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 األولــــــــــي
 األذاعة و التسجيالت الصوتية

 (4د/أشرف البرادعي  مدرج )
 مدخل الي العلوم النفسية

 تربية0011مد/سعده أبوشقة  
      

 الثانجــــــــــة
 علم نفس تعليمي

 تربية 0011د/أمل زايد  م

 الحاسب اآللي )البيسك واللوجو(
 (37د/أشرف البرادعي  مدرج )

     

    ة )حاسب(ــالثالث
 الحاسب و أمن البيانات

 (37د/ محمد رضوان  مدرج )
 القياس و التقويم
 د/ كوثر أبو قورة

 كلية تربية   0011مدرج 

  

 ة )عامة(ــالثالث
 اختيار الوسائل التعليمية

 (134مدرج )د/نجالء قدري   
 الكتاب المدرسي

 (031د/نجالء قدري   مدرج )
    

 التربية المقارنة     ة )حاسب(ـالرابع
 د/ فريدة رمضان

 كلية تربية 0011مدرج 

    

         ة )عامة(ـالرابع

ن
نج
ألث

ا
 

   األولــــــــــي
 مدخل الي تكنولوجيا التعليم

 (33د/نجالء قدري   مدرج )

 ير الضوئيأساسيات التصو
 (37د/ محمد رضوان  مدرج )

    

  الثانجــــــــــة
 مبادئ تدريس

 (1د/زينب الزيات  مدرج )
      

     ة )حاسب(ــالثالث
 استخدام الحاسب في المكتبات

 (304د/ عبير بدير مدرج )
    

 ة )عامة(ــالثالث

 التحليل الموضوعي لمصادر المعرفة

د/ أميرة أحمد فؤاد 

 ( (134مدرج

 استخدام الحاسب في المكتبات
 د/ عبير بدير مدرج )(

      

   ة )حاسب(ـالرابع
 أساليب البرمجة الشيئية الهيكلية

 د/ محمد رضوان  مدرج )(
      

           ة )عامة(ـالرابع

الث
الث

ـــ
ـــ

ـ
اء

 

   األولــــــــــي
 مقدمة في البرمجة
 (37د/ تامر كامل مدرج )

 نسخ و التجليدالطباعة و ال
 (37د/ عبير بدير مدرج )

    

 الثانجــــــــــة
 تاريخ التربية و نظام التعليم في مصر

         (4د.فيصل مدرج) / د.راضي

 ة )حاسب(ــالثالث
 الوسائط المتعددة
 (37د/شيماء سرور مدرج)

 إحصاء تطبيقي وحاسب آلي
 االصول الثقافية واالجتماعية للتربية (134د/شيماء سرور مدرج)

 (1د.راضي  / د.فيصل مدرج)

    

         ة )عامة(ــالثالث

     ة )حاسب(ـالرابع
 شبكات الحاسب اآللي

 (134مدرج ) أشرف البرادعيد/ 
    

          ة )عامة(ـالرابع

بع
ر
أل

ا
ـــ

ـــ
اء

 

   األولــــــــــي
 المصغرات الفيلمية

 (37وان  مدرج )د/ محمد رض

 031مدرج    التربية الصحية
أ.د/حسن الباتع أ.د/ميرفت 

 الدميري

 حقوق انسان
 (1أ.د/ أيمن ابو حمزة مدرج )

  

 الثانجــــــــــة
 نظم التصنيف

 (134) د/ أميرة أحمد فؤاد مدرج

 إنتاج الرسومات التعليمية

 (4د/نجالء قدري   مدرج )
      

           ة )حاسب(ــالثالث

     ة )عامة(ــالثالث

 استخدام الحاسب في التعليم
 37د/أشرف البرادعي  مدرج )

) 
    

           ة )حاسب(ـالرابع

 ة )عامة(ـالرابع
 صيانة أجهزة العرض
 (37د/نجالء قدري   مدرج )

 إنتاج اللوحات التعليمية
 134)د/ أميرة أحمد فؤاد مدرج)

 ةإنتاج برامج الفيديو التعليمي
 (4د/ تامر كامل مدرج )

    

س
مج

خ
ال

 

   األولــــــــــي
 لغة انجليزية و ادابها
 (1د/أمير حمزة  مدرج )

      

  الثانجــــــــــة
 قراءات باللغة العربية

 (33أ.د/محمد عقل مدرج )
      

    ة )حاسب(ــالثالث
 لغة الباسكال

 (33د/ تامر كامل مدرج )
    

           (ة )عامةــالثالث

 ة )حاسب(ـالرابع
 صيانة أجهزة الحاسبات

 (134د/شيماء سرور مدرج)

 دراسة النظم المعاونة في اتخاذ القرار

 (031مدرج) تامر كاملد/
     

           ة )عامة(ـالرابع

 1106/    1105الجدول الدراسي للعام الجامعي   

 مــــــــا التعلجــــة : تكنولوججـــشعب

 جامعة كفر الشجخ

 كلجة التربجة النوعجة

 قسم تكنولوججا التعلجم

 عمجد الكلجة                                                  شئون الطالب   

 

 ني محمد شاكرأ.د/ أما                                                                 


