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 األولى
 الفهرســــــــة الوصفيـــــة

 105مدرج      تامر كامل. د  

 (تطبيقي) مقدمة يف احلاسبات اآللية

 553معمل 0دعاء البرهامي   مج . م.م

 

الفهرســــــــة 
 (تطبيقي) ـةالوصفيــــ

 3، 1، 0تامر كامل مج . د

 510قاعة 

  الرتبية األسرية

 كلية التربية 1صبحي الكافوري مدرج . د

الفهرســــــــة 
 (تطبيقي) الوصفيـــــة

 3، 1، 0تامر كامل مج . د

 510قاعة 

  

 ( تطبيقي) (1)إنتاج الرسومات التعليمية 

 515قاعة  5، 4نجوى الشامي         مج . م

 الثانية
( تطبيقي)  استخـــدام النوافـــــــــــذ

 535معمل   1نجوي الشامي     مج ..م

 علم نفس النمو
 كلية التربية 1آمال باظة  مدرج .د

 (  تطبيقي)إنتاج الصور الضوئية 
    506قاعة     3،  1، 0نجوى الشامي  مج /م( + إشراف)عبير بدير . د

 الثالثة ع
 ملةاملكتبات الشا

 005أميرة أحمد    مدرج  . د

  نظم املعلومات الببليوجرافية

 005محمد رضوان   مدرج. د

  طرق تدريس

  017إبراهيم عشوش مدرج .د

 
 املكتبات الشاملة

 005أميرة أحمد مدرج . د
 

 الثالثة ح
                      Excelاستخدام برامج 

 017محمد رضوان    مدرج  . د      

 ل احلاسب اآليلنظم تشغي

 105تامر كامل     مدرج . د

                      Excelاستخدام برامج 

 535معمل   0دعاء البرهامي مج . م.م
 

معمل   3نجوي الشامي م. م قواعد البيانات 

553 

 الصحة النفسية واإلرشاد النفسي الرابعة ع
 كلية 4سهام عليوة  مدرج . د+ فريدة  السماحي . د

 التربية

 511قاعة   1محمد رضوان مج . د(  تطبيقي)  تصميم املواقف التعليمية 553معمل     0أشرف البرادعى  مج . د(    تطبيقي) الربجمة باستخدام الربامج اجلاهزة

 الرابعة ح
 اخلبرية الذكاء االصطناعي والنظم

 510أميرة أحمد        قاعة . د

 طــرق ختطيــــط الربامـــج

 510أميرة أحمد       قاعة . د
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 األولى
   املتاحف واملعارض التعليمية

 017مدرج  أميرة أحمد  . د

  رياضة احلاسبات اآللية

 005عبير بدير  مدرج . د

 (تطبيقي)املتاحف واملعارض التعليمية  
 101قاعة  1، 0أميرة أحمد  مج . د  

 (طبيقيت)رياضة احلاسبات اآللية 
 (تطبيقي) لفهرســــــــة الوصفيـــــة   510قاعة  5، 4عبير بدير   مج . د

510قاعة  5،  4تامر كامل مج  . د  (تطبيقي) لفهرســــــــة الوصفيـــــة 

 0،1،3تامر كامل مج . د

 الثانية
 553 معمل   4نجوي الشامي     مج ..م( تطبيقي)استخـــدام النوافـــــــــــذ  

  إنتاج الصور الضوئية

 105عبير بدير      مدرج . د
    

 
 ( تطبيقي)  استخدام النوافذ

 545معمل  0محمد رضوان  مج . د
 اجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة  الثالثة ع

 الثالثة ح
م .م (                        تطبيقي) Excelاستخدام برامج 

 547معمل 1البرهامي مجدعاء 

   لغة إجنليزية

 005أيمن الحلفاوي     مدرج .د

 ( تطبيقي ) نظم تشغيل احلاسب اآليل

  0م دعاء البرهامي مج.م ( إشراف)تامر كامل . د

 535معمل 

م دعاء .م ( تطبيقي ) نظم تشغيل احلاسب اآليل

 535معمل   0البرهامي مج
 ( تطبيقي) قواعد البيانات

 0نجوي الشامي مج . م( + إشراف) عبير بدير. د

 547معمل   1نجوي الشامي م. م قواعد البيانات 535معمل 

 الرابعة ع
 تصميم املواقف التعليمية

 511محمد رضوان  قاعة . د
 طرق تدريس  

 إبراهيم عشوش.د

 كلية التربية 4مدرج

طرق 
 تدريس

محمد . د

 رضوان

 511قاعة 

 545 معمل   1أشرف البرادعى     م . د  (تطبيقي)   اهزةالربجمة باستخدام الربامج اجل

 517نجالء قدري  قاعة . د  مشروع التخرج

   519أشرف البرادعي  قاعة . د مشروع التخرج الرابعة ح
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 األولى
 مقدمة فى احلاسبات االلية

 017محمد رضوان      مدرج . د

 (0)  يميةإنتاج الرسومات التعل

 105نجالء قدري مدرج . د
 مدخل إىل العلوم الرتبوية  

 كلية التربية 1راضي مدرج /د+ فيصل /د

 (تطبيقي)رياضة احلاسبات اآللية 
 510قاعة 3،  1عبير بدير   مج ا، . د

 

 (تطبيقي)املتاحف واملعارض التعليمية 
  511قاعة 5،  4أميرة أحمد   مج . د 

   الثانية

 ( تطبيقي)  خدام النوافذاست

 استخدام النوافذ 545معمل  0محمد رضوان  مج . د
 105محمد رضوان    مدرج. د

 535معمل   5نجوي الشامي   مج. م( إشراف )محمد رضوان . د (تطبيقي)استخـــدام النوافـــــــــــذ 
نجوي الشامي     ..م( تطبيقي) استخـــدام النوافـــــــــــذ

 535معمل   1مج 

 الثالثة ع
 أسس اختيار وبناء جمموعات

 402مدرج   نجالء قدري. د

 علم نفس قدرات

 أمل زايد.د

 017مدرج 

  510،معمل  1،  0أشرف البرادعى        مج . د( تطبيقي) إنتاج برامج الفيديو التعليمية

 الثالثة ح

 ( تطبيقي)  قواعد البيانات

 553معمل      3نجوي الشامي مج . م

 (تطبيقي)  قواعد البيانات

 0نجوي الشامي م . م( + إشراف)عبير بدير . د

 535معمل 

 (تطبيقي)نظم تشغيل احلاسب اآليل 
  511قاعة    3تامر كامل   مج. د 

 (تطبيقى)نظم تشغيل احلاسب االىل 
    3تامر كامل  مج. د

 (تطبيقي)  نظم تشغيل احلاسب اآليل

قاعة   1م دعاء البرهامي مج.م ( +إشراف)تامر كامل .د

511 

م .م (        تطبيقي)   Excelاستخدام برامج 

 549 معمل 1دعاء البرهامي مج
 

  519نجالء قدري  قاعة . د  مشروع التخرج  أميرة أحمد/إشراف د التدريب امليداني الرابعة ع

 بدير عبير/إشراف د التدريب امليداني الرابعة ح
                (              تطبيقي)استخدام احلاسب فى التعليم 

 545معمل  0أشرف البرادعى  مج . د
 

  لغة إجنليزية

 017أيمن الحلفاوي  مدرج . د
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 اجـــــــــــــــــــــــــــــــــــازة األولى

 الثانية
 (متشغيل واستخدا)أجهزة عرض 

 017نجالء قدري مدرج .د

 املراجع العامـــــة واخلاصـــــة

       105تامر كامل   مدرج . د

 506معمل    5،  4عبير بدير  مج. د( تطبيقي)  إنتاج الصور الضوئية

 535معمل   3نجوي الشامي     مج..م( تطبيقي)استخـــدام النوافـــــــــــذ 
 510معمل  3،  1،  0نجالء قدرى مج .د(  تطبيقي) ((دام تشغيل واستخ) أجهزة عرض 

 أميرة أحمد/إشراف د التدريب امليداني الثالثة ع

 طرق تدريس احلاسب اآليل

 017نجالء قدري مدرج .د

 (تطبيقي) إنتاج برامج الفيديو التعليمية

 511معمل   3أشرف البرادعى        مج . د
  

 عبير بدير/راف دإش التدريب امليداني الثالثة ح
عبير بدير  . د  قواعد البيانات  

017مدرج   

 (  تطبيقي)  Excelاستخدام برامج 

545معمل   3م دعاء البرهامي    مج .م + ( إشراف )محمد رضوان  . د 1   

 الرابعة ع
 الربجمة باستخدام الربامج اجلاهزة

       545أشرف البرادعى   معمل . د

 (تطبيقي) ةتصميم املواقف التعليمي

 511قاعة  0محمد رضوان مج . د
    

 الرابعة ح
 ( تطبيقي)  منظومــة احلاسب االىل

 510قاعة   0تامر كامل     مج . د 

 استخدام احلاسب فى التعليم  
 510أشرف البرادعى   قاعة . د

 510أميرة أحمد  قاعة . د   مشروع التخرج
                   (          تطبيقي) منظومــة احلاسب االىل

 1تامر كامل     مج . د
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 األولى

 (تطبيقي) مقدمة فى احلاسبات االلية

 4دعاء البرهامي مج. م.م( + إشراف)محمد رضوان  . د

  قراءات باللغة العربية 547معمل 

 بكلية االداب500سيد أبو حطب  مدرج . د+محمد عقل /د

(  تطبيقي)   (1)عليمية إنتاج الرسومات الت 

نجوى الشامي       . م( +إشراف)نجالء قدري .د

 515قاعة       4مج 

 (تطبيقي)مقدمة فى احلاسبات االلية 
 535معمل   0م دعاء البرهامي   مج .م

 (تطبيقي) مقدمة فى احلاسبات االلية

 535معمل    3، 1دعاء البرهامي  مج .م .م

نجالء .د(  تطبيقي)   (1)إنتاج الرسومات التعليمية 

قاعة   3، 1، 0نجوى الشامي   مج . م( +إشراف)قدري 

515 
 (تطبيقي) مقدمة فى احلاسبات االلية

 547معمل  5دعاء البرهامي      مج . م.م
 (تطبيقي) الفهرســــــــة الوصفيـــــة

 510قاعة  3، 1تامر كامل مج . د
. م ( تطبيقي)   (1)إنتاج الرسومات التعليمية 

 515قاعة 5نجوى الشامي   مج 

 الثانية
 مناهج وطرق تدريس

 كلية التربية 7أحمد الشوادفي  مدرج . د

 (      تطبيقي)أجهزة عرض 

 510معمل 5،   4نجالء قدرى مج .د            
 

 قراءات باللغة األجنبية
 005أمير مدرج . د + أيمن الحلفاوي . د

 
 (تطبيقي)أجهزة عرض 

 510معمل 5،  4ى مج نجالء قدر.د

 الثالثة ع
 إنتاج برامج الفيديو التعليمية

 017أشرف البرادعى  مدرج . د

 منظومة احلاسب االىل

  005تامر كامل  مدرج . د

  نظم املعلومات الببليوجرافية

 105محمد رضوان   مدرج . د
    

 الثالثة ح
 اجـــــــــــــــــــــــــــــــــــازة 

  

 عالرابعة 
 األصول الفلسفية للرتبية

 كلية التربية 5سمير القطب  مدرج . د

  519أميرة أحمد   قاعة . د مشروع التخرج

 الرابعة ح
 استخدام احلاسب يف التعليم  

 549معمل  0أشرف البرادعى مج. د

 منظومــة احلاسب االىل

  549تامر كامل     معمل. د

 535معمل    1أشرف البرادعى    مج . د  ( تطبيقي)   استخدام احلاسب يف التعليم

 517عبير بدير  قاعة . د مشروع التخرج

 


