
 الشـيخ جامـعة كفر                   
 النوعية التربيةكلية                

 م 2021/2022للفصل الدراسي الثاني  للعام الجامعي  الجدول الدراسي
 اإلعالم التربوي شعبة 

 

 الساعة اليوم
 الفرقة

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

 
حـــــــ

األ
ـد 

 

 األولي 
 العالقات العامة 

 ممدوح شتله  /د أ.م. 
 4م 

 مدخل للراديو والتليفزيون  
 37سعاد المصري  م  /د أ.م. 

  التعليمئ مهارات ومباد
 37باإلعالم التربوي  م

 سعاد المصري   /د أ.م. 

 الصحافة وقضايا المجتمع د./ حنان كامل   
  309)مقرر اختياري( ق

 ي د/ ايناس منصور  اخالقيات اإلعالم التربو 
 37م )مقرر اختياري ( 

 الثانية 
 سياسات اإلعالم  
التربوي د/حنان  

ق    الئحة قديمة
307 

 4التوثيق اإلعالمي   م 
 د./ ايناس منصور )الئحة قديمة +جديدة(

خطط وسياسات االعالم  
 التربوي د./ حنان كامل  
)الئحة قديمة +جديدة(  

 4م

 الرأي العام وطرق قياسه  
 307ق   سعاد المصري )الئحة قديمة(  /د أ.م. 

  وسياسات اإلعالمخطط 
 التربوي د/ حنان كامل 

)الئحة قديمة +جديدة(  
 37م

 

 الثالثة ص 

اإلخراج الصحفي  
 310ق   3ج

 د/ ايناس+أ/عبير  
 نظريات اإلعالم  

 304ممدوح شتله ق  /د أ.م. 

 اإلخراج الصحفي 
د/ ايناس منصور   

 304ق

 استخدام الحاسب في الصحافة 
 8معمل  1د./ تهاني حشيش جـ

 استخدام الحاسب في الصحافة 
 8معمل  2د./ تهاني حشيش جـ

 310نظريات اإلعالم ق 
 أ.م.د/ ممدوح شتله 

الكتابة للراديو  
  2والتليفزيون جـ

 د./ايمان+أ/ سالي 
    309ق

 والتليفزيون د./ ايمان شبل  للراديو الكتابة 
   2جـ   304قــ +أ/ سالي بكر  

  والتليفزيون د/ايمان شبل+أ/سالي بكر  لراديو ل الكتابة 
 310ق  1جـ

 314ق  3نصوص وترجمه إعالمية د./خالد سرواح جـ 

 الثالثة م
 

 314تكنولوجيا اضاءه المسرح   ق
 هدي السعيد  /د أ.م. 

 استخدام الحاسب في المسرح  
 8معمل      1/ هدي السعيد ج  د أ.م. 

 استخدام الحاسب في المسرح  
 9معمل   2هدي السعيد ج  /  د أ.م. 

 تكنولوجيا اضاءه المسرح    
      307ق   1أ/ أسماء جـ د/ هدي السعيد

 314تكنولوجيا اضاءه المسرح   ق
 2أ.م.د/ هدي السعيد أ/ أسماء جـ 

نصوص مسرحية   
  2وترجمة د./ هناء جـ

 309ق
      304ـ ق  2ورشة انتاج مسرحي د/ هبه  جـ  

  1عبد السالم ج ورشه انتاج مسرحي  د./هبه
      309ق

 الرابعة ص 
 حلقة بحث اعالمي  

  1د./ هناء عون جـ 
 304ق

 310الصحفي ق التحرير 
 2د./ حنان كامل +ا./ عبير جـ

 حلقة بحث اعالمي   
 310ق1د./ هناء عون جـ 

 334د/ هناء عون ق المشروع الفني  

 4م  1نصوص وترجمة اعالميه د./ سامي حنفي جــ
  2الميه د/ سامي حنفي جــ نصوص وترجمة اع

 304ق

 المسرح الشامل     م  الرابعة
 334د/ هبه عبد السالم ق

 الدراما المرئية 
 314د/ هبه عبد السالم ق

 314ق1المسرح الشامل د./ هبه +أ./ أسماء جـ 

 نصوص مسرحية وترجمه  
 4م   2د/ سامي حنفي  جــ

االثنـــــــين 
 

 األولي 
 4الثقافة الرياضية  م

  4حقوق االنسان أ.د/ ماهر أبو أخوات      م    +أ.د/ أحمد زينه   رشاد فاشر /د أ. 

 4اخالقيات ومهارات البحث العلمي م

  الثانية 

 التوثيق اإلعالمي  
د/ ايناس الئحة قديمة   

نصوص وترجمة إعالمية   307ق
  310(  ق2)

 منصور د./ ايناس  
 )مقرر اختياري ( 

مناهج وطرق التعليم 
 اإلعالم التربوي  ب

   4د/ ايمان شبل م

 وسائل االعالم المحلية  
 37د./ايمان شبل  م

 )مقرر اختياري( 

نصوص وترجمة إعالمية  
 310( ق2)

 2جـ    د./ ايناس

(  2نصوص وترجمة إعالمية )
 307ق

 2د./ ايناس منصور جـ 
 الخبر الصحفي  

 307د/ تهاني حشيش  الئحة قديمة ق
الرأي العام وطرق   

 سه قيا
د+أ./ سالي  د./ سعا

 2جـ   304ق

 الخبر الصحفي  
 309ق  4د./ تهاني حشيش +أ./ عبير جـ 

 التدريب الميداني  د/ تهاني حشيش + د/ هناء عون   الثالثة ص 
نصوص وترجمه إعالمية  

 1جـ سرواح د/خالد 
 4م

 الكتابة للراديو والتليفزيون د/ ايمان شبل   
 37م

 نصوص وترجمه 
  1الد جـ إعالمية د./خ

 309ق
 309ق 2نصوص وترجمه إعالمية د./خالد جـ 

 310ق 3اإلخراج الصحفي      د/ ايناس+أ./عبير    جـ 

والتليفزيون  والكتابة للرادي
 2د./ايمان +أ/ سالي جـ 

 304ق

 الكتابة للراديو والتليفزيون د/ ايمان +
 304ق   1أ./ سالي          جـ 

  / هدي سعيد عبدالعليم  دميداني   أ.م. التدريب ال الثالثة م
 نصوص مسرحية وترجمة  

 4م  1د./ خالد سرواح   جـ 
  

    309ق 3عبير سمير  جـ / أ ./ حنان كامل + د التحرير الصحفي   الرابعة ص 

  الرابعة م 

الثالثاء
 

 األولي 
 134الثقافة الصحية أ.د/ حسن الباتع م 

 نصوص وترجمه اعالميه  
 304د/ ايناس ق

نصوص وترجمه اعالميه  
 1جـ 

 304د/ ايناس  ق

نصوص وترجمه اعالميه  
 1جـ 

 309د/ ايناس ق

 2نصوص وترجمه اعالميه جـ 
   309د/ ايناس ق

  
 134تامر كامل م /دالتعلم أ.م.  ر مركز ومصاد

 الثانية 

سياسات اإلعالم  
التربوي د/حنان الئحة  

 307قديمة ق

 التوثيق اإلعالمي  
الئحة قديمة    د/ ايناس
 307ق

   3جـ الخبر الصحفي 
 د./ تهاني + أ./عبير سمير 

 309قـــ 

  
 

مناهج وطرق التعليم 
 باإلعالم التربوي  
 د./تهاني حشيش  

 37م

 الرأي العام وطرق قياسه 
   307د./ سعاد+أ./ سالي ق

 2جـ 

 334ق زينب الزيات /مبادئ ندريس الئحة قديمة د المدرجات المركزية  6المشروعات الزراعية الصغيرة م

نصوص وترجمة  
(   2اعالمية )

 د./ايناس 309ق

 وسائل االعالم المحلية  
 37مد./ هناء 

المدرجات المركزية  د/ روضة  6ثقافة الفنون البصرية  م
العمروسي + د/ رشا جاويش +د/ داليا المصري+د/ غادة 

 زهران 

 الرأي العام وطرق قياسه 
 309ق   3جـ  أ.م.د./ سعاد +أ/سالي بكر

 الثالثة ص 
 310ق 1اإلخراج الصحفي د/تهاني+أ/عبير ج 

 القياس والتقويم  
 4د/ احسان هنداوي   م

 4األصول الثقافية واالجتماعية للتربية  م
 د./ راضي عطا  

 الكتابة للراديو والتليفزيون 
 37م 3ن+أ./ سالي جـ د./ايما

   8معمل  3استخدام الحاسب في الصحافة د./ تهاني جـ 
نصوص وترجمة  
  3إعالمية د./ هناء جـ 

   310ق
 

  الثالثة م
 نصوص مسرحية وترجمة  

 4م  2د./ خالد سرواح   جـ 
 

 نصوص وترجمة إعالمية  الرابعة ص 
 304ق 3ممدوح شتلة جـ  /دأ.م. 

   ي التحرير الصحف
 37مد./ حنان كامل 

 معمل الجرافيك  2تحرير الصحفي د/حنان +أ/ عبير جـ ال 334ق  1أ/ عبير سمير جـ  التحرير الصحفي د/ حنان كامل +

 304ق 3حلقة بحث اعالمي د/ هناء جـ  304ق  2حلقة بحث اعالمي د/ هناء عون جـ 

 نصوص وترجمة إعالمية  
 310ق 2أ.م.د/ ممدوح شتلة جـ 

 307ق 3نصوص وترجمه اعالميه د./سامي حنفي جـ 
   310نصوص وترجمة إعالمية  ق

 1وح شتلة جـ أ.م.د/ ممد

 الرابعة م 
 المشروع الفني  

 314هدي  ق /دأ.م. 
 نصوص مسرحية وترجمه  

 النقد المسرحي التطبيقي   310ق 2ممدوح شتلة جـ  /دأ.م. 
 314ق  2أ.م.د/ هدي سعيد جـ 

 نصوص مسرحية وترجمه  
 310ق  1أ.م.د/ ممدوح شتلة جـ 

 المشروع الفني  
 314أ.م.د/ هدي  ق

 المشروع الفني  
 334بة عبدالرحمن قد/ه

 314ق  2المسرح الشامل د./ هبه +أ./ أسماء جـ  314ق 1ورشة إنتاج مسرحي أ.م.د/ هدي  جـ 
 2نصوص مسرحية وترجمة د./ سامي  جـ 

 307ق 

األربعاء
 

  األولي 

 الثانية 

 تخطيط وتطوير مناهج  
 134د/ سيمون فرج  م 

 134نظام التعليم في مصر د/ بدرية مصطفي م
 يدة(  )الئحة جد

 الرأي العام وطرق قياسه 
 37مدرج  سعاد المصري    /د أ.م. 

 )الئحة قديمة +جديدة(

 علم نفس تعليمي  )الئحة قديمة( 
 307أ.د/ سيد صقر قــــ 

 134اللغة العربية وآدابها د/ ايهاب شفطر م 
  سالي بكرالرأي العام وطرق قياسه د./ سعاد +أ./ 

 304ق  1جـ
 مصر د/ راضي عطا نظام التعليم في  

304ق  )الئحة قديمة(  

  الثالثة ص 

  الثالثة م

 التدريب الميداني   الرابعة ص 
 د./ ايمان شبل +د / حنان كامل + د/ ايناس منصور 

+د/    309ممدوح شتله قــ/د المشروع الفني أ.م. 
 310تهاني حشيش قــ

 4التربية المقارنة د/ رمضان السعودي م 

+د/      309ممدوح شتله ق /د أ.م. المشروع الفني  
 310تهاني حشيش ق 

 
قة بحث اعالمي د./  حل

 304ق 3هناء جـ 
 304المشروع الفني أ.م.د/ سعاد المصري  ق 

 التدريب الميداني د/ هبة عبدالرحمن فرج  الرابعة م 
 المشروع الفني  
 314د/هبة عبدالرحمن قـــ 

 

س  
ــمي

ــــــــ
خــــــ

ال
 

  األولي 
 قات العامةالعال

 4د/ هناء عون  م
 مدخل الي علوم المسرح  

   4أ.م.د/هدي  سعيد  م
 نصوص وترجمة اعالميه  

 4م   3أ.م.د/ ايمن الحلفاوي جـ 
 304نصوص وترجمة اعالميه  ق
 4أ.م.د/ ايمن الحلفاوي جـ 

  

 الثانية 
 310ق  1الخبر الصحفي حـ 

 عبير سمير  د./ تهاني حشيش +أ./  
 )قديمة + جديدة(   2الخبر الصحفي حـ 

 الرأي العام وطرق قياسه  )قديمة+جديدة(  307ق د./ تهاني حشيش +أ./عبير سمير 
 309ق   4جـ أ.م.د./ سعاد +أ/ سالي بكر  

 الخبر الصحفي )قديمة+جديدة(  
   4مدرج  د./ تهاني حشيش  

 قراءات باللغة العربية  )الئحة قديمة(  
     د/ايهاب شفطر 

   310ق
 ( 2عالميه )نصوص وترجمة ا

 307ق  3أ.م.د/ ايمن الحلفاوي جـ 
 ( 2نصوص وترجمة اعالميه )

 310ق 4أ.م.د/ ايمن الحلفاوي جـ 

 الكتابة للراديو والتليفزيون  الثالثة ص 
 304ق 3د/ايمان+أ/ سالي جـ 

 1نصوص وترجمة إعالمية د/ هناء عون جـ 
 309ق

 اإلخراج الصحفي
 د./ تهاني حشيش 

 310ق

 اإلخراج الصحفي
  1د/ تهاني+أ/عبير جـ 

 310ق

 اإلخراج الصحفي
  2د./ تهاني+أ./عبير جـ 

 307ق
 

نصوص وترجمة إعالمية  
 309ق 3د/ هناء جـ 

 اإلخراج الصحفي
 1د./ تهاني+أ./عبير جـ 

 معمل الجرافيك 

 اإلخراج الصحفي
  2د./ تهاني+أ./عبير جـ 

 معمل الجرافيك 

 اإلخراج الصحفي
  2د./ تهاني+أ./عبير جـ 

 307ق
 

 304ق 2نصوص وترجمة إعالمية د/ هناء عون  جـ 

 314ق 1ورشة إنتاج مسرحي د/ هبه  فرج جـ  309فن ديكور المسرح د/ هبه ق  الثالثة م

 307ق  1نصوص مسرحية وترجمة د/ هناء عون جـ 
نصوص مسرحية وترجمة د/  

 309ق 2هناء جـ 
 

ــ   309ق 2ورشة انتاج مسرحي د/ هبه  ج
   2د/ هبه  فرج   +أ/ أسماء جـ  فن ديكور المسرح 

 ق المكتب اإلعالمي  
 304ق 1فن ديكور المسرح د/ هبه +أ/ أسماء جـ 

 

 الرابعة ص 
حلقة بحث اعالمي د/  

 هناء عون  
ق المكتب   3جـ 

 اإلعالمي  

 304تنظيم وإدارة مؤسسات  د/ ايمان  ق 304اإلعالم الدولي والعربي د/يمان شبل ق 

 334ق  د./ حنان كامل+ المشروع الفني د/ ايناس   شبل  قاعة المكتب االعالمي  المشروع الفني د/ ايمان

 307سعاد المصري ق  /دالمشروع الفني أ.م.   

 314النقد المسرحي التطبيقي  ق الرابعة م 
 1/ هدي سعيد جـ  دأ.م. 

 314ق 1د جـ ورشة انتاج مسرحي  د/هدي سعي 314ق 2/هدي سعيد  جـ   دورشة انتاج مسرحي  أ.م.  

 عميد الكلية  رئيس قسم اإلعالم التربوي  شئون الطالب
 
 

 

 
 ممدوح السيد شتلة (      /د) أ.م. 

  
 ) أ.د/أماني محمد شاكر ( 



 


