
  

                       

     

 FACULTY OF SPECIFIC EDUCATION         كلية التربية النوعية           

 Home Economics Department         تكنولوجيا التعليم قســم   

 30/7/2018 –(  180) كلية معتمدة بقرار رقم   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2022 -2120للعام الجامعي  الثانيلفصل الدراسي ا جدول امتحانات 

 (  جدول نهائي)  2022دور مايو  
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 5454313/03شارع محمد أمين شهيب مصطفى كامل االسكندريه مصر تليفون :  14

  ِAlexandria – Egypt, Tel. : 203/5454313 – 203/5442776     Fax :203/5442776    1 

E-mail :specedu-eco-dept@alexu.edu.eg 

 المستوي : األول                       : تكنولوجيا التعليم قســم 

 التاريخ اليوم
 الزمن

 أرقام الجلوس األعداد مقر اللجنة المادة
 إلي من

28/5/2022 السبت  9 - 
 مقدمة في البرمجة 

 )تطبيقي (
معمل حاسب الي 

1 
35 14103- 14137 

29/5/2022 االحد  9 - 
 ية الفيلمية المصغرات التعليم

 )تطبيقي (

معمل حاسب الي 
1 

35 14103- 14137 

30/5/2022 االثنين   9 - 
 الطباعة والنسخ والتجليد 

 )تطبيقي (

معمل حاسب الي 
1 

35 14103- 14137 

31/5/2022 الثالثاء  9 - 
 مدخل تكنولوجيا التعليم 

 )تطبيقي (

معمل حاسب الي 
1 

35 14103- 14137 

1/6/2022 االربعاء   12 - 
 التصوير الفتوجرافي 

 )تطبيقي (

عمل حاسب الي م
1 

35 14103- 14137 

 11 9 5/6/2022 االحد 
 المصغرات التعليمية الفيلمية

 )تحريري(
 14137 -14103 35 7ق

 11 9 7/6/2022 الثالثاء
 الطباعة والنسخ

 )تحريري(
 14137 -14103 35 7ق

 11 9 9/6/2022 الخميس 
 مدخل تكنولوجيا التعليم

 )تحريري(
 14137 -14103 35 7ق

 11 9 12/6/2022 االحد 
 التصوير الفتوجرافي

 )تحريري(
 14137 -14103 35 7ق

 11 9 14/6/2022 الثالثاء
 مقدمة في البرمجة

 )تحريري(
 14137 -14103 35 7ق

 11 9 16/6/2022 الخميس
 اللياقة البدنية 

 )تحريري(
 14137 -14103 35 7ق

 11 9 19/6/2022 االحد
 مدخل الي العلوم التربوية 

 )تحريري(
 14137 -14103 35 7ق

 11 9 21/6/2022 الثالثاء
 مبادى تدريس 

 )تحريري(
 14137 -14103 35 7ق
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 المستوي الثاني    الورقه االولي   ولوجيا التعليم: تكنقســم 

 التاريخ اليوم
 الزمن

 أرقام الجلوس األعداد مقر اللجنة المادة
 إلي من

26/5/2022 الخميس  9 - 
 الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة

 )تطبيقي (
معمل حاسب الي 

2 
71 24027-24102                                                                                                          

28/5/2022 السبت   9 - 
 مراكز مصادر التعلم 

 )تطبيقي (
معمل حاسب الي 

2 
70 24027-24102                                                                                                          

ألحدا  29/5/2022  9 - 
 حاسب الي ) استخدام  نوافذ(

 )تطبيقي (

معمل حاسب الي 
2 

71 24027-24102                                                                                                          

30/5/2022 االثنين   9 - 
 علم نفس تعليمي )نظريات التعلم(

 )تطبيقي (
معمل حاسب الي 

 1،ق2
70 24027-24102                                                                                                          

31/5/2022 الثالثاء  9 - 
 نظم المعلومات البيلوجرافية

 )تطبيقي (
معمل حاسب الي 

2 
71 24027-24102                                                                                                          

 - 9 1/6/2022 االربعاء
الكتاب االكتروني ومصادرالتعلم 

 الرقمية 
 )تطبيقي (

معمل حاسب الي 
2 

71 24027-24102                                                                                                          

 11 9 4/6/2022 السبت 
 حاسب الي ) استخدام  نوافذ(

 )تحريري(
                                                                                                          24102-24027 71 7ق

 11 9 6/6/2022 االثنين 
 الذكاء االصطناعي 

 )تحريري(
                                                                                                          24102-24027 71 7ق

 11 9 8/6/2022 االربعاء
 مراكز مصادر التعلم

 )تحريري(
                                                                                                          24102-24027 70 7ق

 11 9 11/6/2022 السبت 
 نظم المعلومات البيلوجرافية

 )تحريري(
                                                                                                          24102-24027 71 7ق
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 2022 -2120للعام الجامعي  الثانيلفصل الدراسي ا جدول امتحانات 

 (  جدول نهائي)  2022دور مايو  

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5454313/03شارع محمد أمين شهيب مصطفى كامل االسكندريه مصر تليفون :  14

  ِAlexandria – Egypt, Tel. : 203/5454313 – 203/5442776     Fax :203/5442776    3 

E-mail :specedu-eco-dept@alexu.edu.eg 

 

 المستوي الثاني                                 الورقة الثانية    وجيا التعليم: تكنولقســم 

 األعداد مقر اللجنة المادة الزمن التاريخ اليوم
 أرقام الجلوس

 

 11 9 13/6/2022 االثنين 
 الكتاب االكتروني ومصادرالتعلم

 )تحريري(
                                                                                                          24102-24027 71 7ق

 - 9 15/6/2022 االربعاء
 وسائل  تعليمية 

 )تطبيقي (
                                                                                                          24102-24027 70 7ق

                                                                                                          24102-24027 71 7ق طرق التدريس في التخصص 11 9 18/6/2022 السبت

 11 9 20/6/2022 االثنين 
 علم نفس تعليمي )نظريات التعلم 

 )تحريري(
                                                                                                          24102-24027 70 7ق

 11 9 22/6/2022 االربعاء 
 الوسائل التعليمية 

 )تحريري(
                                                                                                          24102-24027 70 7ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                       

     

 FACULTY OF SPECIFIC EDUCATION         كلية التربية النوعية           

 Home Economics Department         تكنولوجيا التعليم قســم   

 30/7/2018 –(  180) كلية معتمدة بقرار رقم   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2022 -2120للعام الجامعي  الثانيلفصل الدراسي ا جدول امتحانات 

 (  جدول نهائي)  2022دور مايو  

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5454313/03شارع محمد أمين شهيب مصطفى كامل االسكندريه مصر تليفون :  14

  ِAlexandria – Egypt, Tel. : 203/5454313 – 203/5442776     Fax :203/5442776    4 

E-mail :specedu-eco-dept@alexu.edu.eg 

 

 الثالثالمستوي         : تكنولوجيا التعليمقســم 

 التاريخ اليوم
 الزمن

 أرقام الجلوس األعداد مقر اللجنة المادة
 إلي من

26/5/2022 الخميس  12 - 
استخدام و ادارة العمليات و 

 المصادر و تقويمها 

 )تطبيقى(

معمل الحاسب 
 1اآللى 

26 34001 - 34026 

28/5/2022 السبت   9 - 
 أنتاج الرزم التعليمية 

 )تطبيقى(
معمل الحاسب 

 2اآللى 
26 34001 - 34026 

29/5/2022 األحد  12 - 
 انتاج برامج الفيديو 

 )تطبيقى(
معمل الحاسب 

 1اآللى 
26 34001 - 34026 

30/5/2022 األثنين  12 - 
 تقنيات التعليم عن بعد

 )تطبيقى(
معمل الحاسب 

 1لى اآل
26 34001 - 34026 

31/5/2022 الثالثاء   12 - 
 تفريد التعليم 

 )تطبيقى(
معمل الحاسب 

 1اآللى 
26 34001 - 34026 

2/6/2022 الخميس   12 2 
 تقنيات التعليم عن بعد 

 )تحريرى(
 34026 - 34001 26 7ق

5/6/2022 األحد  12 2 
 انتاج الرزم التعليمية 

 )تحريرى(
 34026 - 34001 26 7ق

 2 12 7/6/2022 الثالثاء 
 انتاج برامج الفيديو 

 )تحريرى(
 34026 - 34001 26 7ق

 - 12 9/6/2022 الخميس 
 علم نفس تعليمى )قدرات عقلية(

 )تطبيقى(
 34026 - 34001 26 7ق

 2 12 12/6/2022 األحد 
 تفريد التعليم 

 )تحريرى(
 34026 - 34001 26 7ق

 2 12 14/6/2022 الثالثاء 

م وأدارة العمليات و أستخدا
 المصادر 
 ) تحريرى(

 34026 - 34001 26 7ق

 2 12 16/6/2022 الخميس
 علم نفس تعليمى )قدرات عقلية(

 )تحريرى(
 34026 - 34001 26 7ق

 2 12 19/6/2022 األحد
 الصحة النفسية 

 )تحريرى(
 34026 - 34001 26 7ق

 2 12 21/6/2022 الثالثاء
 األبتكار و ريادة األعمال

 )تحريرى(
 34026 - 34001 26 7ق

 

 

 

 

 



  

                       

     

 FACULTY OF SPECIFIC EDUCATION         كلية التربية النوعية           

 Home Economics Department         تكنولوجيا التعليم قســم   

 30/7/2018 –(  180) كلية معتمدة بقرار رقم   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2022 -2120للعام الجامعي  الثانيلفصل الدراسي ا جدول امتحانات 

 (  جدول نهائي)  2022دور مايو  

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5454313/03شارع محمد أمين شهيب مصطفى كامل االسكندريه مصر تليفون :  14

  ِAlexandria – Egypt, Tel. : 203/5454313 – 203/5442776     Fax :203/5442776    5 

E-mail :specedu-eco-dept@alexu.edu.eg 

 

 

 الفرقة الرابعة          : تكنولوجيا التعليمقســم 

 التاريخ اليوم
 الزمن

 أرقام الجلوس األعداد مقر اللجنة المادة
 إلي من

26/5/2022 الخميس  12 - 
 التصميم التعليمى 

 )تطبيقي(
معمل حاسب الي 

2 
45 4601 - 4645 

28/5/2202 السبت  12 - 
صيانة أجهزة عرض المواد 

 التعليمية
 )تطبيقي( 

معمل حاسب الي 
1 

45 
4601 - 4645 

 - 12 29/5/2022 األحد
 تقويم العمليات و المصادر

 )تطبيقي(
معمل حاسب الي 

1 
45 

4601 - 4645 

 2 12 6/6/2022 االثنين
 تكنولوجيا التعليم 

 )تحريري(
  7ق

4601 - 4645 

 2 12 8/6/2022 األربعاء 

صيانة أجهزة عرض المواد 
 التعليمية 
 )تحريري(

 45 7ق
4601 - 4645 

 2 12 11/6/2022 السبت
 األسس النفسية لتكنولوجيا التعليم

 )تحريري(
 45 7ق

4601 - 4645 

 2 12 13/6/2022 االثنين 
 تقويم العمليات و المصادر

 )تحريري(
 45 7ق

4601 - 4645 

 2 12 15/6/2022 االربعاء 
 م التعليمى التصمي

 )تحريري(
 45 7ق

4601 - 4645 

 2 12 18/6/2022 السبت 
 ة ميالتربية المقارنة واالداره التعلي

 )تحريري(
 45 7ق

4601 - 4645 

 2 12 20/6/2022 االثنين
 علم نفس اجتماعي 

 )تحريري(
 45 7ق

4601 - 4645 

 2 12 22/6/2022 االربعاء 
 المناهج 
 )تحريري(

 45 7ق
4601 - 4645 

 4645 - 4601 45  المشروع - 9 23/6/2022 الخميس

 

 
 

 

 

 


