
  Computer Teacher Program inبرنامج اعداد معلم الحاسب اآللي باللغة االنجليزية  الجدول الدراسي ل

English  

 الفرقة األولي    2022/ 2021لعام الجامعي  ا  -  الثانيلفصل الدراسي ا

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                                                عميد الكلية                             شئون الطالب    

 

 )أ.د/ محمد مصطفى عبدالعال (                                              ) أ.د/ أماني محمد شاكر (                                 

صحيح   بحثيقادرا على اتباع منهج علمى  وأكاديمياجامعة كفر الشيخ  إلي إعداد معلم واخصائى فى التخصصات النوعية مؤهالً تربويا  -ية كلية التربية النوع تسعى:  رسالة الكلية

   .فى ضوء احتياجات سوق العملة تقديم االستشارات البحثية والخدمات المجتمعية للبيئة المحيطو

 قليمي.معلم الحاسب اآللي باللغة االنجليزية بإعداد الخريج أكاديميا ومهنيا فى ضوء مستحدثات العصر لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي واإليلتزم برنامج اعداد رسالة البرنامج : 

  

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم

 األحد
 نظم تشغيل الحاسب اآللي  

Operating Systems  (1 )  
 د.دعاء البرهامي  

 419قاعة محاضرات 

 صيانة أجهزة الحاسبات 
Computer  Maintenance 

 م.والء محمد الشبكشي
 1، معمل  3معمل 

 الحاسبات اآللية في التعليم أساسيات  

Computer Basics in 
Education 
 م. بسمة الزيني 

 7معمل 
 

 صيانة أجهزة الحاسبات 
Computer  Maintenance 

 ا.م.د/نجالء قدري مختار  
 د.شيماء عزالعرب 

 .والء محمد الشبكشي م
 1، معمل  3معمل 

 

 األثنين 
 مقرر اختياري  

 ا.م.د/أشرف البرادعي 
 419قاعة محاضرات 

 مقرر اختياري  
 م.ايمان عبد الخالق 

 7معمل 

 مدخل إلى العلوم النفسية 
Introduction to  Psychological 

Sciences 
 د/ احسان هنداوي

 419قاعة محاضرات 

تطبيقات متقدمة فى النمذجة  
 المحاكاة 

Advanced applications in 
modeling and simulation 

 ا.م.د/ محمد رضوان 
 كامل م.د/تامر محمد 

 م.ايمان عبدالخالق 
 7معمل 

 مقرر اختياري  
 .م.د/أشرف البرادعي ا

 م.ايمان عبد الخالق 
 7معمل 

 الثالثاء

أساسيات الحاسبات اآللية في  
 التعليم 

Computer Basics in 
Education 

 ا.م.د/ سمير قحوف 
 419قاعة محاضرات 

تطبيقات متقدمة فى  
 النمذجة والمحاكاة 

Advanced 
applications in 
modeling and 

simulation 
 ا.م.د/ محمد رضوان 
 .م.د/تامر محمد كامل 

 419قاعة محاضرات 

تطبيقات متقدمة فى النمذجة  
 المحاكاة 

Advanced applications in 
modeling and simulation 

 ا.م.د/ محمد رضوان 
 م.د/تامر محمد كامل 
 م.ايمان عبدالخالق 

 7معمل 

 (1) الحاسب اآللينظم تشغيل 
Operating Systems  (1 )  

 
 م.ايمان عبد الخالق 

 419قاعة محاضرات 
 

أساسيات الحاسبات اآللية في  
 التعليم

Computer Basics in 
Education 

 ا.م.د/ سمير قحوف 
 م. بسمة الزيني 

 7معمل 

 

 األربعاء 
 صيانة أجهزة الحاسبات 

 نجالء قدري  /ا.م.د
 د.شيماء عزالعرب 

 419قاعة محاضرات 

 لغة انجليزية  

   English language 
 د/ اسالم النجار 

 419قاعة محاضرات 

 طرق تدريس عامة
General  Teaching Methods 

 ا.م.د/شيماء عبدالرحمن 
 ا.م.د/ أميرة أحمد فؤاد 

 419قاعة محاضرات 

 مهارات التواصل
 Communication skills 

 ا.د/ محمود عبدالعزيز 
 419قاعة محاضرات 

 (1) نظم تشغيل الحاسب اآللي
Operating Systems (1 ) 

 د.دعاء محمد البرهامي 
 م.ايمان عبد الخالق 

 419قاعة محاضرات 

  الخميس 


