
 

 

 جامعة طنطا       

 كلية التربية النوعية    

 2021/          2020   جدول الدراسي الفصل الثاني  نظري  اعالم تربوي           الفرقة   )         االولى            (   العام الجامعي                 اعالم تربوي    

 الخميــــس (   -الثالثـــاء  –(               أيــــام الحضـــــــور ) االحـــد  13 – 9 – 5 – 1سبـــــــوع ) اال  ) التعليم وجها لوجه  (                              

 6.5- 5.5 5.5  – 4.5 4.5  – 3.5 3.5  – 2.5 2.5  – 1.5 1.5 –  12.5 12.5-11.5 11.5 – 10.5 10.5ــ  9.5 9.5  – 8.5 اليوم

 االحد

 مدخل للراديو 
 لضبع ا. د/رفعت ا

 جديد 2م 

 مدخل علوم نفسية

 ا.م.د/ثريا سراج
   د/احمد الششتاوى 

 جديد  2م

 لغة انجليزية  
 د/كمال الغمراوى  

 جديد  1م

 التربية الصحية  

 ا.م.د/ثريا سراج
 جديد 2م

 

 مدخل للراديو 
 ا. د/رفعت الضبع 

 جديد 1م 

  الثالثاء
 مدخل علوم المسرح 
 ا.م.د/مايسة على زيدان 

 جديد  1م

 تعليم  لوجيامدخل تكنو
 ا.د/حمدي شعبان 

 ا.د/حسناء الطباخ 

 جديد  2م 

 مدخل علوم المسرح 
 د/محمد الفرت 

 جديد  2م

 

 الخميس

 ترجمة اعالمية  

 ا.م.د/شرين جالل 

 د/يسرى سالم 

 جديد  2م  

 حقوق انسان 
 د/يسرية سالم 

 د/بليغ حمدي

 جديد  1م

 مدخل عالقات عامة

 د/سماح كتاكت

 جديد  2م

 مدخل عالقات عامة

 قدة  ع املد//

 جديد  2م

 

   

 االربعاء (  -االثنين  –(           أيــــام الحضـــــــور السبت  14-12-11-10-8-7-6-4-3-2) التعليم عن بعد   (                               االسبـــــــوع ) 

 7.00-6.00 6.00-5.00 5.00-4.00   4.00-3.00 3.00-2.00 2.00 – 1.00 1.00-12.00 12.00 – 11.00 11.00 – 10.00 10.00 –  9.00 اليوم

     السبت

 
 مدخل علوم المسرح

 ا.م.د/مايسة على زيدان 

 د/محمد الفرت

   االثنين 
 مدخل علوم نفسية 

 ا.م.د/ثريا سراج 

 د/احمد الششتاوى 

 لغة انجليزية 

 د/كمال الغمراوى  

مدخل تكنولوجيا  

 تعليم 

 ا.د/حمدى شعبان 

 ا.د/حسناء الطباخ 

 لصحية ابية التر

 ا.م.د/ثريا سراج

 حقوق انسان 

 د/يسرية سالم  

 د/بليغ حمدى 

 مدخل للراديو 

 ا.م.د/رفعت الضبع 

     االربعاء 

 ترجمة اعالمية  

 ا.م.د/شرين جالل 

 جديد 3د/يسرى سالم م 

 مدخل عالقات عامة

 د/سماح كتاكت

 د/امل عقدة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     عميد الكلية               سكرتير القسم               رئيس القسم                  



 

 

 جامعة طنطا 

 كلية التربية النوعية  

 قسم اعالم تربوى 

 2021/          2020امعي               جدول الدراسي الفصل الثاني  نظري  اعالم تربوي                الفرقة   )         الثانية            (   العام الج 

 الخميــــس (  -الثالثـــاء  –(               أيــــام الحضـــــــور ) االحـــد  14 –  10 – 6 – 2) التعليم وجها لوجه  (                               االسبـــــــوع ) 

 6.5- 5.5 5.5  – 4.5 4.5  – 3.5 3.5  – 2.5 2.5  – 1.5 1.5 –  12.5 12.5-11.5 11.5 – 10.5 10.5ــ  9.5 9.5  – 8.5 اليوم

 االحد 

 سياسات االعالم 
 أم د /  لبلبة فتحي خليفة  

 جديد 3مدرج  

 مبادئ تدريس  

 د / مواهب جبر  

 جديد 1مدرج  

 توثيق اعالمي  

 د / هالة كتاكت 
 جديد  3مدرج 

   سياسات االعالم 
 د  / هالة كتاكت  

 جديد 3مدرج 

   رأي عام

 د / طارق الشوربجي  

 جديد 3مدرج 

 الثالثاء

 الخبرالصحفي 

 أ.م.د/وليد العشرى ابراهيم

 جديد  2مدرج 

 

 علم نفس تعليمي   

 أ م د / محمد عبدالمطلب  

 جديد  1مدرج  

 تاريخ التربية  

 د / عبير العصامي  

 جديد  1مدرج  

 

 الخميس 

 قراءات باللغة العربية  

 أ د /أحمد ذكي  

 جديد  1مدرج  

 ام         رأي ع

 أ م د / عزة حسن الملط  

 جديد  2مدرج 

 توثيق اعالمي  

 أ م د /  أميرة صابر  

 جديد  2مدرج 

 الخبرالصحفي 

 أ م د /علياء عبدالفتاح رمضان 

 جديد  2مدرج 

 

   

 االربعاء (  -االثنين  –ــــام الحضـــــــور السبت (           أي  13-12-11-9-8-7-5-4-3-1) التعليم عن بعد   (                               االسبـــــــوع ) 

 10.00 –  9.00 اليوم
10.00 –  

11.00 
11.00 – 12.00 12.00-1.00 1.00 – 2.00 2.00-3.00 3.00-4.00   4.00-5.00 5.00-6.00 6.00-7.00 

   السبت

 سياسات االعالم  

 أم د /  لبلبة فتحي خليفة  

   د  / هالة كتاكت 

 توثيق اعالمي  

 م د /  أميرة صابر  أ

 د  / هالة كتاكت 

 رأي عام   

 أ.م.د / عزة الملط 

 د / طارق الشوربجي  

   االثنين

 مبادئ تدريس  

 د / مواهب جبر  
 

 الخبرالصحفى 

 أ م د /علياء عبدالفتاح رمضان 

 أ.م.د/وليد العشرى ابراهيم 

 تاريخ التربية 

 د / عبير العصامي 
  

   االربعاء
  قراءات باللغة العربية

 أ د /أحمد ذكي  

 علم نفس تعليمي 

أ م د / محمد 

 عبدالمطلب  

  

 
    

 عميد الكلية                سكرتير القسم               رئيس القسم                                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                        



 

 

 جامعة طنطا 

 كلية التربية النوعية  

 بوي     م ترم اعالقس

 2021/          2020جدول الدراسي الفصل الثاني   نظري  اعالم تربوي           الفرقة   )   الثالثة صحافة    (   العام الجامعي               

 االربعاء (   -االثنين  –الحضـــــــور ) السبت  ـــامأيـ  (               14 –  11 – 7 – 3) التعليم وجها لوجه  (                               االسبـــــــوع ) 

 6.5- 5.5 5.5  – 4.5 4.5  – 3.5 3.5  – 2.5 2.5  – 1.5 1.5 –  12.5 12.5-11.5 11.5 – 10.5 10.5ــ  9.5 9.5  – 8.5 اليوم

  السبت

 نظريات االعالم 

 أ.م.د/ اميرة صابر 

 جديد  1مدرج 

 نظريات االعالم 

 د/ أمال حمدي ناصف 
 جديد  1رج مد

  

 االثنين 

 االخراج الصحفى 

 ا.م.د /عبدالحكم أبو حطب

 جديد  1مدرج 

 كتابة للراديو 

 ا.م.د /أمل عقدة

 جديد  1مدرج 

 نصوص وترجمة اعالمية  

 د/ يسرى سالم 

 د/ سماح كتاكت

 جديد  1مدرج

 

  

 التــربـيــــــــــة الـمـيـدانـيـــــــــة الثالثاء

  االربعاء 
   القياس والتقويم

 محمد عبد المطلبد/ أ. 

 ( مبني جديد  1مدرج )
 

 أصول ثقافية  

 د/ عبيرالعصامى 

 ( جديد 1مدرج)

 

   

 الخميس    (  –(           أيــــام الحضـــــــور )  االحد  13-12-11-10-9-8-6-5-4-2-1) التعليم عن بعد   (                               االسبـــــــوع ) 

 10.00 –  9.00 اليوم
10.00 –  

11.00 
11.00 – 12.00 

12.00-

1.00 
1.00 – 2.00 2.00-3.00 3.00-4.00   4.00-5.00 5.00-6.00 6.00-7.00 

   االحد
 

 

 

 

 االخراج الصحفى 

ا.م.د /عبدالحكم  

 أبو حطب 

 كتابة للراديو  

 ا.م.د /أمل عقدة 
    

 نظريات االعالم 

 أ.م.د/ اميرة صابر 

 د/ أمال حمدى ناصف 

     الخميس

 قياس والتقويم ال

ا.م.د / محمد عبد  

 المطلب   

   
 أصول ثقافية  

 د/ عبيرالعصامى 
 

 نصوص وترجمة اعالمية 

 د/ يسرى سالم 

 د/ سماح كتاكت 

 عميد الكلية                  سكرتير القسم               رئيس القسم                                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                        



 

 

 جامعة طنطا                   

 كلية التربية النوعية  

 قسم اعالم تربوى     

 2021/          2020جدول الدراسى الفصل الثاني  نظرى  اعالم تربوى           الفرقة   )   الثالثة مسرح   (   العام الجامعى               

 االربعاء (   -االثنين  –(               أيــــام الحضـــــــور ) السبت  14 –  11 – 7 – 3االسبـــــــوع )                   عليم وجها لوجه  (              ) الت

 6.5- 5.5 5.5  – 4.5 4.5  – 3.5 3.5  – 2.5 2.5  – 1.5 1.5 –  12.5 12.5-11.5 11.5 – 10.5 10.5ــ  9.5 9.5  – 8.5 اليوم

  السبت

 للمسرح  تكنولوجيا اضاءة

 ا.م.د/ هالة فوزى   
 جديد  4مدرج 

 نصوص مسرحية 

 د /يسرى سالم

 د/ سالى جمال
 جديد  4مدرج 

  

     االثنين 

 فن ديكور  
 ا.م.د/عزة حسن الملط 

 جديد  2مدرج 
 

  

 التــربـيــــــــــة الـمـيـدانـيـــــــــة الثالثاء

  االربعاء 

 يم القياس والتقو 

 ا.م.د /محمد عبد المطلب

 جديد    1  مدرج

 
 االصول الثقافية 

 د/عبير العصامى 
 جديد  1مدرج 

 

   

 الخميس    (  –(           أيــــام الحضـــــــور )  االحد  13-12-11-10-9-8-6-5-4-2-1) التعليم عن بعد   (                               االسبـــــــوع ) 

 10.00 –  9.00 اليوم
10.00 –  

11.00 
11.00 – 12.00 12.00-1.00 1.00 – 2.00 2.00-3.00 3.00-4.00   4.00-5.00 5.00-6.00 6.00-7.00 

       االحد
تكنولوجيا اضاءة  

 للمسرح 

 ا.م.د/ هالة فوزى   

 فن ديكور  

ا.م.د/عزة حسن  

 الملط 

 

    الخميس

 القياس والتقويم 

ا.م.د /محمد عبد  

 المطلب 

 

 
 

 

 ثقافية االصول ال

 د/عبير العصامى 
 

 رحية نصوص مس 

 د /يسرى سالم 

 د/ سالى جمال 
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 جامعة طنطا     

 كلية التربية النوعية  

 اعالم تربوى      قسم

 2021/          2020فصل الثاني  نظري  اعالم تربوي   الفرقة   )   رابعة صحافة   (   العام الجامعى        جدول الدراسي ال

 االربعاء (  -االثنين  –) السبت (               أيــــام الحضـــــــور   12 – 8 – 4) التعليم وجها لوجه  (                               االسبـــــــوع ) 

 6.5- 5.5 5.5  – 4.5 4.5  – 3.5 3.5  – 2.5 2.5  – 1.5 1.5 –  12.5 12.5-11.5 11.5 – 10.5 10.5ــ  9.5 9.5  – 8.5 اليوم

 السبت
 نصوص وترجمة 

 د / حمزة السيد 
 جديد  2مدرج 

 اعالم دولي

 د / حمزة السيد 

 جديد  2مدرج 

 التحرير الصحفي 

 رمضان أ.م.د / علياء 
 جديد  2مدرج 

  

      االثنين 

 االربعاء 
 تنظيم وادارة مؤسسات

 د / نجوى البنداري 
 جديد  4مدرج 

 
 التربية المقارنة 

 د / سميحة ابو النصر 

 جديد  1مدرج 
  

 التــربـيــــــــــة الـمـيـدانـيـــــــــة  الخميس
   

 الثالثاء    (  –(           أيــــام الحضـــــــور )  االحد  14-13-11-10-9-7-6-5-3-2-1سبـــــــوع ) ) التعليم عن بعد   (                               اال

 7.00-6.00 6.00-5.00 5.00-4.00   4.00-3.00 3.00-2.00 2.00 – 1.00 1.00-12.00 12.00 – 11.00 11.00 – 10.00 10.00 –  9.00 اليوم

       االحد

تنظيم وادارة  

 مؤسسات

د / نجوى  

 البنداري 

 اعالم دولى 

 حمزة السيد  د /

التحرير  

 الصحفي 

أ.م.د / علياء  

 رمضان

 

      الثالثاء

التربية  

 المقارنة

د / سميحة ابو  

 النصر 

  
نصوص  

 وترجمة 
 د / حمزة السيد 

 

 عميد الكلية                 يم والطالب                       سكرتير القسم               رئيس القسم                                وكيل الكلية لشئون التعل

     



 

 

 جامعة طنطا 

 كلية التربية النوعية  

 2021/          2020جدول الدراسى الفصل الثاني نظرى  اعالم تربوى   الفرقة   )   رابعة مسرح  (   العام الجامعى        قسم اعالم تربوى     

 االربعاء (  -االثنين  –(               أيــــام الحضـــــــور ) السبت   12 – 8 – 4سبـــــــوع ) (                               اال) التعليم وجها لوجه  

 6.5- 5.5 5.5  – 4.5 4.5  – 3.5 3.5  – 2.5 2.5  – 1.5 1.5 –  12.5 12.5-11.5 11.5 – 10.5 10.5ــ  9.5 9.5  – 8.5 اليوم

  السبت

 المرئية  الدرما

 د / سالى جمال

 جديد  1مدرج 

 المسرح الشامل 

 أ.م.د / شيرين جالل 

 جديد  1مدرج  

 النقد المسرحى

 د/ محمد الفرت  
 جديد  1مدرج 

 

    االثنين 
 نصوص وترجمة 

 أ.م.د/ مايسة زيدان د / يسري سالم 

 جديد  4مدرج 

  

    االربعاء 
 التربية المقارنة 

 د / سميحة ابو النصر 

 جديد  1مدرج 
  

 ـيـدانـيـــــــــة التــربـيــــــــــة الـم  الخميس
   

 الثالثاء    (  –(           أيــــام الحضـــــــور )  االحد  14-13-11-10-9-7-6-5-3-2-1) التعليم عن بعد   (                               االسبـــــــوع ) 

 10.00 –  9.00 اليوم
10.00 –  

11.00 
11.00 – 12.00 12.00-1.00 1.00 – 2.00 2.00-3.00 3.00-4.00   4.00-5.00 5.00-6.00 6.00-7.00 

    االحد

 الدرما المرئية

 د / سالى جمال 

 

 المسرح الشامل 

أ.م.د / شيرين 

 جالل 

 

نظريات النقد  

 المسرحى 

 د/ محمد الفرت 

  

   الثالثاء
 

 
  

 التربية المقارنة 

د / سميحة ابو  

 النصر  

 

  

 مة نصوص وترج

أ.م.د/ مايسة  

زيدان د / يسري  

 سالم 

   

 عميد الكلية               سكرتير القسم               رئيس القسم                                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                        


