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الساعة

اليوم

9-8

01-9

01-00 00-01

0-01

3-1

1-0

4-3

الفرقة

األولى

الســــــــبت

نظم التصنيف فى المكتبات مج0
م .بسمة الزينى قاعة 419

نظم التصنيف فى المكتبات
مج  1م .بسمة الزينى قاعة 419

نظم التصنيف فى المكتبات د/تامر
كامل (اشراف)  +م .بسمة الزينى
مج 3قاعة 419

نظم التصنيف فى المكتبات مج4
م .بسمة الزينى قاعة 044

المتاحف والمعارض التعليمية مج1
م .والء الشبكشى معمل 7

المتاحف والمعارض التعليمية مج 0
د/اميرة فؤاد (اشراف)  +م .والء الشبكشى
معمل 7

المتاحف والمعارض التعليمية مج 4م
.والء الشبكشى معمل 7

المتاحف والمعارض التعليمية مج3
م .والء الشبكشى معمل 7

المتاحف والمعارض التعليمية مج
 6م /ايمان عبدالخالق معمل
الجرافيك

المتاحف والمعارض التعليمية مج8
م /ايمان عبدالخالق معمل الجرافيك

انتاج الرسومات التعليمية
مج 0م .لينه زياد معمل 01

تكنولوجيا الطباعة والنشر
والتغليف مج 0م .لينه زياد قاعة
 +419معمل01

المتاحف والمعارض التعليمية مج 5م /ايمان
عبدالخالق معمل الجرافيك  +د/دعاء
البرهامي (اشراف)
انتاج الرسومات التعليمية مج 3
د /نجالء قدرى (اشراف)  +م .لينه زياد
معمل01

الثالثة
ح
الثالثة
ع

المتاحف والمعارض التعليمية مج 7
م /ايمان عبدالخالق معمل الجرافيك
انتاج الرسومات التعليمية
مج 4م .لينه زياد معمل 01

فواعد البيانات د /دعاء البرهامى (تطبيقى)

انتاج برامج الفيديو التعليمية
د/اشرف البرادعي (اشراف) +م.م هبه
عبدالباسط قاعه الفيديو +معمل 8

انتاج برامج الفيديو التعليمية
د/اشرف البرادعي (اشراف) +م.م هبه
عبدالباسط قاعه الفيديو  +معمل 8

تكنولوجيا الطباعة والنشر والتغليف مج 1م.
لينه زياد قاعة  +419معمل01

تكنولوجيا الطباعة والنشر والتغليف مج4
د /محمد رضوان (اشراف)  +م .لينه زياد
قاعة  +419معمل01

نظم التصنيف فى المكتبات مج5
م.مى يونس المطبعه

نظم التصنيف فى المكتبات مج6
م.مى يونس المطبعه

نظم تشغيل الحاسب األلي مج0
د/دعاء البرهامى (اشراف)  +م.ايمان
عبدالخالق قاعة الفيديو

نظم تشغيل الحاسب األلي مج1
د/دعاء البرهامى (اشراف)  +م.ايمان
عبدالخالق قاعة الفيديو

قواعد بيانات
مج  1معمل  7م/والء الشبكشي

قواعد بيانات
مج  0معمل  7م/والء الشبكشي

استخدام برنامج EXCEL
د /شيماء سرور (اشراف)  +م/بسمه الزينى م0
معمل 9

استخدام برنامج EXCEL
د /شيماء سرور (اشراف)  +م/بسمه الزينى مج3
معمل 9

األولى

األحــــــــــــــــــد

الثالثة ح

انتاج برامج الفيديو التعليمية
د/اشرف البرادعي (اشراف) +م.م
هبه عبدالباسط قاعه الفيديو +
معمل 8
تكنولوجيا الطباعة والنشر
والتغليف مج5
م .لينه زياد قاعة  +419معمل01

نظم التصنيف فى المكتبات مج7
د/اميرة فؤاد (اشراف)  +م.مى يونس
المطبعه

نظم تشغيل الحاسب األلي مج 3م.ايمان
عبدالخالق قاعة الفيديو
قواعد بيانات
مج  3معمل د/دعاء البرهامى (اشراف)
 9 +م/والء الشبكشي
استخدام برنامج EXCEL
د /شيماء سرور (اشراف)  +م/بسمه
الزينى مج 1معمل7

ع
تكنولوجيا الطباعة والنشر والتغليف مج+7
م.مى يونس المطبعه

انتاج الرسومات التعليمية مج 5م .لينه زياد
معمل01

االثنيــــــــــــــن

الثانية
الثالثةح
الثالثةع
الرابعة ح
الرابعة ع

التدريـــــــــــــــــب الميدانــــــــــــــــــــــي ...
(د /نجلاء قدرى ،د /تامر كامل ،د /دعاء البرهامى ،د /شيماء
سرور ،م.م /نجوى الشامى)

الاصول الفلسفية للتربية
د/راضى اسماعيل عطا عن
بعد

األولى

مدخل الى العلوم التربوية
والنفسية د /راضى اسماعيل
 +د /علاء النجار عن بعد

الثانية

الحاسب اآللى (الحاسب اآللى (استخدام
النوافذ)) م.ايمان عبدالخالق مج3معمل9

قراءات باللغة الأجنبية
د /سامى حنفى  +د /اسلام النجار
عن بعد

الثالثـــــــــــــــــاء

علم نفس القدرات
عن بعد
د/حنان الملاح

الثالثة ع

الرابعة ع

عــــــــــــــاء

األربعاء

الثانية

استخدام الحاسب فى التعليم
م.بسمه الزينى مج 0معمل 9

استخدام الحاسب فى التعليم
م.بسمه الزينى مج 1معمل 9

مشروع التخرج
د /نجلاء قدرى

تصميم المواقف التعليمية مج3
م .إيمان عبدالخالق قاعه الفيديو+
د /محمد رضوان (اشراف)

قواعد بيانات

مج 1معمل د/دعاء البرهامى
(اشراف)  9م/والء الشبكشي

أجهزة عرض (تشغيل واستخدام ) مج0
د/نجالء قدرى (اشراف)  +م.م/نجوى الشامى
قاعة المطبعه

أجهزة عرض (تشغيل واستخدام ) مج1
د/نجالء قدرى (اشراف)  +م.م/نجوى الشامى
قاعة المطبعه

علم نفس النمو د /علياء
عبدالحميد عن بعد

مناهج وطرق تدريس
د /زينب الزيات عن بعد

انتاج الرسومات التعليمية
مج 8م .لينه زياد معمل01

فواعد البيانات د /دعاء البرهامى
(تطبيقى)

نظم تشغيل الحاسب اآللى د/دعاء البرهامي (تطبيقى) مج 0
انتاج برامج الفيديو التعليمية
د/اشرف البرادعي (اشراف) +م.م
هبه عبدالباسط قاعه الفيديو +

منظومة الحاسب اآللي
د/تامر كامل عن بعد

الذكاء الإصطناعى
والنظم الخبيرة د/شيماء
سرور عن بعد

منظومة الحاسب الآلى
د/شيماء سرور عن بعد

المراجع العامه والخاصة
د /تامر كامل عن بعد
طرق
تدريس
التخصص
د /أميرة
فؤاد
عن بعد

طرق تدريس
فى التخصص
د /داليا
المداح عن
بعد

لغة انجليزية
د /سامى حنفى

المكتبات الشاملة
د /أميرة فؤاد عن بعد

مشروع التخرج
مشروع التخرج

عن بعد

تصميم المواقف التعليمية مج3
د /محمد رضوان (اشراف)  +م .لينه
زياد المطبعه

البرمجة بإستخدام البرامج الجاهزة
مج  0م.م /نجوى الشامى معمل 8

د/دعاء البرهامى
د/تامر كامل

طرق تخطيط البرامج د /دعاء
البرهامى عن بعد

تصميم المواقف التعليمية مج3
م .إيمان عبدالخالق قاعه الفيديو+
د /محمد رضوان (اشراف)

إنتاج الصور الضوئية مج 5
م /بسمه الزينى معمل7

أجهزة عرض (تشغيل واستخدام )
مج 3م.م/نجوى الشامى قاعة المطبعه
إنتاج الصور الضوئية مج+ 3
م.م/هبه عبدالباسط معمل8

الحاسب اآللى (استخدام النوافذ)
م.ايمان عبدالخالق مج3معمل01

الحاسب اآللى (استخدام النوافذ)
م.ايمان عبدالخالق مج3معمل01

الحاسب اآللى (استخدام النوافذ)
د /محمد رضوان (اشراف) +
م.ايمان عبدالخالق مج 3معمل01

الحاسب اآللى (استخدام النوافذ)
م.ايمان عبدالخالق
مج0معمل01

الحاسب اآللى (استخدام النوافذ)
م.ايمان عبدالخالق مج1معمل01

الحاسب اآللى (استخدام النوافذ)
م.مى يونس مج4معمل9

الحاسب اآللى (استخدام النوافذ)
م.مى يونس مج 5معمل9

الحاسب اآللى (استخدام النوافذ)
م.مى يونس مج 1معمل9

الحاسب اآللى (استخدام النوافذ)
د/محمد رضوان (اشراف م.مى
يونس مج 4معمل9

المراجع العامه والخاصة
د /تامر كامل عن بعد

استخدام الحاسب فى التعليم د/تامر
كامل (اشراف) +م.بسمه الزينى مج0
معمل 9

استخدام الحاسب فى التعليم
د/تامر كامل (اشراف) +م.بسمه
الزينى مج 0معمل 9

استخدام الحاسب فى التعليم م.بسمه
الزينى مج 3معمل 9

طرق
تدريس
التخص
ص
د/زينب
الزيات
عن بعد

مشروع التخرج
د /أميرة فؤاد

طرق
تدريس
التخصص
د /محمد
رضوان
عن بعد

الخميس

الحاسب الآلى (استخدام
النوافذ) د/محمد رضوان
عن بعد

الرابعه ح

منظومة الحاسب اآللى
د/شيماء سرور (اشراف)+
م .والء الشبكشى مج 0معمل 3صيانة
الحاسبات اآللية

منظومة الحاسب اآللى
د/شيماء سرور (اشراف)+
م .والء الشبكشى مج 1معمل 3صيانة
الحاسبات اآللية

الرابعة ع

البرمجة بإستخدام البرامج الجاهزة مج 0
د /اشرف البرادعى (اشراف)  +م.م/
نجوى الشامى معمل 8

البرمجة بإستخدام البرامج الجاهزة مج 1
د /اشرف البرادعى (اشراف) +
م.م /نجوى الشامى معمل 8

البرمجة بإستخدام البرامج الجاهزة
مج د /اشرف البرادعى (اشراف)
 3 +م.م /نجوى الشامى معمل 8

مشروع التخرج
د /نجلاء قدرى

تصميم المواقف التعليمية مج1
د /محمد رضوان (اشراف)  +م.
لينه زياد المطبعه

إنتاج الصور الضوئية مج4
م /بسمه الزينى معمل7

أ.م.د/نجالء حسني األشرف

فواعد البيانات
د /دعاء البرهامى عن بعد

إنتاج الصور الضوئية
مج  6م.م/هبه \عبدالباسط معمل8

إنتاج الصور الضوئية مج0
د /اشرف البرادعى (اشراف) +
م.م/هبه عبدالباسط معمل8

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

انتاج الرسومات التعليمية
د/نجلاء قدري +د/شيماء
سرور عن بعد

إنتاج الصور الضوئية د/أشرف
عن بعد
البرادعى

إنتاج الصور الضوئية مج 1د/
اشرف البرادعى (اشراف) +
م.م/هبه عبدالباسط معمل8

(د /محمد رضوان  ،د /أشرف البرادعى ،د /أميرة فؤاد ،م.م /هبه
عبدالباسط)

استخدام برنامج Excel
د/شيماء سرور عن بعد

أجهزة عرض (تشغيل واستخدام )
مج 1م.م/نجوى الشامى قاعة المطبعه

منظومة الحاسب اآللى
د/شيماء سرور (اشراف) +م.
والء الشبكشى مج3معمل 3صيانة
الحاسبات اآللية

أ.م.د/لمياء لطفى

نظم تشغيل
د/دعاء البرهامي عن بعد

نظم التصنيف
فى المكتبات
د/تامر كامل+
د/أميرة فؤاد
عن بعد

أسس اختيار وبناء المجموعات
د/نجالء قدرى عن بعد

الثانية

رئيس قسم تكنولوجيا التعليم

تكنولوجيا الطباعة والنشر والتغليف
مج8
د/اشرف البرادعى (اشراف) +م.مى
يونس المطبعه

تكنولوج
يا
الطباعة
والنشر
والتغليف
د /محمد
رضوان+
د /أشرف
البرادعى
عن بعد

استخدام برنامج EXCEL
مج 0د /شيماء سرور (اشراف) +
م/بسمه الزينى معمل 7

انتاج الرسومات التعليمية
مج 7د /شيماء سرور (اشراف)
 +م .لينه زياد معمل 01

انتاج برامج الفيديو التعليمية
د/اشرف البرادعي (اشراف) +م.م
هبه عبدالباسط قاعه الفيديو +
معمل8

انتاج برامج الفيديو التعليمية
د /اشرف البرادعي عن بعد

نظم تشغيل الحاسب األلي
مج0م.ايمان عبدالخالق قاعة
الفيديو

أجهزة عرض (تشغيل واستخدام )
مج  5د/نجالء قدرى (اشراف) +
م.م/نجوى الشامى قاعة المطبعه

التدريـــــــــــــــــب الميدانــــــــــــــــــــــي ...

شئون الطالب

نظم التصنيف فى المكتبات مج8
م.مى يونس المطبعه

أجهزة عرض (تشغيل
واستخدام) مج 4د/نجالء
قدرى (اشراف)  +م.م/نجوى
الشامى قاعة المطبعه

الرابعه ح

الرابعه ع

تكنولوجيا الطباعة والنشر
والتغليف مج 6م.لينه زياد قاعة
 +419معمل01

انتاج الرسومات التعليمية
مج 6م .لينه زياد معمل ا01

الصحة النفسية والإرشاد النفسى
د/فاطمة الزهراء الدمرداش عن
بعد

الثالثة ح

الرابعة ح

انتاج برامج الفيديو التعليمية
د/اشرف البرادعي (اشراف) +م.م
هبه عبدالباسط قاعه الفيديو +
معمل 8

نظم المعلومات الببليوجرافية
د /محمد رضوان عن بعد
انتاج الرسومات التعليمية مج1
م .لينه زياد معمل 01

تكنولوجيا الطباعة والنشر والتغليف
مج 1م .لينه زياد قاعة +419
معمل01

المتاحف
والمعارض
التعليمية
د/أميرة فؤاد
 +د /دعاء
البرهامى
عن بعد

لغه إنجليزية
د /اسلام النجار عن بعد

استخدام برنامج ( EXCELتطبيقى ) د /شيماء سرور مج 1

الثالثة

األولى

5-4

6-5

7-6

8-7

استخدام الحاسب فى التعليم م.بسمه
الزينى مج 3معمل 9

البرمجة بإستخدام البرامج
الجاهزة مج  3د /اشرف
البرادعى (اشراف)  +م.م/
نجوى الشامى معمل 8

عميد الكلية

أ.د/أماني محمد شاكر

البرمجة بإستخدام البرامج الجاهزة
مج  1م.م /نجوى الشامى معمل 8

استخدام الحاسب فى
التعليم
د /تامر كامل عن بعد

تصميم المواقف التعليمية
د/محمد رضوان
عن بعد

أجهزة عرض (تشغيل
واستخدام ) د/نجلاء قدري
عن بعد
طرق
تدريس
الحاسب
الآلى
د/زينب
الزيات
عن بعد

طرق
تدريس
الحاسب
الآلى
د /محمد
رضوان
عن بعد

البرمجة باستخدام البرامج
الجاهزة د/أشرف البرادعى
عن بعد

