
 
  
  
 
  

   

  جامعة أسيوط    –القاعات ) كلية التربية    –المعامل    -   مبنى السادة اعضاء هيئة التدريس ( الفصول 

  م ٢٠٢٣- ٢٠٢٢العام الجامعي   

  

  
  البدروم  

  بدون   مكتب العاملين بإدارة االمن  
  بدون    قاعة تدريس  

  ٤٦٣٩  )    (  المستهلك    مخازن الكلية 
  ٤٥٦٣  المعاون    –مكتب الشئون العامة  

  ٤٥٨٨  ادارة امن الكلية  مدير    مكتب 
  بدون    مسجد الكلية (سيدات ورجال ) 

  بدون   مكتب رئيس العمال  
  ٤٧٩٥  حجرة التصوير  

  ٤٥٦١  المطبعة الخاصة بالكلية  
  الجامعي     مركز توزيع الكتاب  

  س مرحلة الليسانس والبكالوريو 
  بدون  

  بدون    مركز توزيع الكتاب     



 
  
  
 
  

  مرحلة الدراسات العليا  
  بدون    الخاصة    ت المركز التخصصي للتواصل مع ذوى االحتياجا 

  ٤٥٨٨  مكتب الدفاع المدني  
  بدون    مخزن  يتبع ادارة الحسابات  

  بدون    مخزن يتبع ادارة شئون الطالب  
  ٤٢٥٨  ادارة المخازن  مكتب 
  ٤٢٥٨  ادارة الحدائق  مكتب 

  ٤١٥٣  مكتب صيانة االجهزة العلمية  
    ٤١٩٤  المجلة العلمية  
  بدون    )  ١معمل كمبيوتر ( 

  قسم المناهج وطرق التدريس     الدور االول 
مكاتب السادة اعضاء هيئة التدريس قسم المناهج وطرق  

  التدريس  
  

  بدون   ٢كمبيوتر      معمل  
  بدون   ٣معمل  كمبيوتر    

  بدون    وحدة الخدمات التكنولوجية   
  بدون     ١فصل دارسي  

  ٥٢٧٤  مركز تعليم الكبار  
  بدون       Stem (1)معمل  
  بدون       Stem (2)معمل  

  ٥٢٤٦  قاعة امناء معامل الدور  



 
  
  
 
  

      ١كنترول  
  بدون   اوفيس خاص بالدور االول  

  الدور الثاني   تابع قسم المناهج وطرق التدريس  
  ٤٣٣٤  مكتب أ.د/رئيس قسم المناهج وطرق التدريس  

  ٤١٦٦  سكرتارية  أ.د/رئيس قسم المناهج وطرق التدريس 
مكاتب السادة اعضاء هيئة التدريس قسم المناهج وطرق  

  التدريس 
  

  بدون     ٢فصل  
  بدون     ١قاعة تدريس  
  بدون     ٢قاعة تدريس  
  بدون     ٣قاعة تدريس  

  بدون   قاعة التدريس المصغر   
  ٥٢٤٦  قاعة امناء معامل الدور 

  ٤١٨١  - ٤١٦٩  غرفة كنترول    
  بدون    مخزن القسم  

  بدون   اوفيس خاص بالدور الثاني  
  الدور الثالث  قسم علم النفس   

  ٤٥٨١    التربوي    مكتب أ.د/ رئيس قسم علم النفس 
  ٤٥٨١  مكتب أ.د/ رئيس قسم الصحة النفسية   

  ٤١٦٥  القسم  سكرتارية  أ.د/ رئيس  
  التربوي    مكاتب السادة اعضاء هيئة التدريس قسم علم النفس 



 
  
  
 
  

    والصحة النفسية  .  
ــ فص    بدون       ٤ل  ــ
ــ فص    بدون     ٥ل  ــ

  بدون   معمل الصحة النفسية  
  بدون   معمل علم نفس تجريبي  

      غرفة كنترول 
  بدون       قاعة  ا.د/ محمد إبراهيم عبد القادر 

  بدون    مخزن قسم علم النفس  
  بدون    االوفيس الخاص بالدور الثالث  

  الدور الرابع قسم أصول التربية  
  ٤١٧٢  مكتب أ.د/ رئيس قسم أصول التربية  

  ٤٥٨٢  سكرتارية  أ.د/ رئيس قسم أصول التربية 
    مكاتب السادة اعضاء هيئة التدريس قسم اصول التربية  

  بدون   قاعة أ.د/ محمد رجائي الطحالوى  
  بدون      ٦فصـــل  
  بدون     ٧فصــــل  
  بدون     ٨فصــــل  

  بدون     ٤معمل حاسب الى 
    غرفة كنترول  



 
  
  
 
  

    مخزن خاص بالقسم   
  بدون    اوفيس قسم اصول التربية  

  لقسم المناهج وطرق التدريس    الدور الخامس  تابع
    مكتب السادة المعيدين بقسم المناهج وطرق التدريس  

مكاتب السادة اعضاء هيئة التدريس قسم المناهج  
  وطرق التدريس.

  

    غرفة  كنترول  
  بدون     ٥معمل حاسب الى  

  بدون     معمل اللغة  
  بدون   ٩فصــــل  
  بدون   ١٠فصــــل  
  بدون   ١١فصــــل  

      ٨غرفة كنترول  
غرفة امناء معامل الدور    –مخزن خاص بالقسم     

  بدون   اوفيس خاص بالدور الخامس  


