

 المحاضرة 
 

 اليوم/ الزمن 

 من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي   من إلي  من إلي 

8.00-  8.45 8.50-  9.35 9.40-10.25 10.30- 11.15 11.20-12.05 12.10- 12.55 1- 1.45 1.50-  2.35 2.40-  3.25 3.30-4.15 
4.20-  

5.05 
5.10-  5.55 

       السبت 

       األحد 

       ثنين اإل

       الثالثاء 

   ربعاء األ

الترجمة  

 اإلعالمية 

م/ فريال خيري  

 ( 3( مدرج)1مج)

 

الترجمة  

 اإلعالمية 

م/ فريال خيري  

 ( 3( مدرج)2مج)

الترجمة  

 اإلعالمية 

م/ أميرة  

(  1مج)عبدهللا 

 ( 3مدرج) 

الترجمة  

 اإلعالمية 

م/ أميرة  

عبدهللا  

(  2مج)

 ( 3مدرج) 

   

        الخميس 



     

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                     رئيس القسم   رئيس لجنة الجدول  
 

 

 أ.د/ محمد إبراهيم عبدالحميد                 
 

 كليـة التـربيـة النوعية      

 2020/2021للعام الدراسـي  الثاني الدراسي للفصل  التطبيقي الفرقة الثانية جدول اإلعالم التربوي                               قسم      

 المحاضرة 
 

 اليوم/ الزمن 

 من إلي  من إلي 
من 

 إلي  
 من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي 

من 

 إلي 
 من إلي 

8.00-  8.45 8.50-  9.35 
9.40-

10.25 
10.30- 11.15 11.20-12.05 12.10- 12.55 1- 1.45 1.50-  2.35 2.40-  3.25 3.30-4.15 

4.20-  

5.05 
5.10-  5.55 

       السبت 

 حد األ

 ( 1الرأي العام وطرق قياسه مج)

 م/ آية وديع 

 ( اقتصاد 1ق)

الرأي العام وطرق قياسه  

 ( 2مج)

 م/ آية وديع 

 ( اقتصاد 1ق)

 مدخل إلي المسرح المدرسي 

 ( األتيلية  1مج ) 

 م/ أميرة عبدهللا 

 مدخل إلي المسرح المدرسي 

 ( األتيلية  2مج ) 

 م/ أميرة عبدهللا 

مدخل إلي المسرح  

 المدرسي 

 ( مخزن)أ(  3مج ) 

 م/ أميرة عبدهللا 

 

 ( 1الخبر الصحفي مج)

 م/ آية وديع 

 مخزن)ب( 

 

استخدام  

الحاسب اآللي  

في التخصص  

(1  ) 

(  2معمل)

 (  2مج)

م/ أسماء  

 حمدي

استخدام الحاسب  

اآللي في  

 (  1التخصص )

(  2معمل)

 ( 3مج)

 م/ أسماء حمدي 

استخدام  

الحاسب  

اآللي في  

التخصص  

(1   )

(  2معمل)

( م/  1مج)

أسماء  

 حمدي

 

 ( 3الرأي العام وطرق قياسه مج)

 م/ آية وديع 

 ( اقتصاد 1ق)

 

 ( 3الخبر الصحفي مج)

 م/ آية وديع 

 ( اقتصاد 1ق)

 

 ( 2الخبر الصحفي مج)

 م/ آية وديع 

 مخزن)ب( 

 

 برامج فردية وتأهيلية  

( م.م/ أسماء  2،3مج)

 مختار 

 قتصاد ( ا2ق)

  

 اللغة العربية وآدابها 

م/أميرة عبدهللا  ( 3مج)

 األتيلية  

 اللغة العربية وآدابها 

 م.م/ محمود يوسف  ( 2مج)

 مخزن)ب(  

 اللغة العربية وآدابها 

 فريال خيري /م( 1مج)

 مخزن)ب(  

 برامج فردية وتأهيلية  

 .م/ أسماء مختار  ( م1مج)

 ( اقتصاد 2ق)

 

       ثنين اإل

       الثالثاء 

        ربعاء األ

        الخميس 



     

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                     رئيس القسم   رئيس لجنة الجدول  
 

 

 أ.د/ محمد إبراهيم عبدالحميد                 
 

 

 كليـة التـربيـة النوعية      

 2020/2021للعام الدراسـي  الثاني الدراسي للفصل  التطبيقي الفرقة الثالثة جدول اإلعالم التربوي                               قسم      

 المحاضرة 
 

 اليوم/ الزمن 

 من إلي 
من 

 إلي 
 من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  

8.00-  8.45 
8.50-  

9.35 
9.40-10.25 

10.30-  

11.15 
11.20-12.05 12.10- 12.55 1- 1.45 1.50-  2.35 2.40-  3.25 3.30-4.15 

4.20-  

5.05 

5.10-  

5.55 

       السبت 

       

       ثنين اإل

       الثالثاء 

 ربعاء األ

 الكتابة للراديووالتلفزيون  

 (  2م/فريال خيري مدرج)

 ثالثة إعالم 

 المسرح التعليمي  

 م.م/ محمود يوسف 

 ( ثالثة إعالم 2مدرج)

 

 نصوص وترجمة إعالمية 

 م.م/ محمود يوسف 

 ( ثالثة إعالم 2مدرج) 

 ة إعالمينصوص وترجمة 

 م/ آية وديع 

 ( ثالثة إعالم 2مدرج) 

تصميم مالبس  

واكسسوار )مسرح ـ 

 تليفزيون ـ سينما ( 

 أ.د/ ايناس الدريدي 

استخدام الحاسب  

اآللي في  

 (  2التخصص )

(  1معمل)

 (1،2مج)

 

استخدام الحاسب  

اآللي في  

 (  2التخصص )

(  1معمل)

 (3،4مج)

 

الصحافة اإللكترونية  

 وإخراجها 

 م/ آية وديع 

 ( ثالثة إعالم 2مدرج) 

        الخميس 



     

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                     رئيس القسم   رئيس لجنة الجدول  
 

 

 أ.د/ محمد إبراهيم عبدالحميد                 
 

 كليـة التـربيـة النوعية      

 2020/2021للعام الدراسـي   الثاني الدراسي للفصل التطبيقي الفرقة الرابعة جدول اإلعالم التربوي                               قسم      

 

 المحاضرة 
 

 اليوم/ الزمن 

 من إلي 
من 

 إلي 
 من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  

8.00-  8.45 
8.50-  

9.35 
9.40-10.25 

10.30-  

11.15 
11.20-12.05 12.10- 12.55 1- 1.45 1.50-  2.35 2.40-  3.25 3.30-4.15 

4.20-  

5.05 
5.10-  5.55 

       السبت 

 حد األ

 ( 1صوتيات وإلقاء مج)

 مخزن )أ( 

 م/ فريال خيري   

 

 ( 2صوتيات وإلقاء مج)

 مخزن )أ( 

 م/ فريال خيري   

 

 ( مخزن )أ( 1البرامج التعليمية والثقافية مج)

 م/ فريال خيري   

 

 

 البرامج التعليمية والثقافية  

 ( مخزن )أ( 2مج)

 م/ فريال خيري   

 

 

(  2تحليل مسرحي مج )

 مخزن )ب(  

 اميرة عبدهللا  /م

 

(  1تحليل مسرحي مج )

 مخزن )ب(  

 يوسف  محمود /م.م

 أنشطة ترويحية وعالجية  

 (  2م/ إيمان شكري مج)

 ( اقتصاد 2ق)

 أنشطة ترويحية وعالجية  

 (  1م/ إيمان شكري مج)

 ( اقتصاد 2ق)

  

       ثنين اال

       الثالثاء 

        ربعاء األ

        الخميس 


