
 

 

 جامعة طنطا      

 كلية التربية النوعية  

 قسم تكنولوجيا التعليم     

 2021/          2020الفرقة   )         االولى            (   العام الجامعى                                            الثانيجدول الدراسى الفصل 

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

 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
 مقدمة في البرمجة

 جديد ( مبني    3  )مدرج 

  أحمد الصوافد/ 

 لغة انجليزية وادابها 
 جديد ( مبني   1)  مدرج 

 كمال الغمراوى د/ 

 إلى العلوم النفسيةمدخل 
 جديد ( مبني   2)  مدرج 

 ثريا سراج  د/أ.م.

 أحمد الششتاوى  د/  & 

 اذاعة وتسجيالت  
 جديد ( مبني    3)  مدرج 

 أمل حماده د/ 

 التربية الصحية 
 جديد ( مبني   2)  مدرج 

 ثريا سراج د/ أ.م.

 الثالثاء

 اساسيات التصوير الضوئي
 جديد ( مبني    3)  مدرج 

 أبو المجد كمال د/ 

   إلى تك التعليم مدخل 
 جديد ( مبني   2)  مدرج 

 حمدي شعباند/ أ.

 .د/ حسناء الطباخ & أ 

 مصغرات فيلمية 
 جديد ( مبني    3)  مدرج 

 مجدي عبد البديعد/ أ.م.

  

 سالخمي
 حقوق االنسان

 جديد ( مبني   1)  مدرج 

 يسرية سالمد/ 

 طباعة ونسخ وتجليد 
 جديد ( مبني   3)  مدرج 

 تامر سمير  د/ 

   

   

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

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 اليوم

  السبت
اذاعة وتسجيالت  

 أمل حماده د/ 
    

 مصغرات فيلمية 
 مجدي عبد البديع د/ .م.أ

 

 االثنين 

 العلوم النفسية مدخل

 .م.د/ ثريا سراج أ

 أحمد الششتاوى د/ & 

 لغة انجليزية وادابها 
 كمال الغمراوى د/ 

   إلى تك التعليممدخل 
 حمدي شعباند/ أ.
 & أ.د/ حسناء الطباخ  

 التربية الصحية 

 ثريا سراج د/ أ.م.

 حقوق االنسان
 يسرية سالمد/ 

   

 االربعاء 
 اساسيات التصوير 

 أبو المجد كمال د/ 
  

 مقدمة في البرمجة 
 أحمد الصوافد/ 

  
 طباعة ونسخ  

 تامر سمير د/ 
 

 عميد الكلية                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب         سمرئيس الق        مدير ادارة       مراجع     سكرتير 
 

 )أ.د/ حمدي اسماعيل شعبان(   ) أ.د/ نجالء فاروق الحلبي (           ) أ.د/ حسناء عبد العاطى الطباخ (                    



 

 

 جامعة طنطا    

 كلية التربية النوعية  

 قسم تكنولوجيا التعليم     

 2021/          2020(   العام الجامعى                            الثانيةالفرقة   )                                  الثانيراسى الفصل دلجدول ا

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

 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

 انتاج رسومات تعليمية 
 جديد ( مبني   2) مدرج 

 حمدي شعباند/ أ.

 مبادئ تدريس تكنولوجيا 
 جديد ي  نب ( م 2)  مدرج 

 يسري جاللد/ أ.م.

 فاطمة حشاد د/ &  

  

 الثالثاء

 علـــم نفـــس تعليمــــــى 
   ( مبني جديد 1) مدرج 

 محمد عبد المطلبد/ م.أ.

 

 تاريخ التربية ونظام التعليم

 ( مبني جديد  2) مدرج 

 عبير العصامى د/ 

 نظم تصنيف 
 جديد ( مبني   3) مدرج 

 محمد عصامد/ 

 

  الخميس

 للغة العربية ابقراءات 
 ( مبني جديد  1) مدرج 

 أحمد زكى منصور د/ أ.

 حاسب الي ) بيزك ولوجو (
 جديد ( مبني   3) مدرج 

 ابراهيم عجمي د/ 

  

   

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

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 اليوم

     السبت
 نظم تصنيف 

 محمد عصامد/ 
   

 االثنين 
 حاسب)بيزك ولوجو( 

 ابراهيم عجمي د/ 
 

 مبادئ تدريس  
 يسري جالل د/ 

 & د/ فاطمة حشاد  

تاريخ التربية ونظام  

 التعليم 

 عبير العصامى د/ 
    

 االربعاء 
 قراءات باللغة العربية

 أحمد زكى  د/ أ.

 ى علم نفس تعليم

 محمدعبدالمطلب د/.م.أ

 انتاج رسومات  

 حمدي شعباند/ أ.
     

 عميد الكلية             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب         رئيس القسم        مدير ادارة       مراجع     سكرتير 

    )أ.د/ حمدي اسماعيل شعبان(     ) أ.د/ نجالء فاروق الحلبي (              ) أ.د/ حسناء عبد العاطى الطباخ (                                                      

 جامعة طنطا   



 

 

 كلية التربية النوعية  

 قسم تكنولوجيا التعليم     

 2021/          2020(   العام الجامعى                           الثالثة عامالفرقة   )                                  الثانيجدول الدراسى الفصل 

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

 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

 الكتاب المدرسي 
 جديد ( مبني   3) مدرج 

 هاني العاصيد/

 الحاسب في التعليم 
 جديد ( مبني   3) مدرج 

 دينا د/ &  سناء نوفلد/

   

  االثنين 

 اختيار وسائل تعليمية
 جديد ( مبني   3) مدرج 

 اسالم د/ لمهر & ء اسمااد/

   

 ةــــــيـدانـيـمـة الــ ــــــيـ ربــالت الثالثاء

 االربعاء 
 القياس والتقويم 

 ( مبني جديد  1) مدرج 

 محمد عبد المطلبد/ م.أ.

 التحليل الموضوعي 
 جديد ( مبني   3) مدرج 

 ريهام د/ ايمان الليثي & د/ 

 االصول الثقافية واالجتماعية 
 د جدي( مبني  1) مدرج 

 عبير العصامى د/ 

  

   

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

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 اليوم

 االحد
 الحاسب في التعليم

 سناء نوفل د/
  

 تحليل الموضوعي لا
 ايمان الليثي  د/ 

    

 الخميس
 القياس والتقويم 

 محمدعبدالمطلبد/أ.م.

 اختيار وسائل  
 اسماء المهر د/ 

 

االصول الثقافية  

 واالجتماعية

 عبير العصامى د/ 
  

 الكتاب المدرسي 
 هاني العاصيد/

 

 عميد الكلية      ئون التعليم والطالب لية لشوكيل الك        رئيس القسم        مدير ادارة       مراجع     سكرتير 
 

    )أ.د/ حمدي اسماعيل شعبان(         أ.د/ نجالء فاروق الحلبي (    )            ) أ.د/ حسناء عبد العاطى الطباخ (                                                      

 ة طنطا جامع                        



 

 

 وعية  كلية التربية الن

 قسم تكنولوجيا التعليم     

 2021/          2020(   العام الجامعى                           الثالثة حاسبالفرقة   )                                  الثانيجدول الدراسى الفصل 

 ( االربعاء  - االثنين – السبت(               أيــــام الحضـــــــور )  14 – 11 – 7 – 3بـــــــوع ) (                               االس  وجها لوجه ) التعليم

 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

 حاسب وامن بيانات 
 جديد ( مبني   2) مدرج 

 ايه طلعت د/ 

 ا شرف هويدد/ &  

 

 احصاء تطبيقي وحاسب آلي 
 جديد ( مبني   2) مدرج 

 وليد عرفه د/

  

 االثنين 

   وسائط متعددة

 جديد ( مبني   2) مدرج 

 حنان جاللد/ 

 مروة الملواني د/ &  

 لغة الباسكال 

 جديد ( مبني   2) مدرج 

 اسالم المغربي د/ 

 اسماء المهر د/ &  

   

 دانـيـــــــــةربـيــــــــــة الـمـيـالتــ الثالثاء

 االربعاء 

 القياس والتقويم 

   ( مبني جديد 1) مدرج 

 محمد عبد المطلبد/ م.أ.

 الحاسب في المكتبات 
 جديد ( مبني   2) مدرج 

 فاطمة عبد الباقي د/

 االصول الثقافية واالجتماعية 
 ( مبني جديد  1) مدرج 

 ي عبير العصامد/ 
  

   

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

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 اليوم

 االحد
 احصاء حاسب آلي  

 وليد عرفه د/

 الحاسب في المكتبات 

 فاطمة عبد الباقي د/

   متعددةوسائط 

 حنان جالل /د
 

 اسب وامن بيانات ح

 ايه طلعت د/ 
   

 الخميس
 القياس والتقويم 

 محمدعبدالمطلبد/أ.م.
 لغة الباسكال 

 اسالم المغربي د/  
 

االصول الثقافية  

 واالجتماعية

 عبير العصامى د/ 
    

 عميد الكلية             تعليم والطالب وكيل الكلية لشئون ال        رئيس القسم        مدير ادارة       مراجع     سكرتير 

    )أ.د/ حمدي اسماعيل شعبان(           ) أ.د/ نجالء فاروق الحلبي (            ) أ.د/ حسناء عبد العاطى الطباخ (                                                      

 جامعة طنطا   



 

 

 كلية التربية النوعية  

 يم     قسم تكنولوجيا التعل

 2021/          2020(   العام الجامعى                           رابعة عامالفرقة   )                                  الثاني جدول الدراسى الفصل

 ( االربعاء  - ثنيناال – السبتحضـــــــور ) (               أيــــام ال  12 – 8 – 4(                               االسبـــــــوع )   وجها لوجه) التعليم 

 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

 انتاج برامج فيديو 

 جديد ( مبني   3) مدرج 
 احمد موسي د/ 

 احمد عبد الكافي  د/&  

  

  االثنين 

 لوحات تعليمية انتاج

 جديد مبني   ( 3) مدرج 
 ريهام الغندور  د/

 ايمان الليثي د/  &

   

 االربعاء 

 صيانة اجهزة عرض

 جديد ( مبني   2) مدرج 
 احمد عبد الكافي  د/

 احمد موسي د/  &

 تربية المقارنة
 ( مبني جديد  1) مدرج 

    سميحة أبو النصر د/ 

 ةـــــــــيـدانـيـمـة الــــــــــيـ ربــالت الخميس
   

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

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 اليوم

 االحد
 انتاج لوحات 

 ريهام الغندور  د/
   

 جهزة عرض صيانة ا

 في د/ احمد عبد الكا
 انتاج فيديو 

 احمد موسي د/ 
  

  الثالثاء
 تربية المقارنة 

سميحة أبو  د/ 

 النصر 
      

 عميد الكلية             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب         رئيس القسم        مدير ادارة       مراجع   سكرتير

    )أ.د/ حمدي اسماعيل شعبان(      .د/ نجالء فاروق الحلبي ( ) أ            اء عبد العاطى الطباخ () أ.د/ حسن                                                      

 جامعة طنطا     



 

 

 كلية التربية النوعية  

 قسم تكنولوجيا التعليم     

 2021/          2020ام الجامعى               (   الع            بعة حاسبراالفرقة   )                                  الثانيجدول الدراسى الفصل 

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

 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

 دراسة النظم المعاونة 

 جديد ( مبني   3) مدرج 

 مروة الملواني  /د

 حنان جالل د/ & 

    

  االثنين 

 صيانة اجهزة حاسب 

 جديد ( مبني   2) مدرج 

 سناء نوفل د/  دينا نصار &  د/

 الشيئية  اساليب البرمجة
 ديد ج( مبني   2) مدرج 

 سمر الذهبي د/ 

  

 االربعاء 
 شبكات الحاسب االلي 

 جديد ( مبني   3) مدرج 

 أميرة عبد الغني د/ 
 تربية المقارنة

 ( مبني جديد  1) مدرج 

    سميحة أبو النصر د/ أ.

 ةـــــــــيـدانـيـمـة الــــــــــيـ ربــالت الخميس

   

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

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 اليوم

 االحد
 صيانة اجهزة حاسب 

 دينا نصار   د/

اساليب البرمجة  
 سمر الذهبي د/ 

 شبكات الحاسب االلي 
 أميرة عبد الغني د/ 

     

 لثالثاءا
 دراسة النظم 

 مروة الملواني  /د

 تربية المقارنة 
سميحة أبو  د/ 

 النصر 
      

 عميد الكلية         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب         رئيس القسم        مدير ادارة       مراجع     سكرتير 

   )أ.د/ حمدي اسماعيل شعبان(     د/ نجالء فاروق الحلبي (   ) أ.            بد العاطى الطباخ () أ.د/ حسناء ع                                                       


