
 جامعة كفر الشيخ          

 كلية التربية النوعية       

 قسم تكنولوجيا التعليم      

 

 

 المادة الساعة اليوم / التاريخ
الفرقة / 
 الشعبة

 المالحظين القائم بالتدريس المكان
نظام 

 االمتحان

 األثنين
01/01/1102 

 د/محمد رضوان 0101معمل  الثانية الحاسب اآللي )استخدام نوافذ( 01-01
 مهدي الخرقانيأ/-0

 عملي
 ايناس قبطانأ/-1

 تكنولوجيا التعليم في التخصص 01-01

ثالثة 
 اعالم+اقتصاد

 3مدرج 

 د/نجالء قدري

2- 

 كراسة
3- 

ثالثة 
 فنية+موسيقية

 23مدرج 
4- 

5- 

 الثالثاء
00/01/1102 

 د/أميرة أحمد فؤاد 0101معمل  األولي المتاحف و المعارض التعليمية 01-01
 مهدي الخرقانيأ/-0

 الكتروني
 ايناس قبطانأ/-1

 األربعاء
01/01/1102 

 د/محمد رضوان 0101معمل  األولي مقدمة في الحاسبات اآللية 01-01
 مهدي الخرقانيأ/-0

 عملي
 ايناس قبطانأ/-1

 د/أشرف البرادعي 2303مدرج  الثالثة/عامة انتاج برامج الفيديو التعليمية 01-01

2- 

 كراسة
3- 

4- 

5- 

 الخميس
02/01/1102 

 د/أشرف البرادعي 2303مدرج  األولي رياضة الحاسبات اآللية 01-01

0- 

 كراسة
1- 

2- 

3- 

 األحد
05/01/1102 

1-01 

 الحاسب اآللي

ثانية 
 موسيقي+اقتصاد

 د/أميرة أحمد فؤاد 1001 معمل

 مهدي الخرقانيأ/-0

 ثانية فنية 01-01 عملي
 ايناس قبطانأ/-1

 ثانية اعالم 01-0

 الثانية أجهزة عرض تشغيل واستخدام 01-01
 مدرج

230023 
 قدري نجالء/د

2- 

 كراسة
3- 

4- 

5- 

 عملي -3 د/شيماء سرور 3معمل  الثالثة/حاسب اكسلاستخدام برامج  01-01

 األثنين
03/01/1102 

 األولي (0انتاج الرسومات التعليمية ) 01-01
 مدرج

23030023  
 قدري نجالء/د

0- 

 ربع كانسون

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 عملي -3 د/دعاء البرهامي 3معمل  الثالثة/حاسب قواعد بيانات 01-01

 عملي -2 سرور شيماء/د 2معمل  رابعة/حاسب منظومة الحاسب اآللي 01-01

 د/أشرف البرادعي 0101معمل  الرابعة/عامة البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة 01-01
 مهدي الخرقانيأ/-1

 عملي
 قبطان ايناسأ/-01

 الثالثاء
02/01/1102 

 البرهامي دعاء/د 0101 معمل الثالثة/حاسب نظم تشغيل الحاسب اآللي 01-01
 مهدي الخرقانيأ/-0

 الكتروني
 ايناس قبطانأ/-1

 األربعاء
01/01/1102 

 د/تامر كامل 0101 معمل األولي الفهرسة الوصفية 01-01
 مهدي الخرقانيأ/-0

 الكتروني
 ايناس قبطانأ/-1

 د/محمد رضوان 023مدرج  الرابعة/عامة تصميم المواقف التعليمية 01-01
2- 

 كراسة
3- 

 الخميس
11/01/1102 

 د/أشرف البرادعي 0101معمل  الثانية انتاج الصور الضوئية 01-01
 مهدي الخرقانيأ/-0

 عملي
 ايناس قبطانأ/-1

 الكتروني -2 كامل تامر/د 3معمل  رابعة/حاسب التعليماستخدام الحاسب في  01-01

 جدول االمتحانات التطبيقية لقسم تكنولوجيا التعليم

 1102/1101العام الجامعي  –ول الفصل الدراسي األ 

 رئيس قسم تكنولوجيا التعليم

 ( ) أ.د/ميرفت ابراهيم الدميري


