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 قدم تكنولوجيا التعليم   

 9191 -9102 دراسى ــــام الـــللعلثانى ادراسى ــل الـــللفر والتطبيقية بقدم تكنولوجيا التعليم المحـــاضرات النظريــــةدول ـــج
 الفـــرقــــــة األولـــــــــى

              المحاضرة        
 اليهم/ الزمن

 الثانى عذر الحادى عذر العاشرة التاسعة الثامنة الدابعة        الدادسة الخامدة الرابعة الثالثة نيةالثا األولى
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 الدبت

 انًصغراخ انفيهيًيح

( لاعح 1يح) /اييرِ عثذ انفتاذو.و

(102) 

 انًصغراخ انفيهيًيح

( لاعح 6يح) .و/اييرِ عثذ انفتاذو

(102) 

 انًصغراخ انفيهيًيح

( لاعح 7يح) و.و/اييرِ عثذ انفتاذ

(102) 

 انًصغراخ انفيهيًيح

( لاعح 4يح) و.و/اييرِ عثذ انفتاذ

(102) 
 يمذيح في انثريدح

 (3(يعًم)3يح) أ/راَيا طح

 

 ح ٔانتسديالخ انصٕتيحاألراع

 ( لاعح االستذي5ٕو.و/أسًاء يسعذ يح)

 األراعح ٔانتسديالخ انصٕتيح

 ( لاعح االستذي1ٕو.و/أسًاء يسعذ يح)

 األراعح ٔانتسديالخ انصٕتيح

 ( لاعح االستذي4ٕو.و/أسًاء يسعذ يح)

 األراعح ٔانتسديالخ انصٕتيح

 ( لاعح االستذي3ٕو.و/أسًاء يسعذ يح)

 انثريدحيمذيح في 

 (2(يعًم)7أ/راَيا طح يح)

 يمذيح في انثريدح

 (1(يعًم)6أ/راَيا طح يح)

 االحد

 قراءات بالمغة األجنبية
أ/ إيمان ناجي أو أ/ عبد الحميم 

 (3جاد مدرج)
 

 أساسياخ انتصٕير انفٕتٕغرافي

 ( لاعح االستذي1ٕو.و/سًر يحًٕد يح)

 أساسياخ انتصٕير انفٕتٕغرافي

 ( لاعح االستذي7ٕ)و.و/سًر يحًٕد يح

 انطثاعح ٔانُسخ ٔانتدهيذ

 انطثاعح ٔانُسخ ٔانتدهيذ (205( لاعح )1أ/إيًاٌ أسايح يح)

 (205( لاعح )2أ/إيًاٌ أسايح يح)

 
 األراعح ٔانتسديالخ انصٕتيح

 (206( لاعح )2و.و/أسًاء يسعذ يح)

 انًصغراخ انفيهيًيح

 (102( لاعح )5يح) و.و/اييرِ عثذ انفتاذ

 طثاعح ٔانُسخ ٔانتدهيذان

 (205( لاعح )7أ/إيًاٌ أسايح يح)

 يمذيح في انثريدح

 (1(يعًم)4أ/راَيا طح يح)

 االثنين
 أساسياخ انتصٕير انفٕتٕغرافي

 ( لاعح االستذي2ٕو.و/سًر يحًٕد يح)
 أساسياخ انتصٕير انفٕتٕغرافي 

 ( لاعح االستذي3ٕو.و/سًر يحًٕد يح)

 فيأساسياخ انتصٕير انفٕتٕغرا

 ( لاعح االستذي4ٕو.و/سًر يحًٕد يح)
 انطثاعح ٔانُسخ ٔانتدهيذ

 (101( لاعح )4يح) أ/إيًاٌ أسايح

 

 
 انًصغراخ انفيهيًيح

 (101( لاعح )3يح) و.و/اييرِ عثذ انفتاذ
 انًصغراخ انفيهيًيح

 (101( لاعح )2يح) و.و/اييرِ عثذ انفتاذ
 انطثاعح ٔانُسخ ٔانتدهيذ

 (101اعح )( ل3أ/إيًاٌ أسايح يح)

 (3مدرج) مقـــدمة فــــى البـــــرمجة الثالثاء
 د/ إيهاب سعد

 (3مدرج) (1مــراكز مرــادر التعمـم )
 د/ إيناس مجدي

 (3مدرج) المرغــــــــرات الفيـمميـــــة
 دينا دمحم طمعتد/ 

 (3مدرج) حقهق االندان
   أ.د/ هاني شحته

 االربعاء
 مدخل إلي تقهيم األسهياء وغير

 (3األسهياء مدرج)
 د/ غادة عبد الحميد

 أساسيات الترهير الفهتهغرافى
 (3مدرج)

 هبه الجنديد/ 
 

 تذوق مهسيقي
 (3مدرج)

 أ.د/ خالد هالل + د/ إسالم سعيد
 يمذيح في انثريدح 

 (2( يعًم)2يح) أ/راَيا طح

 

 الخميس
 الطبـاعة والندــخ والتجميــد

 (3مدرج)
 أحمد الجنديد/ 

 
   (3مدرج) دجيالت الرهتيةاإلذاعة والت

 سهام لطفيد/ 

 أساسياخ انتصٕير انفٕتٕغرافي

 ( لاعح االستذي5ٕو.و/سًر يحًٕد يح)
 أساسياخ انتصٕير انفٕتٕغرافي

  ( لاعح االستذي6ٕو.و/سًر يحًٕد يح)
 

 األراعح ٔانتسديالخ انصٕتيح

 (101( لاعح )6يح) و.و/فاطًح َٕر انذيٍ
 يحاألراعح ٔانتسديالخ انصٕت

 (101( لاعح )7و.و/فاطًح َٕر انذيٍ يح)
 يمذيح في انثريدح

 (2( يعًم)5أ/راَيا طح يح)

 يمذيح في انثريدح

 (2( يعًم)1أ/راَيا طح يح)

 انطثاعح ٔانُسخ ٔانتدهيذ

 (102( لاعح )5أ/إيًاٌ أسايح يح)

 انطثاعح ٔانُسخ ٔانتدهيذ

 (102( لاعح )6أ/إيًاٌ أسايح يح)

 عميد الكلية                                                                                                                                                        يس القدمرئ



    

 قدم تكنولوجيا التعليم   
 9191 -9102الثانى للعـــام الــــدراسى   يللفرـــل الــدراس والتطبيقية بقدم تكنولوجيا التعليم جـــدول المحـــاضرات النظريــــة

 الفـــرقــــــة الثـــــانيـــــــة

              المحاضرة
 اليهم/ الزمن

 الثانى عذر الحادى عذر العاشرة التاسعة الثامنة الدابعة الدادسة الخامدة الرابعة الثالثة الثانية األولى
2011 – 20.9 2091-01009 010.1-00099 00001-09009 09091-0019 0001-0099 9011-90.9 9091-0009 00.1-.009 .001-9009 9091-5019 5001-5099 

 الدبت
 مبادئ تدريس

+أ.د/ هانى شفيق  أ.م.د/ صالح سالم 
 (2مدرج)

 قراءات بالمغة العربية
 (2مدرج)أ.د/ فاطمة يهسف 

 معالجة النرهص والجداول االلكترونية
 (2مدرج)ن جمعة سميماد/ 

 (2أجهزة عرض )تذغيل+استخدام( )
 (8انكتاب انًذرسي ٔإَتاخّ يح) (2مدرج)هاني أبه الفتهح  د/ 

 و.و/أسًاء يسعذ لاعح االستذيٕ
 

 االحد
 (5انكتاب انًذرسي ٔإَتاخّ يح)

 (2إنتــاج رسهمات تعميمية) (206و.و/أسًاء يسعذ لاعح )
 (2مدرج)

 هاني شفيقد/ 

 سى وانتــاجهالكـتــاب المدر 
 (2مدرج)

 حنان عمارد/ 

 بـــرمجة بالمغـــات الحـديثة
 (2مدرج)

 رشا يحييد/ 
 

 
 (4( يح)2إَتاج رسٕياخ تعهيًيح )

 (102و.يادج/أسًاء عثذ انخانك لاعح )

 (8تكُٕنٕخيا انتعهيى عٍ تعذ يح)

 (1أ/إيًاٌ سايي يعًم)

 االثنين

 (6انكتاب انًذرسي ٔإَتاخّ يح)

 (206.و/أسًاء يسعذ لاعح )و
 

 (7انكتاب انًذرسي ٔإَتاخّ يح)

 (2أخٓسج عرض )تشغيم+استخذاو() (206و.و/أسًاء يسعذ لاعح )

 (8( يح)2إَتاج رسٕياخ تعهيًيح ) (206( لاعح )1أ/يريى سيذ يح)

 (102و.يادج/أسًاء عثذ انخانك لاعح )
 

 (5( يح)2إَتاج رسٕياخ تعهيًيح )

 (102نخانك لاعح )و.يادج/أسًاء عثذ ا

 (6( يح)2إَتاج رسٕياخ تعهيًيح )

 (102و.يادج/أسًاء عثذ انخانك لاعح )

 (7( يح)2إَتاج رسٕياخ تعهيًيح )

 (102و.يادج/أسًاء عثذ انخانك لاعح )

 (1تكُٕنٕخيا انتعهيى عٍ تعذ يح)

 (3أ/إيًاٌ سايي يعًم)

 (5تكُٕنٕخيا انتعهيى عٍ تعذ يح)

 (2أ/إيًاٌ سايي يعًم)

 (6تكُٕنٕخيا انتعهيى عٍ تعذ يح)

 (7تكُٕنٕخيا انتعهيى عٍ تعذ يح) (2أ/إيًاٌ سايي يعًم)

 (2يعاندح انُصٕص ٔاندذأل يح) (2أ/إيًاٌ سايي يعًم)

 (1يعًم ) ا/ْاخر صالذ انذيٍ

 (3يعاندح انُصٕص ٔاندذأل يح)

 (1يعًم ) ا/ْاخر صالذ انذيٍ

 (4يعاندح انُصٕص ٔاندذأل يح)

 (1يعًم ) خر صالذ انذيٍا/ْا

 الثالثاء

 (1انكتاب انًذرسي ٔإَتاخّ يح)

 (102و.و/أسًاء يسعذ لاعح )

 (2انكتاب انًذرسي ٔإَتاخّ يح)

 (102و.و/أسًاء يسعذ لاعح )

 (3انكتاب انًذرسي ٔإَتاخّ يح)

 (102و.و/أسًاء يسعذ لاعح )

 (4انكتاب انًذرسي ٔإَتاخّ يح)

 (5ريدح تانهغاخ انحذيثح يح)ت (102و.و/أسًاء يسعذ لاعح )

 (1أ/ديياَح خٕزيف يعًم )
 

 (2تريدح تانهغاخ انحذيثح يح)

 (1أ/ديياَح خٕزيف يعًم )

 (4تريدح تانهغاخ انحذيثح يح)

 (1أ/ديياَح خٕزيف يعًم )

 (1تريدح تانهغاخ انحذيثح يح)

 (1أ/ديياَح خٕزيف يعًم )

 (3تريدح تانهغاخ انحذيثح يح)

 (1م )أ/ديياَح خٕزيف يعً

 (4َظى تصُيف يح)

 (101أ/دَيا عثذ انحًيذ لاعح )

 (3َظى تصُيف يح)

 (101أ/دَيا عثذ انحًيذ لاعح )

 (2َظى تصُيف يح)

 (101أ/دَيا عثذ انحًيذ لاعح )

 (1َظى تصُيف يح)

 (2أخٓسج عرض )تشغيم+استخذاو() (101أ/دَيا عثذ انحًيذ لاعح )

 (5انُصٕص ٔاندذأل يح) يعاندح (206( لاعح )3أ/يريى سيذ يح)

 (3يعًم ) ا/ْاخر صالذ انذيٍ

 (6يعاندح انُصٕص ٔاندذأل يح)

 (3يعًم ) ا/ْاخر صالذ انذيٍ

 (7يعاندح انُصٕص ٔاندذأل يح)

 (3يعًم ) ا/ْاخر صالذ انذيٍ

 (8يعاندح انُصٕص ٔاندذأل يح)

 (3يعًم ) ا/ْاخر صالذ انذيٍ

 (2أخٓسج عرض )تشغيم+استخذاو()

 (2أخٓسج عرض )تشغيم+استخذاو() (206( لاعح )6ى سيذ يح)أ/يري

 (206( لاعح )5أ/يريى سيذ يح)

 (2أخٓسج عرض )تشغيم+استخذاو()

 (206( لاعح )8أ/يريى سيذ يح)

 (2أخٓسج عرض )تشغيم+استخذاو()

 (206( لاعح )7أ/يريى سيذ يح)

 (4تكُٕنٕخيا انتعهيى عٍ تعذ يح)

 (2أ/إيًاٌ سايي يعًم)
 (3خيا انتعهيى عٍ تعذ يح)تكُٕنٕ 

 (2أ/إيًاٌ سايي يعًم)

 (2تكُٕنٕخيا انتعهيى عٍ تعذ يح)

 (2أ/إيًاٌ سايي يعًم)

 االربعاء

 (5َظى تصُيف يح)

 (6َظى تصُيف يح) (101أ/دَيا عثذ انحًيذ لاعح )

 (101أ/دَيا عثذ انحًيذ لاعح )
 (2مدرج) تكنهلهجيــا التعميم عن بعد

 غادة عبد الحميدد/ 
 (7َظى تصُيف يح)

 (8َظى تصُيف يح) (102أ/دَيا عثذ انحًيذ لاعح )

 (102أ/دَيا عثذ انحًيذ لاعح )
 
 

 (2أخٓسج عرض )تشغيم+استخذاو()

 (2أخٓسج عرض )تشغيم+استخذاو() (206( لاعح )4أ/يريى سيذ يح)

 (206( لاعح )2أ/يريى سيذ يح)

 (6تريدح تانهغاخ انحذيثح يح)

 (2يعًم ) أ/ديياَح خٕزيف
 (7تريدح تانهغاخ انحذيثح يح)

 (2أ/ديياَح خٕزيف يعًم )
 (1يعاندح انُصٕص ٔاندذأل يح)

 (1يعًم ) ا/ْاخر صالذ انذيٍ
 (1( يح)2إَتاج رسٕياخ تعهيًيح ) الخميس

 (2( يح)2إَتاج رسٕياخ تعهيًيح ) (205و.يادج/أسًاء عثذ انخانك لاعح )

 (205و.يادج/أسًاء عثذ انخانك لاعح )
 (2مدرج) نــــظــــــــــم ترـــــنيف

 د/ أسماء كمال
 (3( يح)2إَتاج رسٕياخ تعهيًيح )

 (8تريدح تانهغاخ انحذيثح يح) (205و.يادج/أسًاء عثذ انخانك لاعح )

  (1أ/ديياَح خٕزيف يعًم )

                                          عميد الكلية                                                                                                               رئيس القدم                                



       
 قدم تكنولوجيا التعليم      

 9191 -9102للفرـــل الــدراسي الثانى للعـــام الــــدراسى   يموالتطبيقية بقدم تكنولوجيا التعل جـــدول المحـــاضرات النظريــــة
 ـــــــةلثالفـــرقــــــة الثـــــا

 عميد الكلية                                                                                                 رئيس القدم                                              

 المحاضرة             
 ناليهم/ الزم

 الثانى عذر الحادى عذر العاشرة التاسعة الثامنة الدابعة الدادسة الخامدة الرابعة الثالثة الثانية األولى
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 الدبت
 انتحهيم انًٕضٕعي نًصادر انًعرفح

 (101(لاعح )1و.و/فاطًح َٕر انذيٍ يح)

 انتحهيم انًٕضٕعي نًصادر انًعرفح

  تطبيقات الحـاسب اآللى فى التعميم (101(لاعح )2و.و/فاطًح َٕر انذيٍ يح)
 (3مدرج) ى أنــــهرد/ نـجه 

 انتحهيم انًٕضٕعي نًصادر انًعرفح

 (101(لاعح )6و.و/فاطًح َٕر انذيٍ يح)
 تطثيماخ انحاسة اآلني في انتعهيى

 أ/إيًاٌ أسايح

 (1( يعًم)6يح)

 

 
 تطثيماخ انحاسة اآلني في انتعهيى

 (1( يعًم)3أ/إيًاٌ أسايح يح)

 تطثيماخ انحاسة اآلني في انتعهيى

 (1( يعًم)4يح) أ/إيًاٌ أسايح

 تطثيماخ انحاسة اآلني في انتعهيى

 (1( يعًم)5أ/إيًاٌ أسايح يح)

 االحد
 التحميل المهضهعي لمرادر المعرفة

  (2مدرج)
   ماجدة صبحيد/ 

 َظى انًعهٕياخ انثثهيٕخرافيح

 اضطرابات التهاصل (102( لاعح )4يح) و.و/اييرِ عثذ انفتاذ
 (3مدرج)

 د/ وحيد مرطفي
 

 هٕياخ انثثهيٕخرافيحَظى انًع

 (102( لاعح )5يح) و.و/اييرِ عثذ انفتاذ
 

 َظى انًعهٕياخ انثثهيٕخرافيح

 (102( لاعح )6يح) و.و/اييرِ عثذ انفتاذ

 

 
 انتحهيم انًٕضٕعي نًصادر انًعرفح

 (101(لاعح )3و.و/فاطًح َٕر انذيٍ يح)
 انتحهيم انًٕضٕعي نًصادر انًعرفح

 (101لاعح )(4و.و/فاطًح َٕر انذيٍ يح)

 لٕاعذ انثياَاخ

 (1يعًم )(2ا/ْاخر صالذ انذيٍ يح)

 لٕاعذ انثياَاخ

 (1يعًم )(3ا/ْاخر صالذ انذيٍ يح)
 لٕاعذ انثياَاخ

 (1يعًم ) (5ا/ْاخر صالذ انذيٍ يح)

 

 

 (1إَتاج ترايح انفيذيٕ ٔانتهيفسيٌٕ انتعهيًيح)

  ( 3يعًم )(1يح) أ/ سٓا رشاد 

 االثنين
 دريسطرق ت

 (3مدرج)
أ.م.د/ صالح 

 سالم

  (2مدرج) قــــــهاعـــد البيــــــانـــات  
 د/ مرطفى محجهب

 األصهل األجتماعية والثقافية
 (2مدرج)

 د/ هاجر دمحم رضا
  

 ـــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العمميـــــــــــــــــــــــــــالتربيـــــــــــــــــ الثالثاء

 االربعاء

 لٕاعذ انثياَاخ

 (1يعًم ) (6ا/ْاخر صالذ انذيٍ يح)

 (1إنتاج برامج الفيديه التعميمية )
 (2مدرج)

 دعاء صبحيد/ 

 طرق تدريس
 (2مدرج)

أ.م.د/ هاني 
  شفيق

 لٕاعذ انثياَاخ

 (1يعًم ) (1ا/ْاخر صالذ انذيٍ يح)

 لٕاعذ انثياَاخ

 (1عًم )ي (4ا/ْاخر صالذ انذيٍ يح)

 
 

 (1إَتاج ترايح انفيذيٕ ٔانتهيفسيٌٕ انتعهيًيح)

 (205لاعح ) (2أ/ سٓا رشاد يح)

 (1إَتاج ترايح انفيذيٕ ٔانتهيفسيٌٕ انتعهيًيح)

 ( 206لاعح)(3يح) أ/ سٓا رشاد 

 (1إَتاج ترايح انفيذيٕ ٔانتهيفسيٌٕ انتعهيًيح)

 ( 206لاعح)(6يح) أ/ سٓا رشاد 

 ثثهيٕخرافيحَظى انًعهٕياخ ان

 (102( لاعح )1يح) و.و/اييرِ عثذ انفتاذ

 َظى انًعهٕياخ انثثهيٕخرافيح

 (101( لاعح )2يح) و.و/اييرِ عثذ انفتاذ

 َظى انًعهٕياخ انثثهيٕخرافيح

 (102( لاعح )3يح) و.و/اييرِ عثذ انفتاذ

 اضطراتاخ انتٕاصم

 ( يعًم عهى انُفس3+4أ/َذاء يحًٕد يح)

 ٕاصماضطراتاخ انت 

( 5أ/َذاء يحًٕد يح)

 يعًم عهى انُفس

 اضطراتاخ انتٕاصم

 ( يعًم عهى انُفس1+2أ/َذاء يحًٕد يح)

 اضطراتاخ انتٕاصم

أ/َذاء يحًٕد 

( يعًم عهى 6يح)

 انُفس

 الخميس
 نظم المعمهمات الببميهجرافية

 (2مدرج)
  هند محمهدد/  

 

 انتحهيم انًٕضٕعي نًصادر انًعرفح

 (101( لاعح )5يح)و.و/فاطًح َٕر انذيٍ 

  
 

 
 (1إَتاج ترايح انفيذيٕ ٔانتهيفسيٌٕ انتعهيًيح)

 ( 102لاعح )(4يح) أ/ سٓا رشاد 

 (1إَتاج ترايح انفيذيٕ ٔانتهيفسيٌٕ انتعهيًيح)

 (206لاعح)  (5يح) أ/ سٓا رشاد 

 تطثيماخ انحاسة اآلني في انتعهيى

 (1( يعًم)1أ/إيًاٌ أسايح يح)

 

 اآلني في انتعهيىتطثيماخ انحاسة 

 (1( يعًم)2أ/إيًاٌ أسايح يح)
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 الدبت

 صياَح أخٓسج عرض انًٕاد انتعهيًيح

 (205( لاعح )1ٌ عادل يح)و.يادج/إيًا

 صــيانة الحـــاسب اآللــــــى
 (3مدرج)

 هبه حديند/ 

 صياَح أخٓسج عرض انًٕاد انتعهيًيح

 (205( لاعح )2و.يادج/إيًاٌ عادل يح)
 

 تصًيى انًٕالع االنكترَٔيح

 (2يعًم) (1يح) أ/أيال دمحم فارٔق

 

 
 

 صياَح انحاسة اآلني

 (206اعح )( ل2و.يادج/أسًاء عثذ انخانك يح)

 صياَح انحاسة اآلني

 (206( لاعح )3و.يادج/أسًاء عثذ انخانك يح)

 صياَح انحاسة اآلني

 (206( لاعح )4يح) و.يادج/أسًاء عثذ انخانك

 طرق تخطيط ترايح

 (3(يعًم)5أ/إيًاٌ سايي يح)

 طرق تخطيط ترايح

 (3(يعًم)6أ/إيًاٌ سايي يح)

 طرق تخطيط ترايح

 (3ًم)(يع7أ/إيًاٌ سايي يح)

 تصًيى انًٕالع االنكترَٔيح

 (2يعًم)(3أ/أيال دمحم فارٔق يح)

 تصًيى انًٕالع االنكترَٔيح

 (2يعًم) (4أ/أيال دمحم فارٔق يح)

 تصًيى انًٕالع االنكترَٔيح

 (2يعًم) (2أ/أيال دمحم فارٔق يح)

 طرق تخطيط ترايح 

 (101( لاعح )1و.و/فاطًح َٕر انذيٍ يح)

 

 االحد

 َح انحاسة اآلنيصيا

 ( لاعح االستذي6ٕأ/دَيا عثذ انحًيذ يح)
صيــانة أجهـزة عــرض المهاد 

 (3مدرج) التعميمية
 لمياء مرطفيد/ 

 صياَح انحاسة اآلني

 طرق تدريس (206لاعح ) (1و.يادج/أسًاء عثذ انخانك يح)
 (3مدرج)

أ.م.د/ هاني 
 شفيق

 صياَح انحاسة اآلني

 (206لاعح ) (5و.يادج/أسًاء عثذ انخانك يح)

 

 
 

 

 صياَح أخٓسج عرض انًٕاد انتعهيًيح 

 (205( لاعح )3و.يادج/إيًاٌ عادل يح)

 صياَح أخٓسج عرض انًٕاد انتعهيًيح

 (205( لاعح )4و.يادج/إيًاٌ عادل يح)

 طرق تخطيط ترايح

 (101( لاعح )2و.و/فاطًح َٕر انذيٍ يح)

 طرق تخطيط ترايح

 (101( لاعح )3)و.و/فاطًح َٕر انذيٍ يح

  

 االثنين
 صياَح أخٓسج عرض انًٕاد انتعهيًيح

 (205( لاعح )5و.يادج/إيًاٌ عادل يح)

 عهى َفس تعهيًي

 ( يعًم عهى انُفس7أ/إيًاٌ شكري يح)

 

 صياَح أخٓسج عرض انًٕاد انتعهيًيح

 (205( لاعح )6و.يادج/إيًاٌ عادل يح)

 صياَح أخٓسج عرض انًٕاد انتعهيًيح

 (205( لاعح )7و.يادج/إيًاٌ عادل يح)

 

 
 تصًيى انًٕالع االنكترَٔيح

 (2(يعًم)6أ/أيال دمحم فارٔق يح)

 تصًيى انًٕالع االنكترَٔيح

 (3(يعًم)7أ/أيال دمحم فارٔق يح)

 تصًيى انًٕالع االنكترَٔيح

 (3(يعًم)5أ/أيال دمحم فارٔق يح)

 عهى َفس تعهيًي 

 هى انُفس( يعًم ع4أ/إيًاٌ شكري يح)

 عهى َفس تعهيًي 

 ( يعًم عهى انُفس5أ/إيًاٌ شكري يح)

 عهى َفس تعهيًي 

 ( يعًم عهى انُفس6أ/إيًاٌ شكري يح)

  الثالثاء

 طرق تدريس
 (2مدرج)

أ.م.د/ صالح 
 سالم

 عهى َفس تعهيًي

 ( يعًم عهى انُفس2أ/إيًاٌ شكري يح)

 رميم المــهاقع االلكترونيةت
 (2مدرج)

 الباقيبذري عبد د/  
 عهى َفس تعهيًي

 ( يعًم عهى انُفس3أ/إيًاٌ شكري يح)
 صياَح انحاسة اآلني

  (101( لاعح )7أ/دَيا عثذ انحًيذ يح)
 

 عهى َفس تعهيًي 

 ( يعًم عهى انُفس1أ/إيًاٌ شكري يح)

 ــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العمميــــــــــــــــــــــــالتربيـــــــــــــــــ االربعاء

 الخميس
 طرق تخطيط ترايح

 (101( لاعح )4و.و/فاطًح َٕر انذيٍ يح)

 
 (3مدرج) طــــرق تخطيــط البــــرامج

 د/ حدن دمحم حدن 
 (3مدرج)عمم نفس تعميمي 

 د/ ممدوح غانم
   

 عميد الكلية                                                                                                                                          رئيس القدم               


