
جامعة طنطا–لتعلیم الھجین كلیة التربیة النوعیة استراتیجیة ا

٢٠٢١-٢٠٢٠الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

ایام كالتالي : ٣تقسم الفرق والشعب على أیام االسبوع بحیث كل فرقة حضورھا - ١
شعب فنون وموسیقى واقتصاد الفرقة األولى  ربعاء اال–ثنین اال- سبت  الاألیام -

والثانیة /شعب تكنولوجیا وإعالم الفرقة الثالثة والرابعة . 
وسیقى واقتصاد الفرقة الثالثة  الخمیس الشعب فنون وم –الثالثاء –األیام األحد - ٢

والرابعة /وشعب تكنولوجیا وإعالم الفرقة األولى والثانیة . 

تدریس النظري عن بعد من خالل برنامج میكروسفت تیم لمدة ثالث أسابیع والرابع  - ٣
وجھا لوجھ . 

أسابیع والرابع عن بعد من خالل برنامج  ٣على مدار تدریس العملي وجھا لوجھ - ٤
. میكروسفت تیم وذلك لمتابعة تسلیم المشاریع  

٢٥مراعاة االسالیب االحترازیة من حیث اعداد الطلبة في السكاشن ال یتجاوز ال - ٥
تنظیم حضور الفرق بما یتناسب مع كثافة المعامل  –مراعاة كثافة القاعات -طالب 

دانیة في حالة الدراسة وجھا لوجھ . والتربیة المی

عمید الكلیة ة لشئون التعلیم والطالب                                                       وكیل الكلی

أ.د / نجالء فاروق الحلبي                                                              أ.د/حمدي اسماعیل شعبان 



التربیة الفنیةقسم 

نموذج الخطة الدراسیة للتعلیم عن بعد لنظام السنوات الدراسیة 

اسماء أعضاء ھیئة  اسماء المقررات الدراسي الفصل القسم/الشعبة الفرقة/المستوى 
التدریس 

أسماء أعضاء  
الھیئة المعاونة 

عدد المجموعات الفرعیة  
المطلوب تقسیم الطالب علیھا  

للمحاضرات 

عدد المجموعات الفرعیة  
المطلوب تقسیم الطالب علیھا  

للتمارین العملیة 
١٨رحاب أحمد عطیة أ.م.د/ التشریح في الفن األول التربیة الفنیة أولى 

١٨أ.د/ حسن حسن طھ تاریخ التربیة الفنیة األول التربیة الفنیة أولى 

١٨أ.د/ مھا محمد السید عامر ) ٢تاریخ وتذوق الفن ( األول التربیة الفنیة ثانیة 

١٨أ.د/ منال قوزى الدیب فنون أطفال وبالغین األول التربیة الفنیة ثانیة 

١٨د/ رضوى إبراھیم زكریا قراءات باللغة األجنبیة األول التربیة الفنیة ثانیة 

١٧أ.د/ السید محمد مزروع ) ٤تاریخ وتذوق الفن ( األول التربیة الفنیة ثالثة 



التربیة الموسیقیةقسم 
نموذج الخطة الدراسیة للتعلیم عن بعد لنظام السنوات الدراسیة 

الفصل  القسم/الشعبة الفرقة/المستوى 
أسماء أعضاء الھیئة المعاونة اسماء أعضاء ھیئة التدریس اسماء المقررات الدراسي 

عدد المجموعات  
الفرعیة المطلوب  

تقسیم الطالب علیھا  
للمحاضرات 

عدد المجموعات  
الفرعیة المطلوب  

تقسیم الطالب علیھا  
للتمارین العملیة 

١٣أ.د/ جاكلین جمال سیدھم تاریخ الموسیقى العالمیة األول الموسیقیة التربیة أولى 
١٣أ.د/ جاكلین جمال سیدھم تاریخ الموسیقى العالمیة األول التربیة الموسیقیة ثالثة 
١٤د/ ھبھ إبراھیم عزوز تاریخ الموسیقى العالمیة األول التربیة الموسیقیة رابعة
١٣أ.د/ أكرم محمد نمیر تاریخ الموسیقى العربیة األول الموسیقیة التربیة ثانیة 
١٤أ.د/ دینا عادل المحالوي تاریخ الموسیقى العربیة األول التربیة الموسیقیة رابعة
١٣أ.د/ جاكلین جمال سیدھم تحلیل الموسیقى العالمیة األول التربیة الموسیقیة ثالثة 
١٣د/ ھشام أحمد حجازى تحلیل الموسیقى العالمیة األول الموسیقیة التربیة ثانیة 
١٣أ.د/ أیمن عید توفیق تحلیل الموسیقى العربیة األول التربیة الموسیقیة ثالثة 
١٣م.م/ سلمى أكرم نمیر أ.د/ دینا عادل المحالوي تحلیل الموسیقى العربیة األول التربیة الموسیقیة ثانیة 
١٣أ/ أحمد محمد حامد د/ مالك فخرى فھیم تدریب سمع األول التربیة الموسیقیة أولى 
١٣أ/ أحمد محمد حامد د/ مروه السید األحمدي تدریب سمع األول التربیة الموسیقیة ثالثة 
١٣د/ كرستین  فایز لبیب د/ كرستین  فایز لبیب تدریب سمع األول التربیة الموسیقیة ثانیة 
١٤د/ مالك فخري فھیم أ.د/ أیمن أحمد عطیھ تدریب سمع األول التربیة الموسیقیة رابعة
١٣د/ ھشام أحمد حجازي تذوق الموسیقى العالمیة األول التربیة الموسیقیة أولى 
١٣أ.د/ دینا عادل المحالوي تذوق موسیقى عربیة األول التربیة الموسیقیة أولى 
١٤د/ ھبھ إبراھیم عزوز د/ ھبھ إبراھیم عزوز توزیع آلى األول التربیة الموسیقیة رابعة
١٣م.م/ أحمد صابر المتولى أ.د/ أیمن عید توفیق صولفیج وغناء عربى األول التربیة الموسیقیة أولى 
١٣سلمى أكرم نمیر م.م/ أ.د/ دینا عادل المحالوى صولفیج وغناء عربى األول التربیة الموسیقیة ثالثة 
١٣أ/ ھاجر أیمن عید أ.م.د/ میرال محمود شفیع  صولفیج وغناء عربى األول التربیة الموسیقیة ثانیة 
١٤أ/ ھاجر أیمن عید أ.د/ أكرم محمد نمیر صولفیج وغناء عربى األول التربیة الموسیقیة رابعة
١٣د/ محمود أحمد الوكیل األجنبیة قراءات باللغة األول التربیة الموسیقیة ثانیة 
١٣م.م/ سلمى أكرم نمیر أ.د/ أكرم محمد نمیر قواعد الموسیقى العربیة األول التربیة الموسیقیة أولى 
١٣د/ مالك فخرى فھیم د/ مالك فخرى فھیم قواعد الموسیقى الغربیة األول التربیة الموسیقیة أولى 
١٣أ/ آیھ صبري یوسف أ.د/ جاكلین جمال سیدھم ھارمونى األول الموسیقیة التربیة ثالثة 
١٣أ/ آیھ صبري یوسف د/ ھشام أحمد حجازى ھارمونى األول التربیة الموسیقیة ثانیة 
١٤أ/ آیھ صبري یوسف -د/ ھبھ إبراھیم عزوز د/ ھبھ إبراھیم عزوز ھارمونى األول التربیة الموسیقیة رابعة



تكنولوجیا التعلیمقسم 

نموذج الخطة الدراسیة للتعلیم عن بعد لنظام السنوات الدراسیة 

الفصل  القسم/الشعبة الفرقة/المستوى 
أسماء أعضاء الھیئة  اسماء أعضاء ھیئة التدریس اسماء المقررات الدراسي 

المعاونة 
عدد المجموعات الفرعیة  
المطلوب تقسیم الطالب  

للمحاضرات علیھا 

عدد المجموعات الفرعیة المطلوب  
تقسیم الطالب علیھا للتمارین  

العملیة 
د / محمد عصام  فھرسة وصفیة  األول تكنولوجیا التعلیم  أولى 

د/ مروة الملواني   
١٥

١٥د/ ثـریــا سراج تربیة أسریة األول تكنولوجیا التعلیم  أولى  
١٥د/ أمل حمادة  إنتاج رسومات  األول تكنولوجیا التعلیم  أولى  
١٥د/ أمیرة عبد الغني  ریاضة حاسب األول تكنولوجیا التعلیم  أولي  
أ.د / حسنــاء عبد العاطى مقدمة فى الحاسبات  األول تكنولوجیا التعلیم  أولي  

أ.م.د/ مجدى عبد البدیع  
١٥

١٥أ.د/ محمد االفندى لغة عربیة األول تكنولوجیا التعلیم  أولي  
١٥د/ عبیــر العصـامــى مدخل إلى العلوم التربویة  األول تكنولوجیا التعلیم  أولي  
١٥د/ تامر سمیر متـــاحف  األول تكنولوجیا التعلیم  أولي  
حمدى شعبان  /ا.د اجھـزة عـرض األول تكنولوجیا التعلیم  ثانیة 

د/ محمد عصـــام 
١٤

١٤د / یسـرى جـــالل مناھج وطرق تدریس األول تكنولوجیا التعلیم  ثانیة  
١٤د/ ابراھیم عجمي نــوافذ األول تكنولوجیا التعلیم  ثانیة  
١٤د / ثریــا ســراج علم نفس النمو األول تكنولوجیا التعلیم  ثانیة 

١٤أ.م.د / مجدى عبد البدیع إنتاج صور ضوئیة األول تكنولوجیا التعلیم  ثانیة  
١٤د / أیمان اللیثى مراجع عامــة  األول تكنولوجیا التعلیم  ثانیة  
١٤د / ھانى العاصى قراءات باللغة األجنبیة  األول تكنولوجیا التعلیم  ثانیة  

١٣د/ مواھب السید جبر طرق تدریس التخصص األول تكنولوجیا التعلیم  ثالثة عام 
١٣أ.م. د/ محمد عبد المطلب علم نفس قدرات  األول تكنولوجیا التعلیم  ثالثة عام  
١٣د / دینـــا نصــار اسس اختیار وبناء المجموعات األول تكنولوجیا التعلیم  ثالثة عام  
١٣د/ نھلة بسیونى  المكتبات الشاملة األول تكنولوجیا التعلیم  ثالثة عام  
١٣د / أحمد موسى  برامج فیدیو األول تكنولوجیا التعلیم  ثالثة عام  
١٣د / حنــــان جـــاللِ منظومــة الحاسب األلى األول تكنولوجیا التعلیم  ثالثة عام  
١٣د/ ریھام الغندور  نظم المعلومات البیلوجرافیة األول تكنولوجیا التعلیم  ثالثة عام  

١٣د / ھویدا  شرف نظم تشغیل الحاسب األول تكنولوجیا التعلیم  ثالثة حاسب  
١٣أ.م. د/ محمد عبد المطلب علم نفس قدرات  األول تكنولوجیا التعلیم  ثالثة حاسب  
١٣د / سمــر بركــات قواعد بیانات األول تكنولوجیا التعلیم  ثاالثة حاسب  



نموذج الخطة الدراسیة للتعلیم عن بعد لنظام السنوات الدراسیة 

الفصل  القسم/الشعبة الفرقة/المستوى 
أسماء أعضاء الھیئة  اسماء أعضاء ھیئة التدریس اسماء المقررات الدراسي 

المعاونة 
عدد المجموعات الفرعیة  
المطلوب تقسیم الطالب  

للمحاضرات علیھا 

عدد المجموعات الفرعیة المطلوب  
تقسیم الطالب علیھا للتمارین  

العملیة 
١٣د/ ولید عرفھ برامج اكسل األول تكنولوجیا التعلیم  ثالثة حاسب  
١٣د/ مواھب السید جبر طرق تدریس  األول  تكنولوجیا التعلیم  ثالثة حاسب  
١٣أ. د/ كمـال الغمراوي   إنجلیزیة لغــة األول  تكنولوجیا التعلیم  ثالثة حاسب  

١٣د/ مواھب السید جبر طرق تدریس التخصص األول  تكنولوجیا التعلیم  رابعة عام  
١٣د/ عبیر فوزى العصامى االصول الفلسفیة للتربیة  األول  تكنولوجیا التعلیم  رابعة عام  
د/ أسماء المھر  تصمیم مواقف  األول  تكنولوجیا التعلیم  رابعة عام  

د/ أسالم المغربى
١٣

١٣د/ ثریا سراج صحة نفسیة وإرشـاد نفسى األول  تكنولوجیا التعلیم  رابعة عام  
١٣د / أحمد عبد الكافى برمجة بإستخدام البرامج األول  تكنولوجیا التعلیم  رابعة عام  

١٣د/ ایة طلعت الذكـــاء اإلصطناعى األول  تكنولوجیا التعلیم  رابعة حاسب  
١٣د/ مواھب السید جبر طرق تدریس التخصص األول  تكنولوجیا التعلیم  رابعة حاسب  
١٣أ.د/ عبیر فوزى العصامى االصول الفلسفیة للتربیة األول  تكنولوجیا التعلیم  رابعة حاسب  
١٣د/ فـاطمـــة عبد الباقى استخدام الحاسب فى التعلیم األول  تكنولوجیا التعلیم  رابعة حاسب  
١٣د  /  سناء نوفل منظومة حاسب ألى األول  تكنولوجیا التعلیم رابعة حاسب  
د/ أسماء المھر  طرق تخطیط البرامج األول  تكنولوجیا التعلیم  رابعة حاسب  

المغربىد/ أسالم 
١٣

١٣د / كمال الغمراوى لغــــة إنجلیزیـــھاألول  تكنولوجیا التعلیم  رابعة حاسب  
١٣د/ ثریا سراج صحة نفسیة وإرشـاد نفسى األول تكنولوجیا التعلیم  رابعة حاسب  



اإلعالم التربوىقسم 
الدراسیة نموذج الخطة الدراسیة للتعلیم عن بعد لنظام السنوات 

الفصل  القسم/الشعبة الفرقة/المستوى 
أسماء أعضاء الھیئة  اسماء أعضاء ھیئة التدریس اسماء المقررات الدراسي 

المعاونة 
عدد المجموعات الفرعیة  

المطلوب تقسیم الطالب علیھا  
للمحاضرات 

عدد المجموعات الفرعیة  
المطلوب تقسیم الطالب علیھا  

للتمارین العملیة 
٢د/ ھالة فوزي نشأة وسائل اإلعالم األول إعالم األولى 
٢ا.د/ رفعت الضبع مدخل إلي علوم الصحافةاألول إعالم األولى 
2د/ شرین جالل مدخل اإلتصال الجماھیري األول إعالم األولى 
2د/ محمد الشرقاوي تاریخ العالم الحدیث والمعاصر األول إعالم األولى 
2د/ رمضان معن. د/ نشوي محمد اإلقتصاد السیاسي األول إعالم األولى 
2د/ عبیر العصامي مدخل إلي العلوم التربویة األول إعالم األولى 
2د/ محمد االفندي اللغة العربیة وأدابھا األول إعالم األولى 
2د/ ثریا سراج التربیة األسریة األول إعالم األولى 
2د/ أماني العطار تكنولوجیا اإلتصال األول إعالم الثانیة 
2د/ أمال ناصف اإلعالم والتنمیة األول إعالم الثانیة 
2د/ محمد الشرقاوي تاریخ مصر الحدیث األول إعالم الثانیة 
25د/ والء الجارحي الترجمھ اإلعالمیة األول إعالم الثانیة 
2د/ أیمن أبو حمزة التشریعات اإلعالمیة األول إعالم الثانیة 
25د/ أحمد الصواف أساسیات الحاسب اآللي األول إعالم الثانیة 
2د/ یسري جالل مناھج وطرق التدریس األول إعالم الثانیة 
2د/ ثریا سراج علم نفس النمو األول إعالم الثانیة 
2د/ كمال الغمراوي قراءات باللغة اإلجنبیة األول إعالم الثانیة 
16د/ أیمن أبو حمزة نظم سیاسیة وسیاسات اإلعالم األول إعالم الثالثة  
م.م/شیماء عبد النبي/  د/ علیاء رمضان التحریر الصحفي ( تحقیق ـ حدیث) األول إعالم الثالثة  

م.م/ عال عبد الجواد 
22

22د/ حسن الجندي اإلحصاء والحاسب اآللي األول إعالم الثالثة  
أ./  - م.م/ نھى الدیبد/ حمزة خلیل التصویر اإلعالمي األول إعالم الثالثة  

فاطمة مجدي
22

23أ/ مي د/ حمدي شعبان، د/ حسناء الطباخ تكنولوجیا التعلیم تخصص األول صحافة الثالثة  
2یسري جالل د/ طرق تدریس تخصص األول صحافة الثالثة  
2د/ محمد عبد المطلب علم نفس قدرات األول صحافة الثالثة  
1التربیة المیداني األول صحافة الثالثة  
2د/ أیمن أبو حمزة نظم سیاسیة وسیاسات اإلعالم األول مسرح الثالثة  
22طالل أ. حنان د/ مایسة زیدان فن الكتابة للمسرح األول مسرح الثالثة  



الدراسیة نموذج الخطة الدراسیة للتعلیم عن بعد لنظام السنوات 

الفصل  القسم/الشعبة الفرقة/المستوى 
أسماء أعضاء الھیئة  اسماء أعضاء ھیئة التدریس اسماء المقررات الدراسي 

المعاونة 
عدد المجموعات الفرعیة  

المطلوب تقسیم الطالب علیھا  
للمحاضرات 

عدد المجموعات الفرعیة  
المطلوب تقسیم الطالب علیھا  

للتمارین العملیة 
أ.سوسن مصطفى / أ.  د/ لبلبة فتحي نظریات األخراج المسرحي األول مسرح الثالثة  

حنان طالل 
22

م.م/ محمد عالء/ أ./  د/ فایزة التحلیل المسرحي األول مسرح الثالثة  
سوسن مصطفى 

22

22أ.مي الطباخ د/ حمدي شعبان، د/ حسناء تكنولوجیا التعلیم تخصص األول مسرح الثالثة  
2د/ محمد عبد المطلب علم نفس قدرات األول مسرح الثالثة  
2د/ یسري جالل طرق تدریس تخصص األول مسرح الثالثة  
16التربیة المیداني األول مسرح الثالثة  
الباخومي/  م.م/أسماء د/ نجوي البنداري الصحافة واإلذاعة المدرسیة األول صحافة الرابعة  

أ./ إسراء المحسناوي 
23

2د/ عبد الحكم أبو حطب وسائل اإلعالم المحلیة األول صحافة الرابعة  
أ.فاطمة مجدي/أ.آیة  د/ أمیرة صابر الدراما في التلیفزیون والرادیو األول صحافة الرابعة  

حمدي
23

2عقدة د/ أمل تخطیط اإلعالم التربوي األول صحافة الرابعة  
م.م/شیماء عبد النبي/  د/ علیاء رمضان صوتیات وإلقاء األول صحافة الرابعة  

م.م/ عال عبد الجواد 
22

2د/ مواھب جبر طرق تدریس تخصص األول صحافة الرابعة  
2د/ عبیر العصامي األصول الفلسفیة للتربیة األول صحافة الرابعة  
2د/ ثریا سراج، د/ یسریة الصحة النفسیة واإلرشاء النفسي األول صحافة الرابعة  
16التربیة المیدانیة األول صحافة الرابعة  
16المشروع الفني األول صحافة الرابعة  
2د/ محمد الفرت نظریات النقد المسرحي األول مسرح الرابعة  
22م.م/ منة هللا محمد الملط د/ عزة  المسرح التعلیمي األول مسرح الرابعة  
م.م/ نادیة مصطفى /  د/ محمد الفرت المسرح الشعري األول مسرح الرابعة 

م.م أحالم محمود 
22

2د/ شرین جالل الدراما الحركیة والبالیة األول مسرح الرابعة 
/ محمد عالء/ م.م/  م.مد/ مایسة زیدان صوتیات وإلقاء األول مسرح الرابعة 

رشا دیاب 
22

2د/ مواھب جبر طرق تدریس تخصص األول مسرح الرابعة 
2د/ عبیر العصامي األصول الفلسفیة للتربیة األول مسرح الرابعة 
2د/ ثریا سراج، د/ یسریة الصحة النفسیة واإلرشاء النفسي األول مسرح الرابعة 
16التربیة المیدانیة األول مسرح الرابعة 
16المشروع الفني األول مسرح الرابعة 



قسم اإلقتصاد المنزلى
نموذج الخطة الدراسیة للتعلیم عن بعد لنظام السنوات الدراسیة 

الفرقة/ 
الفصل  القسم/الشعبة المستوى

المعاونة أسماء أعضاء الھیئة اسماء أعضاء ھیئة التدریس اسماء المقررات الدراسي 
عدد المجموعات  
الفرعیة المطلوب  

تقسیم الطالب  
علیھا للمحاضرات 

عدد المجموعات  
الفرعیة المطلوب  

تقسیم الطالب علیھا  
للتمارین العملیة 

د/ فاتن یوسف  - د/ جیھان عبد هللا حداد مدخل إلى اإلقتصاد المنزلى األول المنزلى اإلقتصاد أولى 
د/ رنا عباس نافع - مخیمر 

١٥

١٥أ/ إیمان سمیر مصطفى -د/ فاتن یوسف مخیمر  د/ فاتن یوسف مخیمر مبادئ التغذیة وعلوم األطعمة األول اإلقتصاد المنزلى أولى 
أ.د/ ھیام  -أ.د/ عادل جمال الدین الھنداوى  مقدمة فى علم النسیجاألول اإلقتصاد المنزلى أولى 

الدمرداش الغزالى 
١٥أ/ نورامحمد نبیھ-د/ رنا عباس نافع  

١٥أ/ موسى صالح الدین موسى د/ إیمان أحمد بكر -د/ محمد محمد عزام  كیمیاء عضوى وغیر عضوي األول اإلقتصاد المنزلى أولى 
د/ منى عبد الحمید  - د// عبیر أنور ھالل مبادئ اإلقتصاد األول اإلقتصاد المنزلى أولى 

عوف 
١٥

أ.م.د/  - أ.م.د/ والء زین العابدین المھر أسس التصمیماألول اإلقتصاد المنزلى أولى 
شیرین ریاض المنشاوى 

١٥أ/ عفاف على إبراھیم -م.م/ سحر أنیس الفخراني  

د/ فاطمھ  -أ.د/ عادل عبد الحمید الباجورى  إعداد األطعمة األول اإلقتصاد المنزلى ثانیة 
وصال سرحان 

١٥ال سرحان د/ فاطمة وص

١٥د/ مرفت فتحى فرید د/ مرفت فتحى فرید كیمیاء حیویة األول اإلقتصاد المنزلى ثانیة 
د/ نبیلة عبد  -أ.د/ نجالء فاروق الحلبي  إدارة موارد األسرة األول اإلقتصاد المنزلى ثانیة 

الستار السید 
١٥أ/ إیمان سمیر مصطفى - د/ منى عبد الحمید عوف 

أ.م.د/  -أ.د/ عادل جمال الدین الھنداوى  الخیوط والتراكیب النسجیة األول اإلقتصاد المنزلى ثانیة 
وئام محمد حمزه 

١٥أ/ نورا محمد نبیھ 

أ.م.د/  - أ.م.د/ میمنھ محمد األباصیرى ) ١ماكینات (األول اإلقتصاد المنزلى ثانیة 
إیمان حامد ربیع 

م.م/ سحر أنیس  - أسماء شعبان المتولى/ م.م
الفخرانى 

١٥

أ/ عفاف على إبراھیم  - م.م/ مروه فوزى الھارونى أ.د/ إیرینى سمیر مسیحھ تریكو وكروشیھ األول اإلقتصاد المنزلى ثانیة 
أ/ والء أحمد مسعد -

١٥

١٥أ/ مریم محمد الطحان - أمل محمد كویلھ د/ د/ أمل محمد كویلھ ) ٢أعداد أطعمھ ( األول اإلقتصاد المنزلى ثالثة 
د/رانیا  - أ.د/عادل عبد الحمید الباجورى حفظ األطعمة األول اإلقتصاد المنزلى ثالثة 

شمس الدین فخر الدین 
١٥د/ رانیا شمس الدین فخر الدین 

م.م/ مروه فوزي  - أ/ أسماء شعبان المتولى محمد فوزى لبشتین أ.د/ آیھ) ٢ماكینات (األول اإلقتصاد المنزلى ثالثة 
الھارونى 

١٥

أ.د/ رانیا  -أ.د/ عیام الدمرداش الغزالى  تصمیم أزیاء األول اإلقتصاد المنزلى ثالثة 
محمد حموده 

١٥أ/ أسماء شعبان المتولى -أ/ والء أحمد مسعد  

أ/  -أ/ مریم محمد الطحان  - د/ دعاء إبراھیم قابیل د/ دعاء إبراھیم قابیل غذائى تقنین األول اإلقتصاد المنزلى رابعة
إیمان سیر مصفى 

١٣

١٣د/ فیولیت صبحى أوسھ د/ فیولیت صبحى أوسھ تغذیة فئات حساسة األول اإلقتصاد المنزلى رابعة



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

قسم التربیة الفنیة
( تربیة فنیة) للفرقة األولى  ٢٠٢٠/٢٠٢١جدول للمحاضرات النظریة للفصل الدراسى االول 

األربعاء )–األثنین –) أیام الحضور (السبت ١٣-٩-٥-١(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لى
الو

السبت ا
(وجھاً لوجھ) 

م/ لغة عربیة إدابھا 
م/  مدخل الى العلوم التربویة  د/ محمد االفندى

د/ عبیر العصامى 

االثنین 
(وجھاً لوجھ) 

تربیة أسریة  
د/ ثریا سراج 

م / التشریح فى الفن 
د/ رحاب عطیة 

االربعاء 
(وجھاً لوجھ) 

م / تاریخ التربیة الفنیة 
د/ حسن طھ 

الخمیس )-الثالثاء –) ایام ( األحد ١٤-١٢-١١-١٠-٨-٧-٦-٤-٣-٢(التعلیم عن بعد) األسبوع (
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لى
الو

ا

االحد
(عن بعد) 

م/ لغة عربیة إدابھا 
د/ محمد االفندى 

مدخل الى العلوم  م/ 
التربویة  

د/ عبیر العصامى 

الثالثاء
(عن بعد) 

تربیة أسریة  م/ 
د/ ثریا سراج 

م / التشریح فى الفن 
د/ رحاب عطیة 

الخمیس
(عن بعد) 

م /تاریخ التربیة الفنیة 
د/ حسن طھ 

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                   عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ        

بى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبانأ.د/ نجالء فاروق الحل



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

قسم التربیة الفنیة
( تربیة فنیة) للفرقة الثانیة  ٢٠٢٠/٢٠٢١جدول للمحاضرات النظریة للفصل الدراسى االول 

األربعاء )–األثنین –) أیام الحضور (السبت ١٤-١٠-٦-٢(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

نیة
لثا

ا

السبت 
(وجھاً لوجھ) 

م/ علم نفس النمو 
د/ ثریا سراج 

االثنین 
(وجھاً لوجھ) 

مناھج وطرق تدریس م/ 
أ.د/ یسرى جالل 

م / فنون أطفال وبالغین 
د / منال فوزى 

االربعاء 
(وجھاً لوجھ) 

اساسیات الحاسب/م
د/ أحمدالصواف
د/ابوالمجد كمال

) ٢م / تاریخ وتذوق الفن (
د / مھا عامر 

م / قراءات باللغة  االجنبیة 
د/ رضوى زكریا

الخمیس )- الثالثاء –) ایام ( األحد ١٣-١٢-١١- ٩-٨-٧-٥-٤-٣-١(التعلیم عن بعد) األسبوع (
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

نیة
لثا

ا

ااالحد
(عن بعد) 

م/ اساسیات الحاسب  
االلى

- د/ أحمد الصواف
د/ابوالمجد كمال 

م/ علم نفس النمو  
د/ ثریا سراج 

الثالثاء
(عن بعد) 

مناھج وطرق  م/ 
تدریس  

أ.د/ یسرى جالل 

م / فنون أطفال  
وبالغین 

د / منال فوزى

الخمیس
(عن بعد) 

م / تاریخ وتذوق  
) ٢الفن ( 

د / مھا عامر 

م / قراءات باللغة  
االجنبیة
د/ رضوى زكریا 

ة        القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                   عمید الكلیرئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

أ.د/ نجالء فاروق الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبان



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

قسم التربیة الفنیة
( تربیة فنیة) للفرقة الثالثة ٢٠٢٠/٢٠٢١جدول للمحاضرات النظریة للفصل الدراسى االول 

(األثنین  تربیة میدانیة بالمدارس )–الخمیس ) –الثالثاء –) أیام الحضور (األحد ١٤-١١-٧-٣(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیوملفرقة ا

لثة
لثا

ا

االحد 
(وجھاً لوجھ) 

) ٤م/ تاریخ وتذوق الفن (
د/ السید مزروع 

م/ تك التعلیم 
-د/حمدى شعبان 
د/حسناء  

الطباخ 

االثنین 
تربیـــــــــــــــــــــــة میدانیــــــــــــــــــــة(وجھاً لوجھ) 

الثالثاء 
(وجھاً لوجھ) 

طرق تدریس   م/ 
د/ یسرى جالل 

الخمیس 
(وجھاً لوجھ) 

علم  نفس التربیة الفنیة م/ 
د/ محمد عبدالمطلب

األربعاء )–) ایام ( السبت ١٣-١٢-١٠-٩-٨-٦-٥-٤-٢-١عن بعد) األسبوع (
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لثة
لثا

السبت ا
(عن بعد) 

م/ تك التعلیم
-د/حمدى شعبان

د/حسناء 
الطباخ

م/ تاریخ وتذوق  
) ٤الفن ( 

د/ السید مزروع 

االربعاء 
(عن بعد) 

طرق تدریس   م/ 
د/ یسرى جالل 

علم  نفس التربیة  م/
الفنیة  

د/ محمد عبدالمطلب 

الكلیة        القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                   عمید رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ        

أ.د/ نجالء فاروق الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبان



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

قسم التربیة الفنیة
( تربیة فنیة) للفرقة الرابعة ٢٠٢٠/٢٠٢١جدول للمحاضرات النظریة للفصل الدراسى االول 

تربیة میدانیة بالمدارس )ربعاء(اال–الخمیس ) –الثالثاء –أیام الحضور (األحد ) ١٢-٨-٤(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 

٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

عة
راب

ال

االحد 
(وجھاً لوجھ) 

الصحة النفسیة وإرشاد   م/ 
د/ ثریا سراج 

الثالثاء 
(وجھاً لوجھ 

االصول الفلسفیة للتربیة   م/ 
د/ عبیر العصامى 

(االربعاء وجھاً  
میدانیــــــــــــــــــــةالتربیـــــــــــــــــــــــة اللوجھ) 

الخمیس 
(وجھاً لوجھ) 

طرق تدریس التخصص م/ 
أ.د/ ماجدة شوقى 

األثنین)–) ایام ( السبت ١٤-١٣-١١-١٠- ٩-٧-٦-٥-٣-٢-١(التعلیم عن بعد) األسبوع (
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

عة
راب

السبت ال
(عن بعد) 

االثنین 
(عن بعد) 

الصحة النفسیة  م/ 
وإرشاد   

د/ ثریا سراج 

االصول الفلسفیة م/ 
للتربیة  

د/ عبیر العصامى

طرق تدریس  م/
التخصص  
د/ ماجدة شوقى 

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                   عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ        

أ.د/ نجالء فاروق الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبان



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

یةموسیققسم التربیة ال
)موسیقیة ( تربیة للفرقة األولى  ٢٠٢٠/٢٠٢١جدول للمحاضرات النظریة للفصل الدراسى االول 

األربعاء–األثنین –) أیام الحضور (السبت ١٣-٩-٥-١(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 
٦٫٣٠-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لى 
الو

ا

السبت 
(وجھاً لوجھ) 

تذوق م/ 
موسیقى عربیة

د/ دینا 
المحالوى

قواعد م/ 
الموسیقى الغربیة
د/ مالك فخري

م/ تدریب سمع
د/ مالك فخري

لغةعربیة إدابھا م/  
د/ محمد االفندى

مدخل الى العلوم التربویة  م/ 
د/ عبیر العصامى 

ثنین اال
(وجھاً لوجھ) 

تاریخ موسیقى عالمیةم/ 
د/ جاكلین جمال

قواعد م/ 
الموسیقى العربیة

د/ أكرم نمیر

تربیة أسریة م/ 
د/ ثریا سراج 

االربعاء 
(وجھاً لوجھ) 

عروض شعرى  م/
د/ أحمد منصور  

صولفیج عربيم/ 
د/ أیمن عیدأ

م/ تذوق موسیقى عالمیة  
حجازى د/ ھشام

الخمیس )-الثالثاء –) ایام ( األحد ١٤-١٢-١١-١٠-٨-٧-٦-٤-٣-٢(التعلیم عن بعد) األسبوع (
٦٫٣٠-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لى 
الو

االحد ا
(عن بعد) 

تذوق م/
موسیقى عربیة

د/ دینا 
المحالوى

لغةعربیة إدابھا م/
د/ محمد االفندى 

مدخل الى العلوم م/ 
التربویة 

عبیر العصامى /د

م/قواعد  
الموسیقى  

الغربیة 
د/ مالك فخري 

م/ تدریب سمع 
د/ مالك فخري 

الثالثاء 
(عن بعد) 

عروض شعرى  م/
أحمد منصور د/

صولفیج عربيم/ 
د/ أیمن عید

تاریخ موسیقى  م/
عالمیة 

د/ جاكلین جمال 

م/ نذوق موسیقى 
عالمیة 

د/ ھشام حجازى

قواعد م/
الموسیقى العربیة

د/ أكرم نمیر

تربیة أسریة م/
د/ ثریا سراج 

عمید الكلیة        القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب   رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ        

أ.د/ نجالء فاروق الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبان



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

یةلموسیققسم التربیة ا
) موسیقیة ( تربیة للفرقة الثانیة  ٢٠٢٠/٢٠٢١جدول للمحاضرات النظریة للفصل الدراسى االول 

األربعاء )–األثنین –) أیام الحضور (السبت ١٤-١٠-٦-٢(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

نیة
لثا

ا

السبت 
(وجھاً لوجھ) 

صولفیج م/
عربي

د/ میرال شفیع

تحلیل موسیقى م/ 
عربیة

د/ دینا المحالوى

تدریب سمعم/ 
فایزد/ كرستین

تاریخ موسیقى عربیة م/ 
د/ أكرم محمد نمیر 

علم نفس النمو م/ 
د/ ثریا سراج 

االثنین 
(وجھاً لوجھ) 

تحلیل موسیقى عالمیة م/ 
د/ ھشام حجازى 

قراءات باللغة األجنبیة م/ 
د/ محمود الوكیل 

االربعاء 
(وجھاً لوجھ) 

م/ أساسیات 
الحاسب 

د/احمدالصواف
د/ابوالمجدكمال

م/ ھارمونى 
د/ ھشام حجازى 

مناھج وطرق تدریس  م/ 
د/ محمود الوكیل 

الخمیس )- الثالثاء –) ایام ( األحد ١٣-١٢-١١- ٩-٨-٧-٥-٤-٣-١(التعلیم عن بعد) األسبوع (
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

نیة
لثا

ا

الحد ا
(عن بعد) 

م/ أساسیات 
الحاسب 

د/احمدالصواف
د/ابوالمجدكمال

تحلیل موسیقى م/ 
عربیة

د/ دینا المحالوى
تدریب سمعم/
فایزكرستیند/

م/ھارمونى 
د/ ھشام حجازى 

صولفیج م/
عربي

د/ میرال شفیع

تاریخ  م/ 
موسیقى  

عربیة 
د/ أكرم نمیر 

الثالثاء 
(عن بعد) 

علم نفس النموم/ 
د/ ثریا سراج

یل موسیقى عالمیة م/تحل
د/ ھشام حجازى 

قراءات  م/ 
باللغة  
األجنبیة 

د/ محمود  
الوكیل 

الخمیس 
(عن بعد) 

مناھج وطرق تدریس  م/
د/ محمود الوكیل 

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        

حلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبانأ.د/ نجالء فاروق ال



جامعة طنطا 
كلیة التربیة النوعیة

یةموسیققسم التربیة ال
) موسیقیة( تربیة للفرقة الثالثة ٢٠٢٠/٢٠٢١جدول للمحاضرات النظریة للفصل الدراسى االول 

(األثنین  تربیة میدانیة بالمدارس )–الخمیس ) –الثالثاء –) أیام الحضور (األحد ١٤-١١-٧-٣(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لثة
لثا

ا

الحد ا
(وجھاً لوجھ) 

تدریب سمعم/
د/ مروه األحمدى

صولفیج عربيم/ 
د/ دینا المحالوى

م/ تك التعلیم 
د/ حمدى شعبان 
د/ حسناءالطباخ 

ھارمونىم/ 
د/ جاكلین جمال

تاریخ موسیقى عالمیة م/ 
د/ جاكلین جمال 

االثنین 
التربیــــــــــــــــــــة المیدانیـــــــــــــــــــــــــــــــة(وجھاً لوجھ) 

الثالثاء 
(وجھاً لوجھ) 

تدریب سمعم/ 
د/ مروه األحمدى

تحلیل  م/ 
موسیقى  

عربیة 
د/ أیمن عید 

تحلیل موسیقى عالمیةم/ 
د/ جاكلین جمال

الخمیس 
(وجھاً لوجھ) 

علم  نفس التربیة الموسیقیة  م/
المطلب دد/ محمد عب 

طرق تدریس التخصص  م/ 
د/ محمود الوكیل 

األربعاء )–) ایام ( السبت ١٣-١٢-١٠- ٩-٨-٦-٥-٤-٢-١(التعلیم عن بعد) األسبوع (
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لثة
لثا

السبت ا
(عن بعد) 

صولفیج عربيم/ 
د/ دینا المحالوى

تاریخ موسیقى م/ 
عالمیة

د/ جاكلین جمال

ھارمونىم/ 
د/ جاكلین جمال

االربعاء 
(عن بعد) 

علم  نفس التربیة م/ 
الموسیقیة

محمد د/
المطلبدعب

طرق تدریس  م/ 
التخصص 

الوكیل د/محمود

تحلیل  م/ 
موسیقى  

عربیة 
د/ أیمن عید 

تحلیل موسیقى  /م
عالمیة 

جاكلین جمالد/ 

م/ تك التعلیم 
د/ حمدى شعبان 
د/ حسناءالطباخ 

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        

أ.د/ نجالء فاروق الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبان



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

یةموسیققسم التربیة ال
ة)موسقی( تربیة للفرقة الرابعة ٢٠٢٠/٢٠٢١جدول للمحاضرات النظریة للفصل الدراسى االول 

تربیة میدانیة بالمدارس )ربعاء(اال–الخمیس ) –الثالثاء –) أیام الحضور (األحد ١٢-٨-٤(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

عة
راب

ال

االحد 
(وجھاً لوجھ 

تاریخ م/ 
موسیقى 

عالمیة
د/ ھبھ عزوز

توزیع آلىم/ 
د/ ھبة عزوز

م/ تاریخ موسیقى عربیة 
د/ دینا المحالوى 

الصحة النفسیة وإرشاد م/ 
د/ ثریا سراج 

صولفیج عربي م/
أكرم نمیر د/ 

الثالثاء 
(وجھاً لوجھ) 

تدریب سمع م/
د/ أیمن عطیة 

للتربیة    االصول الفلسفیةم/ 
د/ عبیر العصامى 

االربعاء 
التربیــــــــــــــــــــة المیدانیـــــــــــــــــــــــــــــــة(وجھاً لوجھ) 

الخمیس 
) (وجھاً لوجھ

م/ ھارمونى
د/ ھبھ عزوز

األثنین)–) ایام ( السبت ١٤-١٣-١١-١٠- ٩-٧-٦-٥-٣-٢-١لیم عن بعد) األسبوع ((التع
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

عة
راب

السبت ال
(عن بعد) 

تاریخ م/ 
موسیقى 
عالمیة
د/ ھبھ عزوز

طرق تدریس  م/
التخصص 
د/ أمال حسین 

م/ تاریخ موسیقى  
عربیة 
د/ دینا المحالوى 

تدریب سمع م/ 
د/ أیمن عطیة 

صولفیج عربي م/ 
د/ أكرم نمیر 

االثنین 
(عن بعد) 

الصحة النفسیة م/ 
وإرشاد 
د/ ثریا سراج

االصول الفلسفیةم/ 
للتربیة
د/ عبیر العصامى 

م/ھارمونى
د/ ھبھ عزوز

توزیع آلىم/ 
د/ ھبة عزوز

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        

أ.د/ حمدى إسماعیل شعبانأ.د/ نجالء فاروق الحلبى    



جامعة طنطا 
كلیة التربیة النوعیة  

قسم تكنولوجیا التعلیم     
٢٠٢١/      ٢٠٢٠التعلیم  )   العام الجامعى    یاتكنولوججدول الدراسى الفصل االول                        الفرقة   (         االولى          

الخمیــــس ) - الثالثـــاء  –)               أیــــام الحضـــــــور ( االحـــد ١٣–٩–٥–١( التعلیم وجھا لوجھ  )            االسبـــــــوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیوم

االحد
فھرسة وصفیة م/  

د/ محمد عصام   
د/ مروة الملواني 

تربیة أسریة م/ 
ا سراج ــریـ ث/د

م/إنتاج رسومات  
د / أمــل حمـــاده 

ریاضة حاسب م/  الثالثاء
أمیرة عبد الغنى د / 

مقدمة فى الحاسباتم/  
الطباخ د / حسنــاء 

البدیع د/ مجدى عبد 

لغة عربیة م/الخمیس
محمد االفندىد/  

ومعارض متـــاحف م/
تامر سمیر د/ 

إلى العلوم  مدخل م/  
التربویة  

ىــامـر العصــد/ عبی

) االربعاء- االثنین–السبت)           أیــــام الحضـــــــور ١٤-١٢-١١-١٠-٨-٧-٦-٤-٣-٢)                االسبـــــــوع (  عن بعد ( التعلیم 
- ٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیوم

١٠٫٣٠
١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠ -

١٢٫٣٠
٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠ -

٥٫٣٠
٥٫٣٠ -

٦٫٣

السبت
فھرسة  م/

وصفیة  
د/محمد عصام 

مروة الملوانى د/

فى  مقدمة م/
الحاسبات

د/حسنــاء الطباخ 
عبدالبدیعد/مجدى 

م/إنتاج 
رسومات  
د /أمــل  
حماده

ریاضة حاسب م/ االثنین 
أمیرة عبدالغنى د / 

لغة عربیة م/ 
د/محمد  
االفندى 

الى العلوم  مدخلم/
التربویة 
ى ــامـر العصــد/عبی

م/تربیة أسریة 
د/ ثـریــا  

سراج 

م/متـــاحف ومعارض  االربعاء 
تامر سمیر د/ 

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        

أ.د/ نجالء فاروق الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبان



جامعة طنطا 
كلیة التربیة النوعیة  

قسم تكنولوجیا التعلیم     
٢٠٢١/     ٢٠٢٠)   العام الجامعى                تكنولوجیا التعلیمالثانیة ( جدول الدراسى الفصل االول                        الفرقة   

الخمیــــس ) -الثالثـــاء –ــد )               أیــــام الحضـــــــور ( االحـ١٤–١٠–٦–٢( التعلیم وجھا لوجھ  )               االسبـــــــوع (  
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیوم

االحد
مراجع عامــة  م/  

م/ مناھج وطرق تدریس أیمان اللیثى  د / 
د / یسـرى جـــالل 

وافذ ــ نم/ 
العجمي ابراھیم د/ 

علم نفس النمو م/ الثالثاء
راج ــا ســثری/ د

إنتاج صور ضوئیة م/ 
د / مجدى عبد البدیع 

الخمیس
رض ـزة عـ جھم/ ا

د/ حمدى شعبان
د/ محمد عصـــام

م/ قراءات باللغة األجنبیة  
د / ھانى العاصى  

) االربعاء-االثنین–السبت)           أیــــام الحضـــــــور ١٣-١٢-١١-٩-٨-٧-٥-٤-٣- ١)             االسبـــــــوع ( عن بعد ( التعلیم 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیوم

م/ مراجع عامــة  السبت
د / أیمان اللیثى 

م/اجھـزة عـرض 
شعبان د/حمدى

د/محمد عصام 
وافذ ــنم/

ابراھیم العجمى د/ 

االثنین 
م/مناھج 

وطرق تدریس
د/یسرى جالل

م/ إنتاج صور 
د /مجدى 
عبدالبدیع 

االربعاء 
قراءات باللغة  /م

األجنبیة  
د /ھانى العاصى 

النمو م/علم نفس 
د / ثریــا سراج 

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        

أ.د/ نجالء فاروق الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبان



جامعة طنطا 
كلیة التربیة النوعیة  

قسم تكنولوجیا التعلیم     
٢٠٢١/      ٢٠٢٠)   العام الجامعى                عامتكنولوجیا الثالثة الفرقة   ( جدول الدراسى الفصل االول                  

) االربعاء-االثنین–السبت)               أیــــام الحضـــــــور ( ١٤–١١–٧–٣( التعلیم وجھا لوجھ  )                   االسبـــــــوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیوم

التخصص طرق تدریس م/السبت
جبر د/ مواھب 

م/ علم نفس قدرات  االثنین 
محمد عبد المطلبد/  

اسس اختیار وبناء  م/ 
المجموعات 

د / دینـــا نصــار
الشاملةالمكتبات م/

نھلة بسیونى  د/  
برامج فیدیو م/ 

أحمد موسى  / د

ةـــــــــیـدانـیـمـة الــــــــــیـ ربــالتالثالثاء
م/ منظومــة الحاسب األلى االربعاء 

د / حنــــان جـــاللِ 
نظم المعلومات  م/ 

البیلوجرافیة 
د/ ریھام الغندور  

) الخمیس–االحد( )           أیــــام الحضـــــــور١٣-١٢-١١-١٠-٩-٨-٦-٥-٤-٢-١)         االسبـــــــوع ( عن بعد ( التعلیم 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیوم

االحد

طرق  م/ 
تدریس 

التخصص
د/ مواھب 

جبر

اسس  م/ 
اختیار

د / دینـــا  
نصار 

المكتبات  م/ 
الشاملة

نھلة  د/  
بسیونى  

برامج  م/
فیدیو 

أحمد  / د
موسى  

الخمیس
منظومــة  /م

الحاسب األلى 
حنــــان  / د

جالل 

م/نظم  
المعلومات  
د/ ریھام  

الغندور 

علم نفس  
قدرات  

د/محمد  
عبدالمطلب 

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        

أ.د/ حمدى إسماعیل شعبانأ.د/ نجالء فاروق الحلبى    



جامعة طنطا 
كلیة التربیة النوعیة  

قسم تكنولوجیا التعلیم     
٢٠٢١/      ٢٠٢٠)   العام الجامعى                حاسبتكنولوجیا الثالثة جدول الدراسى الفصل االول                        الفرقة   (  

) االربعاء- االثنین–السبت)               أیــــام الحضـــــــور ( ١٤–١١–٧–٣( التعلیم وجھا لوجھ  )               االسبـــــــوع (  
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیوم

م/طرق تدریس  السبت
د/مواھب جبر 

م/ نظم تشغیل الحاسب 
د / ھویدا  شرف 

م/ علم نفس قدرات  االثنین 
محمد عبد المطلب د/ 

قواعد بیانات م/  
د / سمــر بركــات 

ةـــــــــیـدانـیـمـة الــــــــــیـ ربــالتالثالثاء
برامج اكسل م/ االربعاء 

ولید عرفھ د/  
لغــة إنجلیزیة م/  

د/كمـال الغمراوى 

) الخمیس–االحد( )           أیــــام الحضـــــــور١٣-١٢-١١- ١٠-٩-٨-٦-٥-٤-٢-١)                 االسبـــــــوع (  عن بعد ( التعلیم 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیوم

م/طرق تدریس  االحد
د/مواھب جبر 

م/قواعد بیانات 
سمــر  د/

بركــات 

م/ نظم  
تشغیل  

د/ھویدا  
شرف  

الخمیس
علم نفس  م/

قدرات  
محمدد/

عبدالمطلب 

برامج  م/
اكسل
ولید  د/  

عرفھ 

م/ لغــة  
إنجلیزیة 
د/كمـال  

الغمراوى  

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــ

أ.د/ نجالء فاروق الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبان



جامعة طنطا 
كلیة التربیة النوعیة  

قسم تكنولوجیا التعلیم     
٢٠٢١/     ٢٠٢٠)   العام الجامعى               عامتكنولوجیا رابعة  جدول الدراسى الفصل االول                        الفرقة   ( 

) االربعاء-االثنین–السبت)               أیــــام الحضـــــــور ( ١٢–٨–٤( التعلیم وجھا لوجھ  )                  االسبـــــــوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیوم

التخصصطرق تدریس م/ السبت
جبر د/ مواھب 

للتربیة  االصول الفلسفیة م/
العصامى د/ عبیر 

االثنین 
م/ تصمیم مواقف  

د/ أسماء المھر
أسالم المغربى د/ 

االربعاء 
وإرشـاد  صحة نفسیةم/ 

نفسى 
د/ ثریا سراج  

م/ برمجة بإستخدام البرامج
د / أحمد عبد الكافى 

ةـــــــــیـدانـیـمـة الــــــــــیـ ربــالتالخمیس
) الثالثاء–االحد( )           أیــــام الحضـــــــور١٤-١٣-١١-١٠-٩-٧-٦-٥-٣- ٢-١)           االسبـــــــوع ( عن بعد ( التعلیم 

٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیوم

االحد
م/برمجة  
البرامج 

د /أحمد  
عبدالكافى 

الثالثاء
م/ طرق تدریس  

التخصص 
جبر د/ مواھب 

م/تصمیم  
مواقف  

د/أسماء المھر 
د/ أسالم  
المغربى 

االصول  م/ 
الفلسفیة

د/ عبیر 
فوزى 

م/صحة نفسیة  
وإرشـاد  

د/ ثریا سراج   

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ـــــ   ــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــ

أ.د/ نجالء فاروق الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبان



جامعة طنطا 
كلیة التربیة النوعیة  

قسم تكنولوجیا التعلیم     
٢٠٢١/     ٢٠٢٠)   العام الجامعى                حاسبتكنولوجیا رابعةجدول الدراسى الفصل االول                        الفرقة   ( 

) االربعاء- االثنین–السبت)               أیــــام الحضـــــــور ( ١٢–٨–٤( التعلیم وجھا لوجھ  )                               االسبـــــــوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیوم

م/ الذكـــاء اإلصطناعى السبت
د/ ایة طلعت 

التخصصطرق تدریس م/ 
جبر د/ مواھب 

للتربیة  االصول الفلسفیةم/ 
العصامى د/ عبیر 

االثنین 
استخدام الحاسب فى  م/ 

التعلیم
فـاطمـــة عبد الباقى د/  

م/ منظومة حاسب ألى  
د  /  سناء نوفل 

م/ طرق تخطیط البرامج 
اسالم المغربي د/ 

اسماء المھر د/ 

االربعاء 
وإرشاد  صحة نفسیة م / 

نفسى  
د/ ثریا سراج  

م/ لغــــة إنجلیزیـــھ 
د / كمال الغمراوى 

ةـــــــــیـدانـیـمـة الــــــــــیـ ربــالتالخمیس
) الثالثاء–االحد( )           أیــــام الحضـــــــور١٤-١٣-١١- ١٠-٩-٧-٦-٥-٣-٢-١)                   االسبـــــــوع ( عن بعد ( التعلیم 

٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیوم

االحد

م/ طرق 
تدریس 
التخصص

د/ مواھب 
جبر

م/الذكـــاء  
اإلصطناعى 

د/ ایة طلعت 

لغــــة م/
إنجلیزیـــھ

كمال /د
الغمراوى

الثالثاء
م/استخدام  

الحاسب التعلیم 
فـاطمة  د/

عبدالباقى 

م/منظومة  
حاسب ألى  

نوفل د /سناء 

طرق تخطیط م/
اسالم  د/

المغربى 
د/ اسماء  

المھر 

االصول  م/
الفلسفیة

د/ عبیر 
فوزى 

م/صحة نفسیة  
وإرشـاد  

د/ ثریا سراج   

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        

أ.د/ نجالء فاروق الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبان



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

االعالم التربوىقسم 
للفرق األولى ٢٠٢٠/٢٠٢١جدول للمحاضرات النظریة للفصل الدراسى االول 

الخمیس)-الثالثاء –) أیام الحضور (األحد ١٣-٩-٥-١(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لى
ألو

ا

االحد 
(وجھاً لوجھ) 

تربیة أسریة  
أ.د/ ثریا سراج 

تاریخ العالم الحدیث
د. محمد الشرقاوي 

الثالثاء 
(وجھاً لوجھ) 

عالم نشأة وسائل اإل
د. ھالة فوزي 

عالم نشأة وسائل اإل
د. ھالة كتاكت 

مدخل لعلوم الصحافة  
د. رفعت الضبع 

خمیس ال
(وجھاً لوجھ) 

االقتصاد السیاسي 
د. رمضان معن / د. نشوى  

محمد 

لغة عربیة إدابھا 
أ.د/ محمد االفندى 

مدخل اتصال بالجماھیر 
د. شرین 

مدخل الى العلوم التربویة 
أ.د/ عبیر العصامى 

مدخل اتصال بالجماھیر  
د. طارق 

األربعاء)–األثنین –) ایام (السبت ١٤-١٢-١١-١٠-٨-٧-٦-٤-٣-٢(التعلیم عن بعد) األسبوع (
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لى 
الو

ا

السبت 
(عن بعد) 

نشأة وسائل  
عالماإل

د. ھالة  د. ھالة فوزي 
كتاكت 

تاریخ العالم 
الحدیث

د. محمد الشرقاوي 

االثنین 
(عن بعد) 

مدخل لعلوم  
الصحافة
د. رفعت الضبع 

لغة عربیة 
محمد  د/  أ.

االفندى 

إلى مدخل 
العلوم التربویة 

ر ــد/ عبی
ىــامـالعص

تربیة أسریة 
ا سراج ــریـ ث/د

االربعاء 
(عن بعد) 

االقتصاد السیاسي
معن د. رمضان

د. نشوى محمد

مدخل اتصال  
بالجماھیر 

د. طارق د. شرین

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        

أ.د/ حمدى إسماعیل شعبانأ.د/ نجالء فاروق الحلبى    



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

االعالم التربوىقسم 
للفرقة الثانیة ٢٠٢٠/٢٠٢١جدول للمحاضرات النظریة للفصل الدراسى االول 

الخمیس)-الثالثاء –) أیام الحضور (األحد ١٣-٩-٥-١(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

نیة
لثا

ا

االحد 
(وجھاً لوجھ) 

اساسیات  
الحاسب 
د/أحمد  

الصواف د/  
ابوالمجد كمال 

اإلعالم والتنمیة 
د. سماح كتاكت 

طرق تدریس التخصص  
أ.د/ یسرى جالل 

الثالثاء 
(وجھاً لوجھ) 

الترجمة االعالمیة 
د/ یسرى حبق د/ أمانى جمیل 

علم نفس النمو 
د/ ثریا سراج 

تكنولوجیا االتصال  
د. أماني جمیل 

تشریعات اعالمیة 
د.أیمن أبو حمزة 

خمیس ال
(وجھاً لوجھ) 

تاریخ مصر الحدیث 
د. محمد الشرقاوي 

قراءات باللغة  االجنبیة   
أ.د/ كمال الغمراوى 

تكنولوجیا االتصال  
د. ولید العشري 

األربعاء)–األثنین –) ایام (السبت ١٤-١٢-١١-١٠-٨-٧-٦-٤-٣-٢(التعلیم عن بعد) األسبوع (
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

نیة
لثا

ا

السبت 
(عن بعد) 

الترجمة االعالمیة
د/ یسرى حبق د/ 
أمانى جمیل

اإلعالم والتنمیة
د. سماح كتاكت

اساسیات 
الحاسب

د/أحمد الصواف د/ 
ابوالمجد كمال

االثنین 
(عن بعد) 

طرق تدریس التخصص
أ.د/ یسرى جالل

تكنولوجیا 
االتصال
د. أماني جمیل

تشریعات 
اعالمیة

د.أیمن أبو 
حمزة

االربعاء 
(عن بعد) 

مناھج وطرق 
تدریس
د/یسـرى جـــالل

تاریخ مصر 
الحدیث
د. محمد الشرقاوي

قراءات باللغة  االجنبیة
أ.د/ كمال الغمراوى

تكنولوجیا 
االتصال
د. ولید العشري

نفس علم 
النمو

د / ثریــا ســراج
یة        القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلرئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 

ـــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        
أ.د/ نجالء فاروق الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبان



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

االعالم التربوىقسم 
)افةحة الصشعب(للفرقة الثالثة٢٠٢١/ ٢٠٢٠للفصل الدراسى االول وجھاً لوجھ جدول للمحاضرات النظریة 

(الثالثاء  تربیة میدانیة بالمدارس )–األربعاء) -االثنین–أیام الحضور (السبت ) ١٤- ١١-٧-٣االسبوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لثة
لثا

ا

السبت 
(وجھاً لوجھ) 

أ.م.د/ علیاء  -حریر صحفي ت
رمضان 

تك التعلیم  
–د/ حمدى شعبان 
د/ حسناء  

الطباخ 

االثنین 
(وجھاً لوجھ) 

علم نفس قدرات   
المطلب أ.د/ محمد عبد 

االحصاء والحاسب 
د. حسن الجندى 

طرق تدریس صحافة 
أ.د/ یسرى جالل 

الثالثاء 
(وجھاً لوجھ) 

التربیـــــــــــــــة المیدانیـــــــــــــــــــــــــــة

االربعاء 
(وجھاً لوجھ) 

تصویر إعالمي  
د. حمزة أبو خلیل 

نظم سیاسیة 
د. أیمن أبو حمزة 

الخمیس)––) ایام (األحد ١٣-١٢-١٠-٩-٨-٦-٥-٤-٢-١(التعلیم عن بعد) األسبوع (
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

ثال
ال

ثة

االحد
(عن بعد)

تدریسطرق
جاللد/ یسرى 

حریر صحفيتال
علیاء رمضان/دد

تك التعلیم
د/ –د/ حمدى شعبان 

حسناء الطباخ

االحصاء والحاسب
د. حسن الجندى

طرق تدریس صحافة
د/ یسرى جالل

خمیسال
(عن بعد)

علم نفس قدرات
محمد عبد/دد

المطلب

تصویر إعالمي 
د. حمزة أبو 

خلیل

نظم سیاسیة
د. أیمن أبو حمزة

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة   رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        

أ.د/ نجالء فاروق الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبان



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

االعالم التربوىقسم 
شعبة المسرح )(للفرقة الثالثة٢٠٢١/ ٢٠٢٠للفصل الدراسى االول وجھاً لوجھ جدول للمحاضرات النظریة 

(الثالثاء  تربیة میدانیة بالمدارس –األربعاء) -االثنین–الحضور (السبت ) أیام ١٤- ١١-٧-٣االسبوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لثة
لثا

ا

السبت 
(وجھاً لوجھ) 

تك التعلیم  
–د/ حمدى شعبان 
د/ حسناء  

الطباخ 

فن الكتابة للمسرح 
د/ مایسة زیدان  

االثنین 
(وجھاً لوجھ) 

علم نفس قدرات   
أ.د/ محمد عبدالمطلب 

نظریات االخراج المسرحى  
د/ لبلبة خلیفة 

طرق تدریس  
أ.د/ یسرى جالل 

الثالثاء 
(وجھاً لوجھ) 

التربیـــــــــــــــة المیدانیـــــــــــــــــــــــــــة

االربعاء 
(وجھاً لوجھ) 

التحلیل المسرحى 
د/ فایزة مسعود 

نظم سیاسیة 
د. أیمن أبو حمزة 

الخمیس)––) ایام (األحد ١٣-١٢-١٠-٩-٨-٦-٥-٤-٢-١(التعلیم عن بعد) األسبوع (
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لثة
لثا

ا

االحد 
(عن بعد) 

التحلیل  
المسرحى 

د/ فایزة  
مسعود 

تك التعلیم  
د/ حمدى  

د/  –شعبان 
حسناء الطباخ 

فن الكتابة للمسرح 
د/ مایسة  

زیدان 

خمیس ال
(عن بعد) 

علم نفس  
قدرات   

محمد  / د د
عبدالمطلب 

نظریات  
االخراج  
المسرحى  

د/ لبلبة خلیفة 

طرق  
تدریس  

یسرى  / د 
جالل

نظم سیاسیة 
أیمن أبو  د / 

حمزة 

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        

أ.د/ نجالء فاروق الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبان



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

االعالم التربوىقسم 
)افةحة الصشعب(للفرقة الرابعةللفصل الدراسى االول  وجھاً لوجھ جدول  للمحاضرات النظریة 

(الخمیس تربیة میدانیة بالمدارس )–) ربعاءاال-األثنین–) أیام الحضور (السبت ١٢-٨-٤(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

عة
راب

ال

السبت 
(وجھاً لوجھ) 

االصول الفلسفیة للتربیة 
أ.د/ عبیر العصامى 

التخطیط االعالمي 
د/ أمل عقدة 

االثنین 
(وجھاً لوجھ) 

وسائل إعالم محلیة 
د/ عبد الحكم أبو حطب 

طرق تدریس 
أ.د/ مواھب جبر 

الدراما في االذاعة 
والتلیفزیون 
د/ أمیرة صابر 

االربعاء 
(وجھاً لوجھ) 

صوتیات وإلقاء
د/ علیاء رمضان ، د/  
محمد األفندي 

وإرشاد الصحة النفسیة  
أ.د/ ثریا سراج 

صحافة وإذاعة مدرسیة 
د/ نجوي البنداري 

خمیس ال
(وجھاً لوجھ) 

التربیـــــــــــــــة المیدانیـــــــــــــــــــــــــــة

الثالثاء )–) ایام (األحد ١٤-١٣-١١-١٠-٩-٧-٦-٥-٣-٢-١(التعلیم عن بعد) األسبوع (
الیومالفرقة 

٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠

عة
راب

ال

االحد 
(عن بعد) 

التخطیط 
االعالمي
د/ أمل عقدة 

طرق تدریس 
مواھب  د/ 
جبر 

الدراما في  
االذاعة

والتلیفزیون 
د/ أمیرة صابر 

الثالثاء 
(عن بعد) 

وسائل إعالم  
محلیة 

عبد الحكم أبو  /د  د
حطب

صحافة وإذاعة  
مدرسیة

د/ نجوي البنداري

صوتیات وإلقاء
علیاء رمضان د/ /د

، د/ محمد 
األفندي

االصول  
الفلسفیة للتربیة 

د/ عبیر  
العصامى 

صحة نفسیة 
وإرشـاد 

نفسى
د/ ثریا سراج

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        

أ.د/ نجالء فاروق الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبان

جامعة طنطا



كلیة التربیة النوعیة
االعالم التربوىقسم 

شعبة المسرح )(للفرقة الرابعةجدول  للمحاضرات النظریة للفصل الدراسى االول  
(الخمیس تربیة میدانیة بالمدارس )–) ربعاءاال-األثنین–) أیام الحضور (السبت ١٢-٨-٤(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 

الثالثاء )–(األحد ) ایام ١٤-١٣-١١-١٠- ٩-٧-٦-٥-٣-٢-١(التعلیم عن بعد) األسبوع (

الیومالفرقة 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠

عة
راب

ال

السبت 
(وجھاً لوجھ) 

الدراما الحركیة 
د/ شیؤین جالل 

ة االصول الفلسفیة للتربی
أ.د/ عبیر العصامى 

النقد المسرحىنظریا ت 
د/ محمد الفرت

االثنین 
(وجھاً لوجھ) 

المسرح التعلیمى  
د/ عزة الملط 

المسرح الشعرى 
د/ محمد الفرت 

طرق تدریس  
أ.د/ مواھب جبر 

االربعاء 
(وجھاً لوجھ) 

الصحة النفسیة وإرشاد 
أ.د/ ثریا سراج 

صوتیات وإلقاء  
أ.د/  محمد االفندى 

خمیس ال
(وجھاً لوجھ) 

التربیـــــــــــــــة المیدانیـــــــــــــــــــــــــــة

الثالثاء )–) ایام (األحد ١٤-١٣-١١-١٠-٩-٧-٦-٥-٣-٢-١(التعلیم عن بعد) األسبوع (

الیومالفرقة 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠

عة
راب

ال

االحد 
(عن بعد) 

طرق تدریس
د/ مواھب جبر.أ

الدراما الحركیة
د/ شیؤین جالل

یا ت النقد نظر
المسرحى
د/ محمد الفرت

المسرح التعلیمى
د/ عزة الملط

المسرح الشعرى
د/ محمد الفرت

الثالثاء 
(عن بعد) 

صوتیات وإلقاء
أ.د/محمد االفندى

االصول الفلسفیة 
للتربیة

د/عبیر العصامى

صحة نفسیة 
وإرشـاد نفسى
د/ ثریا سراج

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        

أ.د/ نجالء فاروق الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبان

جامعة طنطا



كلیة التربیة النوعیة
االقتصاد المنزلىقسم 

) اقتصاد منزلى ( للفرقة األولى  ٢٠٢٠/٢٠٢١جدول للمحاضرات النظریة للفصل الدراسى االول 
األربعاء )–األثنین –) أیام الحضور (السبت ١٣-٩-٥-١(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 

٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لى
الو

السبت ا
(وجھاً لوجھ) 

مدخل الى االقتصاد المنزلى م/ 
د/ جیھان الحداد 
د/ فاتن مخیمر 
د/ رنا عباس 

م/ لغة عربیة إدابھا 
د/ محمد االفندى

أسس التصمیم م/ 
د/ والء زین العابدین 

شیرین المنشاوى / د

م/  مدخل الى العلوم التربویة 
عبیر العصامى د/ 

االثنین 
(وجھاً لوجھ) 

كیمیاء عضوى وغیر عضوى م/ 
د / محمد عزام 
د / ایمان بكر 

مقدمة فى علم النسیج  م/ 
د/ عادل الھنداوى 
د / ھیام الغزالى 

تربیة أسریة  م/ 
د/ ثریا سراج 

بعاء االر
(وجھاً لوجھ) 

م/ مبادىء التغذیة وعلوم االطعمة 
د/ فاتن مخیمر 

مبادىء االقتصاد 
د/ عبیر ھالل 
د / منى عوف 

الخمیس )-الثالثاء –) ایام ( األحد ١٤-١٢-١١-١٠-٨-٧-٦-٤-٣-٢(التعلیم عن بعد) األسبوع (
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیوم الفرقة 

لى
الو

ا

ااالحد 
(عن بعد) 

لغة عربیة إدابھام/ 
محمد االفندىد/ د/ 

م/  مدخل الى 
العلوم التربویة 

د/ عبیر 
العصامى

أسس التصمیمم/ 
د/ والء زین 

العابدین
شیرین المنشاوىد//د

الثالثاء 
(عن بعد) 

مدخل الى م/ 
االقتصاد المنزلى
د/ جیھان الحداد

د/ فاتن مخیمر
رنا عباسد/ 

كیمیاء عضوى م/ 
وغیر عضوى

د / محمد عزام
د / ایمان بكر

تربیة أسریة  /م
د/ ثریا سراج 

الخمیس 
(عن بعد) 

مبادىء التغذیة  م/ 
وعلوم االطعمة 

د/ فاتن مخیمر 

مقدمة فى علم النسیج  م/  
د/ عادل الھنداوى 

ھیام الغزالى / د  د  

مبادىء  م/ 
االقتصاد 
د/ عبیر ھالل 

د / منى عوف 

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة       رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        

الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبانأ.د/ نجالء فاروق 

جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة



االقتصاد المنزلىقسم 
أقتصاد منزلى ) ( للفرقة الثانیة  ٢٠٢٠/٢٠٢١جدول للمحاضرات النظریة للفصل الدراسى االول 

األربعاء )–ثنین األ–) أیام الحضور (السبت ١٤-١٠-٦-٢(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

انی
الث

ة

السبت 
(وجھاً لوجھ) 

أعداد االطعمة م/
د / عادل الباجورى 
د/ فاطمة وصال 

تریكو وكروشیة م/
د / ایرینى سمیر 

م/ علم نفس النمو 
د/ ثریا سراج 

االثنین 
(وجھاً لوجھ) 

م/ الخیوط والتراكیب النسیجیة 
د/ عادل الھنداوى 

د/ وئام حمزة 
إدارة موارد األسرة م/ 

د/ نبیلة عبدالستار -د/ نجالء الحلبى 
مناھج وطرق تدریس  م/ 

مواھب جبر د/ 

االربعاء 
(وجھاً لوجھ) 

كیمیاء حیویة م/ 
د / میرفت فرید 

أساسیات  م/ 
الحاسب  

الصواف احمدد / 
د/ابوالمجدكمال 

م / قراءات باللغة  االجنبیة 
أ.د/ كمال الغمراوى 

) ١م/ ماكینات (
د/ ایمان حامد 

د/ میمنھ االباصیرى 

الخمیس )-الثالثاء –) ایام ( األحد ١٣-١٢-١١-٩-٨-٧-٥-٤-٣-١(التعلیم عن بعد) األسبوع (
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

ال
نیة

ثا

الحد ا
(عن بعد) 

أساسیات  م/ 
الحاسب  

الصواف احمدد / 
كمال د/ابوالمجد 

كیمیاء حیویة م/ 
د / میرفت فرید 

الثالثاء 
(عن بعد) 

علم  / م م
نفس النمو  

د/ ثریا سراج ال    

الخیوط  م/ م/
والتراكیب  

د/ عادل  
الھنداوى 
د/ وئام حمزة 

م/ مناھج وطرق  
تدریس  

مواھب جبر د/ 

تریكو  م/
وكروشیة 

د / ایرینى  
سمیر 

الخمیس 
(عن بعد) 

أعداد االطعمة/م
د/عادل الباجورى
د/ فاطمة وصال

) ١ماكینات ( م/ 
د/ ایمان حامد 
د/ میمنھ  

االباصیرى 

باللغة   م / قراءات 
االجنبیة 

د/ كمال  
الغمراوى

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        

حلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبانأ.د/ نجالء فاروق ال



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

االقتصاد المنزلىقسم 
) أقتصاد منزلى(  للفرقة الثالثة ٢٠٢٠/٢٠٢١جدول للمحاضرات النظریة للفصل الدراسى االول 

(األثنین  تربیة میدانیة بالمدارس )–الخمیس ) –الثالثاء –(األحد ) أیام الحضور ١٤-١١-٧-٣(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لثة
لثا

ا

الحد ا
(وجھاً لوجھ) 

علم نفس قدرات م/ 
د / محمد عبد المطلب 

م/ تك التعلیم 
–د/ حمدى شعبان
د /حسناءالطباخ 

م/ طرق تدریس  
د/ مواھب جبر 

االثنین
میدانیــــــــــــــــــــةالتربیـــــــــــــــــــــــة ال(وجھاً لوجھ) 

الثالثاء 
(وجھاً لوجھ) 

حفظ االطعمة  م/ 
د / عادل الباجورى 

د / رانیا شمس الدین 
تصمیم ازیاءم/ 

د/ ھیام الغزالى 
د/ رانیا حمودة

الخمیس 
(وجھاً لوجھ) 

)  ٢ماكینات (م/ 
د/ ایة محمد فوزى 

اعداد االطعمة  م/ 
د/ امل كویلة 

األربعاء )-–) ایام ( السبت ١٣-١٢-١٠-٩-٨-٦-٥-٤-٢-١(التعلیم عن بعد) األسبوع (
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لثة
لثا

السبت ا
(عن بعد) 

م/ حفظ االطعمة 
د/عادل الباجورى 
د/ رانیا شمس  
الدین 

م/ اعداد االطعمة 
د/ امل كویلة 

االربعاء 
(عن بعد) 

م/علم نفس قدرات 
/ محمد عبد المطلب 

) ٢ماكینات (
د/ایة محمدفوزى 

م/ تصمیم ازیاء 
د/ ھیام الغزالى 
د/ رانیا حمودة 

طرق تدریس م/ 
مواھب جبر د/ 

التعلیمم/ تك 
–د/ حمدى شعبان

د /حسناءالطباخ 

شئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة        القسم               وكیل الكلیة لرئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        

الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبانأ.د/ نجالء فاروق 



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

االقتصاد المنزلىقسم 
) اقتصاد منزلى ( للفرقة الرابعة ٢٠٢٠/٢٠٢١جدول للمحاضرات النظریة للفصل الدراسى االول 

تربیة میدانیة بالمدارس )االربعاء(–الخمیس ) –لثالثاء ا–) أیام الحضور (األحد ١٢-٨-٤(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

عة
راب

ال

ااالحد 
(وجھاً لوجھ) 

الصحة النفسیة وإرشاد م/ 
أ.د/ ثریا سراج 

تغذیة فئات حساسة م/ 
د / فیولیت صبحى 

الثالثاء 
(وجھاً لوجھ) 

تقنین غذائى  م/ 
د / دعاء قابیل 

طرق تدریس م/ 
جبر د/ مواھب 

للتربیة    االصول الفلسفیةم/ 
د/ عبیر العصامى 

االربعاء 
(وجھاً لوجھ) 

تربیـــــــــــــــــــــــة ال
میدانیــــــــــــــــــــةال

األربعاء )-األثنین–) ایام ( السبت ١٤-١٣-١١-١٠- ٩-٧-٦-٥-٣-٢-١(التعلیم عن بعد) األسبوع (
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠- ١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

عة
راب

ال

السبت 
(عن بعد) 

طرق  / م
تدریس 

مواھب د/ د/ 
جبر

تغذیة فئات  م/ 
حساسة 

فیولیت  / د د  
صبحى 

االثنین 
(عن بعد) 

الصحة النفسیة  م/
وإرشاد 
د/ ثریا سراج 

االصول  /م
الفلسفیة 
د/ عبیر  
العصامى

تقنین غذائى  م/ 
دعاء  / د د  

قابیل 

القسم               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               عمید الكلیة        رئیسشئون التعلیم      مدیر اإلدارة القسمسكرتاریة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــ        

أ.د/ نجالء فاروق الحلبى              أ.د/ حمدى إسماعیل شعبان



جامعھ طنطا
كلیة التربیھ النوعیھ 

)١٤-١٢-١١-١٠-٨- ٧-٦-٤-٣-٢االسبوع ( ( التطبیقى )قسم التربیة الفنیة 
٢٠٢٠/٢٠٢١الجدول الدراسى الفرقة األولى الفصل الدراسى االول  للعام الجامعى 

والطالب                       عمید الكلیة سكرتاریة القسم     شئون التعلیم         رئیس مجلس القسم              وكیل الكلیة لشئون التعلیم  
ــ ـــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــ

أ.د/ محمود السید أحمد             أ.د/ نجالء فاروق الحلبى                   أ.د / حمدى إسماعیل شعبان 

الیوم
:٩٫٣٠سكشن

٨٫٣٠
١٠٫٣٠:٩٫

٣٠
١١٫٣٠:١٠٫

٣٠
١٢٫٣٠:١١٫

٣٠
١٫٣٠:١٢٫

٣٠
٢٫٣٠:١٫٣

٠
٣٫٣٠:٢٫٣

٠
٤٫٣٠:٣٫٣

٠

السبت

نسیــــــــــج  أ / أیة عبدهللالرســـــــــــم أ / دالیا عیدالمنعم١سكشن 
الرســـــــــــم أ /  دالیا عیدالمنعمطبــــــــاعة أ / أسماء حمادة٢سكشن
طبــــــــاعة أ / أسماء حمادةمنةهللا سویلمنسیــــــــــج  أ /  ٣سكشن
نسیــــــــــج  أ / منةهللا سویلمأسس التصمیـــــــــم أ / أمانى رخا٤سكشن
أسس التصمیـــــــــم أ / یارا معتزطبــــــــاعة أ / حنان طھ٥سكشن
طبــــــــاعة أ / حنان طھأسس التصمیـــــــــم أ / یارا معتز٦سكشن
أسس التصمیـــــــــم  أ / أمانى رخاالرســـــــــــم أ / نورا حمزة٧سكشن
الرســـــــــــم أ / نورا حمزةأسس التصمیـــــــــم أ / یمنى بھجت٨سكشن

اإلثنین

ھشامالنحــــــــت  أ / ھاجر أسس التصمیـــــــــم  أ / یمنى بھجت١سكشن 
أسس التصمیـــــــــم  أ / أمانى رخانسیــــــــــج  أ / أیة عبدهللا٢سكشن
أسس التصمیـــــــــم  أ / یمنى بھجتأشـــغال فنیة أ / سارة البدوى٣سكشن
أشـــغال فنیة  أ / سارة البدوىالنحــــــــت  أ / حنان فكرى٤سكشن
أشـــغال فنیة أ / مصطفى السعیدالنحــــــــت  أ /  أمانى رخا٥سكشن
النحــــــــت  أ / حنان فكرىأشـــغال فنیة أ / مصطفى السعید٦سكشن
طبــــــــاعة أ / حنان طھنسیــــــــــج  أ / ندى عالء٧سكشن
نسیــــــــــج  أ / ندى عالءطبــــــــاعة أ / أسماء حمادة٨سكشن

األربعاء

طبــــــــاعة أ / فاطمة مجدىأشـــغال فنیة أ / نانسى محمد١سكشن 
أشـــغال فنیة أ / نانسى محمدالنحــــــت  أ / یمنى بھجت٢سكشن
النحــــــت  أ / یمنى بھجتالرســـــــــــم أ / نورا حمزه٣سكشن
الرســـــــــــم أ / نورا حمزهطبــــــــاعة أ / فاطمة مجدى٤سكشن
نسیــــــــــج  أ /  ھاجر عبدالصمدالرســـــــــــم أ /  أمیرة الشیخ٥سكشن
الرســـــــــــم أ /   أمیرة الشیخ نسیــــــــــج  أ /  ھاجر عبدالصمد٦سكشن
النحــــــــت  أ / ھاجر ھشامالسعیدأشـــغال فنیة أ / مصطفى ٧سكشن
أشـــغال فنیة أ / مصطفى السعیدالنحــــــــت  أ / حنان فكرى٨سكشن

اإلشراف على التطبیقى

إشراف المقررإشراف المقرر
أ.د/ رانیا اإلمام طبــــــــاعة 

أ.م.د/ رحاب عطیة
د/ شیرین عمارةالرســـــــــــم 

–د/ رضوى زكریا -د/ عبیر المتولىنسیــــــــــج 
د/ منار الششتاوى

د/ إیمان الشرقاوىتصمیـــــــــم 

د / شیرین عدلىالنحــــــتد/ منار عوداتأشـــغال فنیة



جامعھ طنطا
كلیة التربیھ النوعیھ 

)١٣-١٢-١١-٩-٨-٧-٥-٤-٣-١االسبوع ( ( التطبیقى )قسم التربیة الفنیة 
٢٠٢٠/٢٠٢١الجدول الدراسى الفرقة الثانیة الفصل الدراسى االول  للعام الجامعى 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                       عمید الكلیة سكرتاریة القسم     شئون التعلیم         رئیس مجلس القسم               
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

أ.د/ محمود السید أحمد            أ.د/ نجالء فاروق الحلبى                 أ.د / حمدى إسماعیل شعبان   

التوقیت          
٩٫٣٠:٨٫٣٠١٠٫٣٠:٩٫٣٠١١٫٣٠:١٠٫٣٠١٢٫٣٠:١١٫٣٠١٫٣٠:١٢٫٣٠٢٫٣٠:١٫٣٠٣٫٣٠:٢٫٣٠٤٫٣٠:٣٫٣٠سكشن الیوم

السبت

مـــــعادن أ / نانسى محمد تصـــــــــویر أ / دالیا حمدى١سكشن 
تصـــــــــویر أ / دالیا حمدىمـــــعادن أ / نانسى محمد ٢سكشن
خشـــــــب أ / نورھان صالحأشـــــــغال فنیة  أ / سارة البدوى٣سكشن
أشـــــــغال فنیة  أ / سارة البدوىخشـــــــب أ / نورھان صالح٤سكشن
خـــــــزف أ / عبدالحى طلعتأشـــــــغال فنیة  أ / أمال صالح٥سكشن
أشـــــــغال فنیة  أ / أمال صالحخـــــــزف أ / عبدالحى طلعت٦سكشن
تصـــــــــویر أ / سالى جمالخـــــــزف أ / ندى عالء ٧سكشن
خـــــــزف أ / ندى عالء تصـــــــــویر أ / سالى جمال٨سكشن

اإلثنین 

خشـــــــب أ / بسنت مجدىخـــــــزف أ / ھاجر ھشام١سكشن 
خـــــــزف أ / رقیة حمادةخشـــــــب أ / أسماء محمد٢سكشن
تصـــــــــــمیم أ / آ الء ظریفتصـــــــــویر أ / سالى جمال٣سكشن
تصـــــــــویر أ / دالیا عبد المنعمتصـــــــــــمیم أ / إسراء أسعد٤سكشن
مـــــــــعادن أ / أمنیة ریاضتصـــــــــویر أ / نورا حمزه٥سكشن
تصـــــــــویر أ / نورا حمزهمـــــــــعادن أ / أسماء السید٦سكشن
مـــــــــعادن أ / أسماء السیدالشناوىتصـــــــــــمیم أ / أسماء ٧سكشن
تصـــــــــــمیم أ / أسماء الشناوىمـــــــــعادن أ / أمنیة ریاض٨سكشن

األربعاء 

أشـــــــغال فنیة  أ / سارة البدوىتصـــــــــــمیم أ / آ الء ظریف١سكشن 
تصـــــــــــمیم أ / آ الء ظریفأشـــــــغال فنیة  أ / سارة البدوى٢سكشن
مـــــــــعادن أ / أمنیة ریاضخـــــــزف أ / ھاجر ھشام٣سكشن
خـــــــزف أ / رقیة حمادةمـــــــــعادن أ / أمنیة ریاض٤سكشن
خشـــــــب أ / أسماء محمدتصـــــــــــمیم أ / إسراء أسعد٥سكشن
تصـــــــــــمیم أ / إسراء أسعدخشـــــــب أ / أسماء محمد٦سكشن
خشـــــــب أ / بسنت مجدىأشـــــــغال فنیة   أ / أسماء الشناوى٧سكشن
أشـــــــغال فنیة   أ / أسماء الشناوىخشـــــــب أ / بسنت مجدى٨سكشن

اإلشراف على  
التطبیقى 

إشرافالمقررإشرافالمقرر
أ.د/ سعید عبدالغفارالخزفد/ منى الطبجىالتصویر

أ.م.د/ أسماء العسیلى
أ.د/ محمود السیدخشبأ.م.د/ ھدى مطر التصمیم 

د / نشوى أحمد معادنأ.م.د/ ماجدة شوقىأشـــغال فنیة
د/ سالى سمیر



جامعھ طنطا
كلیة التربیھ النوعیھ 

)١٤- ١٣-١٢-١٠-٩-٨- ٦-٥-٤-٢-١االسبوع ( ( التطبیقى )قسم التربیة الفنیة          

٢٠٢٠/٢٠٢١الجدول الدراسى الفرقة الثالثة الفصل الدراسى االول  للعام الجامعى 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                       عمید الكلیة سكرتاریة القسم     شئون التعلیم         رئیس مجلس القسم               
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ.د/ محمود السید أحمد                 أ.د/ نجالء فاروق الحلبى                  أ.د / حمدى إسماعیل شعبان                       

التوقیت          
٩٫٣٠:٨٫٣٠١٠٫٣٠:٩٫٣٠١١٫٣٠:١٠٫٣٠١٢٫٣٠:١١٫٣٠١٫٣٠:١٢٫٣٠٢٫٣٠:١٫٣٠٣٫٣٠:٢٫٣٠٤٫٣٠:٣٫٣٠سكشن الیوم

األحد

نســــــیج  أ /  رحاب الفقىطــــــــــــــباعة أ / أ سماء حمادة١سكشن 
طــــــــــــــباعة أ / أ سماء حمادةنســــــیج  أ / رحاب الفقى٢سكشن
طــــــــــــــباعة أ / ھبة جبریلنســــــیج  أ / أمیرة الشیخ٣سكشن
تصــــــــــمیم أ / إسراء أسعدطــــــــــــــباعة أ / ھبة جبریل٤سكشن
تصــــــــــویر أ / سالى جمالتصــــــــــمیم أ / أمانى رخا٥سكشن
تصــــــــــمیم أ / أمانى رخاتصــــــــــویر أ / دالیا حمدى ٦سكشن
تصــــــــــمیم أ / یارا معتزتصــــــــــویر أ / سالى جمال٧سكشن

الثالثاء

أشـــــــغال فنیة أ / أمال صالحتصــــــــــمیم أ / إسراء أسعد١سكشن 
تصــــــــــمیم أ / إسراء أسعدأشـــــــغال فنیة أ / أمال صالح٢سكشن
تصــــــــــمیم أ / أمانى رخانحــــــــــت أ / حنان فكرى٣سكشن
نحــــــــــت أ / حنان فكرىأشـــــــغال فنیة أ / أسماء الشناوى٤سكشن
نحــــــــــت أ / ھاجر ھشامطــــــــــــــباعة أ / ھبة جبریل٥سكشن
طــــــــــــــباعة أ / ھبة جبریلنســــــیج  أ / أیة عبدهللا٦سكشن
نســــــیج  أ / أیة عبدهللاطــــــــــــــباعة أ / أ سماء حمادة٧سكشن

الخمیس 

نحــــــــــت أ / حنان فكرىتصــــــــــویر أ / دالیا حمدى ١سكشن 
تصــــــــــویر أ / دالیا حمدى نحــــــــــت أ / حنان فكرى٢سكشن
تصــــــــــویر أ / دالیا عبدالمنعمالشناوىأشـــــــغال فنیة أ / أسماء ٣سكشن
تصــــــــــویر أ / أمیرة الشیخنســــــیج  أ / رحاب الفقى٤سكشن
أشـــــــغال فنیة أ / أسماء الشناوىنســــــیج  أ / أیة عبدهللا٥سكشن
ھشامنحــــــــــت أ / ھاجر أشـــــــغال فنیة أ / أمال صالح٦سكشن
أشـــــــغال فنیة أ / أمال صالحنحــــــــــت أ / ھاجر ھشام٧سكشن

اإلشراف على  
التطبیقى 

إشرافالمقررإشرافالمقرر
أ.د/ مھاعامرطبــــــــاعة أ.د / عبدالواحد عطیةالنحــــــت

د/ مروة سلیمان التصویرأ.د/ منال فوزىأشـــغال فنیة
أ.د/ مھا الشیمىنسیــــــــــج

أ.م.د/ أسماء خطاب
د/  عبیر المتولى 

د/ یسرا مسعد تصمیـــــــــم 



جامعھ طنطا
كلیة التربیھ النوعیھ 

)١٤- ١٣-١١-١٠-٩-٧- ٦-٥-٣-٢-١االسبوع ( ( التطبیقى )یة الفنیة        قسم الترب
٢٠٢٠/٢٠٢١الجدول الدراسى الفرقة الرابعة الفصل الدراسى االول  للعام الجامعى 

عمید الكلیة سكرتاریة القسم     شئون التعلیم         رئیس مجلس القسم              وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب             
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      ـــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــ

أ.د/ محمود السید أحمد               أ.د/ نجالء فاروق الحلبى                   أ.د / حمدى إسماعیل شعبان                       

التوقیت          
٩٫٣٠:٨٫٣٠١٠٫٣٠:٩٫٣٠١١٫٣٠:١٠٫٣٠١٢٫٣٠:١١٫٣٠١٫٣٠:١٢٫٣٠٢٫٣٠:١٫٣٠٣٫٣٠:٢٫٣٠٤٫٣٠:٣٫٣٠سكشن الیوم

األحد

خشـــــــــب أ / نورھان صالحمــــــــعادن أ / أمنیة ریاض١سكشن 
مــــــــعادن أ / أمنیة ریاضخشـــــــــب أ / نورھان صالح٢سكشن
تصــــــمیم أ / شروق إیھابخـــــــــزف أ / فاطمة مجدى ٣سكشن
خـــــــــزف أ / فاطمة مجدى تصــــــمیم أ / شروق إیھاب٤سكشن
خشـــــــــب أ / أسماء محمدخـــــــــزف أ / مصطفى السعید٥سكشن
خـــــــــزف أ / مصطفى السعیدتـــصویر أ / أمیرة الشیخ ٦سكشن
السیدمــــــــعادن أ / أسماء خشـــــــــب أ / أسماء محمد٧سكشن
تـــصویر أ / دالیا عبدالمنعممــــــــعادن أ / أسماء السید٨سكشن

الثالثاء

تـــصویر أ / دالیا عبدالمنعمخـــــــــزف أ / فاطمة مجدى ١سكشن 
خـــــــــزف أ / آالء ظریفتـــصویر أ / دالیا عبدالمنعم٢سكشن
خشـــــــــب أ / أسماء محمدتـــصویر أ / أمیرة الشیخ ٣سكشن
تـــصویر أ / أمیرة الشیخ خشـــــــــب أ / أسماء محمد٤سكشن
مــــــــعادن أ / أسماء السیدتصــــــمیم أ / مصطفى السعید٥سكشن
تصــــــمیم أ / شروق إیھابمــــــــعادن أ / نانسى محمد٦سكشن
تصــــــمیم أ / مصطفى السعیدآالء ظریفخـــــــــزف أ / ٧سكشن
خشـــــــــب أ / بسنت مجدى تصــــــمیم أ / شروق إیھاب٨سكشن

الخمیس 

تصــــــمیم أ / ھاجر عبدالصمد١سكشن 

مشــــــــــــــروع التـــــــــــــخرج 

تصــــــمیم أ / شروق إیھاب٢سكشن
مــــــــعادن أ / نانسى محمد٣سكشن
مــــــــعادن أ / أسماء السید٤سكشن
تـــصویر أ / أمیرة الشیخ ٥سكشن
خشـــــــــب أ / بسنت مجدى ٦سكشن
تـــصویر أ / دالیا عبدالمنعم٧سكشن
خـــــــــزف أ / آالء ظریف٨سكشن

اإلشراف على  
التطبیقى 

إشرافالمقررإشرافالمقرر
أ.د/ حسن طھ التصمیم أ.د / السید مزروع معادن
أ.م.د/ أمانى حبیبالتصویرأ.د/ حسان رشید الخزف
أ.د/ محمود السیدخشب



تطبیقي موسیقي
الفرقة األولى

–١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠–٨٫٣٠سكشنالیوم
٦٫٣٠-٥٫٣٠٥٫٣٠–٤٫٣٠٤٫٣٠–٣٫٣٠٣٫٣٠–٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠

السبت

قواعد غربي م.م/ أحمد صابر–صولفیج عربى ١سكشن
د/ مالك فخرى

قواعد م. عربیة 
م.م/ سلمى أكرم

قواعد م. عربیة ٢سكشن
م.م/ سلمى أكرم

قواعد غربي 
م.م/ أحمد صابر–صولفیج عربى د/ مالك فخرى

قواعد غربي م.م/ أحمد صابر–صولفیج عربى ٣سكشن
د/ مالك فخرى

قواعد م. عربیة 
م.م/ سلمى 

أكرم

اإلثنین

د/ نورھان ماجد–تدریب صوت ١سكشن

د/ نورھان ماجد–تدریب صوت ٢سكشن

إیقاع حركى د/ مروه األحمدىد/ نورھان ماجد–تدریب صوت ٣سكشن

األربعاء

إیقاع حركى د/ مروه األحمدىأ/ أحمد حامد–تدریب سمع ١سكشن

إیقاع حركى د/ مروه األحمدىأ/ أحمد حامد–تدریب سمع ٢سكشن

أ/ أحمد حامد–تدریب سمع ٣سكشن

اا 

الفرقة األولىجدول 



الفرقة الثانیة 
–١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠–٨٫٣٠سكشنالیوم

٦٫٣٠-٥٫٣٠٥٫٣٠–٤٫٣٠٤٫٣٠–٣٫٣٠٣٫٣٠–٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠

السبت

د/ مروه األحمدى–إرتجال د/ نورھان ماجد–تدریب صوت د/ كرستین فایز–تدریب سمع ١سكشن

د/ نورھان ماجد–تدریب صوت د/ كرستین فایز–تدریب سمع د/ مروه األحمدى–إرتجال ٢سكشن

د/ كرستین فایز–تدریب سمع د/ مروه األحمدى–إرتجال د/ نورھان ماجد–تدریب صوت ٣سكشن

اإلثنین

إیقاع حركى١سكشن
أ/ أحمد حامد

صولفیج عربي
أ/ ھاجر أیمن

ھارمونى
أ/ آیھ صبرى

تحلیل م. عربیة
د/ كرستین فایز–عزف أناشید م.م/ سلمى أكرم

ھارمونى٢سكشن
أ/ آیھ صبرى

إیقاع حركى
أ/ أحمد حامد

صولفیج عربي
أ/ ھاجر أیمن

عربیةتحلیل م. 
م.م/ سلمى 

أكرم
د/ كرستین فایز–عزف أناشید 

إیقاع حركى٣سكشن
أ/ أحمد حامد

صولفیج عربي
أ/ ھاجر أیمن

ھارمونى
أ/ آیھ صبرى

تحلیل م. عربیة
م.م/ سلمى 

أكرم

األربعاء

د/ نورھان ماجد–أداء جماعى ١سكشن

د/ نورھان ماجد–أداء جماعى ٢سكشن

د/ كرستین فایز–عزف أناشید د/ نورھان ماجد–أداء جماعى ٣سكشن

جدول الفرقة األولى



الفرقة الثالثة
–١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠–٨٫٣٠سكشنالیوم

١١٫٣٠
١١٫٣٠ -

٦٫٣٠-٥٫٣٠٥٫٣٠–٤٫٣٠٤٫٣٠–٣٫٣٠٣٫٣٠–٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠

األحد

قیادة فرقةد/ كرستین فایز–إیقاع حركى ١سكشن
د/ نورھان ماجد–أداء جماعى أ/ ھاجر أیمن

قیادة فرقة٢سكشن
د/ كرستین فایز–إیقاع حركى د/ نورھان ماجد–أداء جماعى أ/ ھاجر أیمن

قیادة فرقةد/ نورھان ماجد–أداء جماعى ٣سكشن
د/ كرستین فایز–إیقاع حركى ھاجر أیمنأ/ 

الثالثاء

ھامونىأ/ أحمد حامد–إرتجال موسیقى ١سكشن
أ/ آیھ صبرى

صولفیج عربي 
م.م/ سلمى أكرم

ھامونىأ/ أحمد حامد–إرتجال موسیقى ٢سكشن
أ/ آیھ صبرى

صولفیج عربي 
م.م/ سلمى أكرم

ھامونى٣سكشن
صولفیج عربي أ/ أحمد حامد–إرتجال موسیقى آیھ صبرىأ/ 

م.م/ سلمى أكرم

الخمیس

أ/ أحمد حامد–تدریب سمع ١سكشن

أ/ أحمد حامد–تدریب سمع ٢سكشن

أ/ أحمد حامد–تدریب سمع ٣سكشن

جدول الفرقة األولى



الفرقة الرابعة
–١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠–٨٫٣٠سكشنالیوم

٦٫٣٠-٥٫٣٠٥٫٣٠–٤٫٣٠٤٫٣٠–٣٫٣٠٣٫٣٠–٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠- ١١٫٣٠١١٫٣٠

األحد

ھارمونىد/ مالك فخري–تدریب سمع ١سكشن
د/ ھبھ عزوز

توزیع آلى
د/ ھبھ عزوز

ھارمونى٢سكشن
د/ ھبھ عزوز

توزیع آلى
عزوزد/ ھبھ 

ھارمونى٣سكشن
أ/ ایھ صبري

توزیع آلى
د/ ھبھ عزوز

ھارمونى٤سكشن
أ/ ایھ صبري

توزیع آلى
د/ ھبھ عزوز

الثالثاء

أ/ أحمد حامد–إیقاع حركى د/ مروه األحمدى–إرتجال موسیقى ١سكشن

د/ مالك فخري–تدریب سمع د/ مروه األحمدى–إرتجال موسیقى د/ مالك فخري–تدریب سمع ٢سكشن

د/ مروه –إرتجال موسیقى ٣سكشن
األحمدى

د/ مروه –إرتجال موسیقى د/ مالك فخري–تدریب سمع ٤سكشن
أ/ أحمد حامد–إیقاع حركى األحمدى

الخمیس

أ/ ھاجر أیمن–صولفیج عربي د/ نورھان ماجد–أداء جماعى ١سكشن

أ/ أحمد حامد–إیقاع حركى د/ نورھان ماجد–أداء جماعى أ/ ھاجر أیمن–صولفیج عربي د/ نورھان ماجد–أداء جماعى ٢سكشن

أ/ أحمد حامد–إیقاع حركى أ/ ھاجر أیمن–صولفیج عربي ٣سكشن

د/ نورھان ماجد–أداء جماعى أ/ ھاجر أیمن–صولفیج عربي ٤سكشن

جدول الفرقة األولى



جامعة طنطا 
كلیة التربیة النوعیة  

قسم تكنولوجیا التعلیم     
٢٠٢١/      ٢٠٢٠لفصل االول                        الفرقة   (         االولى            )   العام الجامعى                   التطبیقى لجدول  

الخمیــــس ) -الثالثـــاء –ـد )               أیــــام الحضـــــــور ( االحــ١٤-١٢-١١-١٠-٨-٧-٦-٤-٣-٢( التعلیم وجھا لوجھ  )                   االسبـــــــوع ( 

–١٢٫٥١٢٫٥- ١١٫٥١١٫٥–١٠٫٥١٠٫٥ــ ٩٫٥٩٫٥–٨٫٥الیوم
٦٫٥- ٥٫٥٥٫٥–٤٫٥٤٫٥–٣٫٥٣٫٥–٢٫٥٢٫٥–١٫٥١٫٥

االحد
١انتاج رسومات س
م.م/ رشا وشاحي
٢فھرسھ وصفیة س

م.م/ زینب

١انتاج رسومات س
م.م/ رشا وشاحي
٣فھرسھ وصفیة س

م.م/ زینب

٢انتاج رسومات س
م.م/ رشا وشاحي
٤فھرسھ وصفیة س

م.م/ زینب

٣انتاج رسومات س
م.م/ رشا وشاحي
٥فھرسھ وصفیة س

م.م/ زینب

٤انتاج رسومات س
م.م/ رشا وشاحي
١فھرسھ وصفیة س

م.م/ زینب

الثالثاء

١مقدمة حاسب س
م.م/ یاسمین عبد الغنى

٢متاحف ومعارض س
جمالم/ اسالم 

٤فھرسھ وصفیة س
م.م/ زینب

٢مقدمة حاسب س
م.م/ یاسمین عبد الغنى

٣متاحف ومعارض س
م/ اسالم جمال

٥فھرسھ وصفیة س
م.م/ زینب

٣مقدمة حاسب س
م.م/ یاسمین عبد الغنى

١متاحف ومعارض س
م/ اسالم جمال

٢فھرسھ وصفیة س
م.م/ زینب

٤مقدمة حاسب س
م.م/ یاسمین عبد الغنى

٥متاحف ومعارض س
م/ اسالم جمال

٣فھرسھ وصفیة س
م.م/ زینب

٥مقدمة حاسب س
م.م/ یاسمین عبد الغنى

٤متاحف ومعارض س
م/ اسالم جمال

١فھرسھ وصفیة س
م.م/ زینب

الخمیس
٥انتاج رسومات س

نرمین سعید م.م/ 
١ریاضة حاسب س

محمد حرز هللام.م/ 

٥انتاج رسومات س
نرمین سعیدم.م/ 

٢ریاضة حاسب س
محمد حرز هللام.م/ 

٢انتاج رسومات س
م.م/ رشا وشاحي
٣ریاضة حاسب س

محمد حرز هللام.م/ 

٣انتاج رسومات س
م.م/ رشا وشاحي
٤ریاضة حاسب س

محمد حرز هللام.م/ 

٤انتاج رسومات س
م.م/ رشا وشاحي
٥ریاضة حاسب س

محمد حرز هللام.م/ 

عمید الكلیةوكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب رئیس القسمادارةمدیر مراجعسكرتیر

( أ.د/ حمدى اسماعیل شعبان ) ( أ.د/ نجالء فاروق الحلبي ) ( أ.د/ حسناء عبد العاطى الطباخ )



جامعة طنطا 
كلیة التربیة النوعیة  

قسم تكنولوجیا التعلیم     
٢٠٢١/      ٢٠٢٠)   العام الجامعى                   الثانیة لفصل االول                        الفرقة   (         التطبیقى لجدول  

الخمیــــس ) -الثالثـــاء –)               أیــــام الحضـــــــور ( االحـــد ١٣-١٢-١١- ٩-٨-٧-٥-٤-٣-١( التعلیم وجھا لوجھ  )                   االسبـــــــوع ( 

–١٢٫٥١٢٫٥- ١١٫٥١١٫٥–١٠٫٥١٠٫٥ــ ٩٫٥٩٫٥–٨٫٥الیوم
٦٫٥- ٥٫٥٥٫٥–٤٫٥٤٫٥–٣٫٥٣٫٥–٢٫٥٢٫٥–١٫٥١٫٥

االحد
١اجھزة عرض س

ایمان شعبانم.م/ 
٢تصویر  س

نور جاللم.م/ 

٢اجھزة عرض س
ایمان شعبانم.م/ 

٣تصویر  س
نور جاللم.م/ 

٣اجھزة عرض س
ایمان شعبانم.م/ 

١تصویر  س
نور جاللم.م/ 

٤اجھزة عرض س
ایمان شعبانم.م/ 

٥تصویر  س
نور جاللم.م/ 

٤تصویر  س
نور جاللم.م/ 

الثالثاء

١اجھزة عرض س
ایمان شعبانم.م/ 

٢تصویر  س
نور جاللم.م/ 

٥نوافذ  س
اماني صادقم.م/ 

٢اجھزة عرض س
ایمان شعبانم.م/ 

٣تصویر  س
نور جاللم.م/ 

٤نوافذ  س
اماني صادقم.م/ 

٣اجھزة عرض س
ایمان شعبانم.م/ 

١تصویر  س
نور جاللم.م/ 

٢نوافذ  س
اماني صادقم.م/ 

٤اجھزة عرض س
ایمان شعبانم.م/ 

٥تصویر  س
نور جاللم.م/ 

١نوافذ  س
اماني صادقم.م/ 

٤تصویر  س
نور جاللم.م/ 

٣نوافذ  س
اماني صادقم.م/ 

الخمیس
٥اجھزة عرض س

اسالم جمالم/ 
١نوافذ  س

اماني صادقم.م/ 

٥اجھزة عرض س
اسالم جمالم/ 

٢نوافذ  س
اماني صادقم.م/ 

٣نوافذ  س
اماني صادقم.م/ 

٤نوافذ  س
اماني صادقم.م/ 

٥نوافذ  س
اماني صادقم.م/ 

عمید الكلیةوكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب رئیس القسممدیر ادارةمراجعسكرتیر

( أ.د/ حمدى اسماعیل شعبان ) ( أ.د/ نجالء فاروق الحلبي ) ( أ.د/ حسناء عبد العاطى الطباخ )



جامعة طنطا 
كلیة التربیة النوعیة  

قسم تكنولوجیا التعلیم     

٢٠٢١/      ٢٠٢٠)   العام الجامعى                    الثالثة عاملفصل االول                        الفرقة   (         التطبیقى لجدول  

) االربعاء-االثنین–السبت)               أیــــام الحضـــــــور ( ١٣-١٢-١٠- ٩-٨-٦-٥-٤-٢-١( التعلیم وجھا لوجھ  )                   االسبـــــــوع ( 

–١٢٫٥١٢٫٥- ١١٫٥١١٫٥–١٠٫٥١٠٫٥ــ ٩٫٥٩٫٥–٨٫٥الیوم
٦٫٥- ٥٫٥٥٫٥–٤٫٥٤٫٥–٣٫٥٣٫٥–٢٫٥٢٫٥–١٫٥١٫٥

السبت

١انتاج برامج فیدیو  ساالثنین 
مي الشرقاويم/ 

١انتاج برامج فیدیو  س
مي الشرقاويم/ 

٢انتاج برامج فیدیو  س
مي الشرقاويم/ 

٢انتاج برامج فیدیو  س
الشرقاويمي م/ 

٣انتاج برامج فیدیو  س
مي الشرقاويم/ 

االربعاء 
٣انتاج برامج فیدیو  س

مي الشرقاويم/ 

عمید الكلیةوكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب رئیس القسممدیر ادارةمراجعسكرتیر

( أ.د/ حمدى اسماعیل شعبان ) ( أ.د/ نجالء فاروق الحلبي ) العاطى الطباخ )( أ.د/ حسناء عبد 



جامعة طنطا 
كلیة التربیة النوعیة  

قسم تكنولوجیا التعلیم     

٢٠٢١/     ٢٠٢٠)   العام الجامعى                   الثالثة حاسب لفصل االول                        الفرقة   (         التطبیقى لجدول  

) االربعاء-االثنین–سبتال)               أیــــام الحضـــــــور ( ١٣-١٢-١٠- ٩-٨-٦-٥-٤-٢-١( التعلیم وجھا لوجھ  )                   االسبـــــــوع ( 

–١٢٫٥١٢٫٥- ١١٫٥١١٫٥–١٠٫٥١٠٫٥ــ ٩٫٥٩٫٥–٨٫٥الیوم
٦٫٥- ٥٫٥٥٫٥–٤٫٥٤٫٥–٣٫٥٣٫٥–٢٫٥٢٫٥–١٫٥١٫٥

١قواعد بیانات   سالسبت
وائل زعویلم/ م.

١قواعد بیانات   س
وائل زعویلم/ م.

٢قواعد بیانات   س
وائل زعویلم/ م.

٢قواعد بیانات   س
وائل زعویلم/ م.

١نظم تشغیل   ساالثنین 
ھبة الشاطبيم/ 

١نظم تشغیل   س
ھبة الشاطبيم/ 

٣نظم تشغیل   س
ھبة الشاطبيم/ 

١استخدام اكسل   س
حسناء السوقيم/ م.

٣نظم تشغیل   س
ھبة الشاطبيم/ 

٢نظم تشغیل   س
ھبة الشاطبيم/ 

االربعاء 
٢ساستخدام اكسل   

حسناء السوقيم/ م.
٣قواعد بیانات   س

وائل زعویلم/ م.

٢استخدام اكسل   س
حسناء السوقيم/ م.

٣قواعد بیانات   س
وائل زعویلم/ م.

٢استخدام اكسل   س
حسناء السوقيم/ م.

٢استخدام اكسل   س
حسناء السوقيم/ م.

٢استخدام اكسل   س
حسناء السوقيم/ م.

عمید الكلیةوكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب رئیس القسممدیر ادارةمراجعسكرتیر

( أ.د/ حمدى اسماعیل شعبان ) ( أ.د/ نجالء فاروق الحلبي ) ( أ.د/ حسناء عبد العاطى الطباخ )



جامعة طنطا 
كلیة التربیة النوعیة  

ا التعلیم     قسم تكنولوجی

٢٠٢١/      ٢٠٢٠)   العام الجامعى                    الرابعة عاملفصل االول                        الفرقة   (         التطبیقى لجدول  

) االربعاء-االثنین–السبت)               أیــــام الحضـــــــور ( ١٤-١٣-١١-١٠- ٩-٧-٦-٥-٣-٢-١( التعلیم وجھا لوجھ  )                   االسبـــــــوع ( 

–١٢٫٥١٢٫٥- ١١٫٥١١٫٥–١٠٫٥١٠٫٥ــ ٩٫٥٩٫٥–٨٫٥الیوم
٦٫٥- ٥٫٥٥٫٥–٤٫٥٤٫٥–٣٫٥٣٫٥–٢٫٥٢٫٥–١٫٥١٫٥

١تصمیم مواقف   سالسبت
غادة جعیطر م/ م.

١تصمیم مواقف   س
غادة جعیطرم/ م.

٢تصمیم مواقف   س
غادة جعیطرم/ م.

٣تصمیم مواقف   س
غادة جعیطرم/ م.

٣تصمیم مواقف   س
غادة جعیطرم/ م.

١برمجة باستخدام البرامج   ساالثنین 
یاسمین عبد الغنيم/ 

١باستخدام البرامج   سبرمجة 
یاسمین عبد الغنيم/ 

٢برمجة باستخدام البرامج   س
یاسمین عبد الغنيم/ 

٢برمجة باستخدام البرامج   س
یاسمین عبد الغنيم/ 

٢تصمیم مواقف   س
غادة جعیطرم/ م.

٣برمجة باستخدام البرامج   ساالربعاء 
ھبة الشاطبيم/ 

٣برمجة باستخدام البرامج   س
ھبھ الشاطبي/م

عمید الكلیةوكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب رئیس القسممدیر ادارةمراجعسكرتیر

( أ.د/ حمدى اسماعیل شعبان ) ( أ.د/ نجالء فاروق الحلبي ) ( أ.د/ حسناء عبد العاطى الطباخ )



جامعة طنطا 
كلیة التربیة النوعیة  

قسم تكنولوجیا التعلیم     

٢٠٢١/      ٢٠٢٠)   العام الجامعى                    الرابعة حاسب لفصل االول                        الفرقة   (         التطبیقى لجدول  

) االربعاء-االثنین–السبت)               أیــــام الحضـــــــور ( ١٤-١٣-١١-١٠- ٩-٧-٦-٥-٣-٢-١( التعلیم وجھا لوجھ  )                   االسبـــــــوع ( 

–١٢٫٥١٢٫٥- ١١٫٥١١٫٥–١٠٫٥١٠٫٥ــ ٩٫٥٩٫٥–٨٫٥الیوم
٦٫٥- ٥٫٥٥٫٥–٤٫٥٤٫٥–٣٫٥٣٫٥–٢٫٥٢٫٥–١٫٥١٫٥

١الحاسب فى التعلیم    سالسبت
غادة ابو شادي م/ م.

١الحاسب فى التعلیم    س
غادة ابو شاديم/ م.

٢الحاسب فى التعلیم    س
غادة ابو شاديم/ م.

٣الحاسب فى التعلیم    س
ابو شاديغادة م/ م.

٣الحاسب فى التعلیم    س
غادة ابو شاديم/ م.

٢الحاسب فى التعلیم    ساالثنین 
غادة ابو شاديم/ م.

١منظومة حاسب    س
محمد حرز هللام/ م.

٢منظومة حاسب    س
محمد حرز هللام/ م.

٣منظومة حاسب    س
محمد حرز هللام/ م.

االربعاء 

عمید الكلیةوكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب رئیس القسممدیر ادارةمراجعسكرتیر

( أ.د/ حمدى اسماعیل شعبان ) ( أ.د/ نجالء فاروق الحلبي ) ( أ.د/ حسناء عبد العاطى الطباخ )



جامعة طنطا
التربیة النوعیةكلیة 
االعالم التربوىقسم 

للفرقة الثانیة ٢٠٢٠/٢٠٢١للفصل الدراسى االول التطبیقىجدول 
الخمیس)-الثالثاء –) أیام الحضور (األحد ١٣-٩-٥-١(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 

٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

نیة
لثا

ا

االحد 
(وجھاً  

لوجھ) 

الترجمة االعالمیة 
٢، س١س  أ / والء الجارحى

الترجمة االعالمیة 
أ / والء الجارحى 

٥، س ٤، س٣أ / والء الجارحى س 
الثالثاء 
(وجھاً  

لوجھ) 

اساسیات الحاسب 
١س 

م/ مى الشرقاوى

اساسیات  
الحاسب 

٢س 
م/ مى الشرقاوى

اساسیات الحاسب 
٣س 

م/ مى الشرقاوى

اساسیات الحاسب 
٤س

م/ مى الشرقاوى

اساسیات الحاسب 
٥س 

م/ مى الشرقاوى

خمیس ال
(وجھاً  

لوجھ) 

قسمسكرتاریة                                                                                                   رئیس ال



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

االعالم التربوىقسم 
)افةحة الصشعب(للفرقة الثالثة٢٠٢٠/٢٠٢١للفصل الدراسى االول التطبیقىجدول 

األربعاء) -االثنین–) أیام الحضور (السبت ١٤- ١١-٧-٣االسبوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لثة
لثا

ا

السبت 
(وجھاً  

لوجھ) 

االحصاء والحاسب 
١س 

االحصاء والحاسب 
٢س

االحصاء والحاسب 
٣س

تك التعلیم  
١س  

تك التعلیم  
١س  

تك التعلیم  
١س  

االثنین 
(وجھاً  

لوجھ) 

التحریر الصحفى
م.م/ شیماء عبدالنبى١س 

التحریر الصحفى
م. م /  َعال عبدالجواد ٢س

الصحفىالتحریر 
م/ ایة حمدى ٣س 

تصویر إعالمي 
م  / فاطمة عمارة٣س 

االربعاء 
(وجھاً  

لوجھ) 

تصویر إعالمي  

م.م/ نھى الدیب١س 

تصویر إعالمي 
م.م/ نھى الدیب٢س 

رئیس القسمسكرتاریة  



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

االعالم التربوىقسم 
شعبة المسرح )(للفرقة الثالثة٢٠٢٠/٢٠٢١للفصل الدراسى االول التطبیقىجدول 

األربعاء) -االثنین–) أیام الحضور (السبت ١٤- ١١-٧-٣االسبوع ( 
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠الیومالفرقة 

لثة
لثا

ا

السبت 
(وجھاً  

لوجھ) 

فن الكتابة للمسرح 
م / حنان طالل ١س  

فن الكتابة للمسرح 
م / حنان طالل ٢س  

االثنین 
(وجھاً  

لوجھ) 

تك التعلیم  
١س  

تك التعلیم  
نظریات االخراج المسرحى  ٢س  

نظریات االخراج المسرحى  م / حنان طالل ١س  
م / سوسن مصطفى ٢س  

االربعاء 
(وجھاً  

لوجھ) 

التحلیل المسرحى 
م .م / محمد عالء الخطیب ١س  

التحلیل المسرحى 

م / سوسن مصطفى ٢س  

رئیس القسمسكرتاریة 



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

االعالم التربوىقسم 
)افةحة الصشعب(للفرقة الرابعةللفصل الدراسى االول  التطبیقى جدول  

) ربعاءاال-األثنین–أیام الحضور (السبت ) ١٢-٨-٤(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 
الیومالفرقة 

٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠ -
١٠٫٣٠

٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠١٢٫٣٠-١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠

عة
راب

ال

السبت 
(وجھاً لوجھ) 

صوتیات وإلقاء 
م.م/ شیماء عبدالنبى ١س  

صوتیات وإلقاء 
عال  عبدالجواد م.م/  ٢س

صوتیات وإلقاء 
إسراء جمال  م/ ٣س  

االثنین 
(وجھاً لوجھ) 

الدراما في االذاعة  
والتلیفزیون 

ایة حمدى م/ ١س 

الدراما في االذاعة  
والتلیفزیون 

فاطمة عمارة م/ ٢س 

الدراما في االذاعة  
والتلیفزیون 

وإذاعة مدرسیة صحافة  فاطمة عمارة م/ ٣س 
إسراء جمال م/ ٣س 

االربعاء 
(وجھاً لوجھ) 

صحافة وإذاعة مدرسیة 
اسماء عبدالقادر م/ ١س 

صحافة وإذاعة مدرسیة 
اسماء عبدالقادر م/ ٢س 

رئیس القسمسكرتاریة                                                                                                   



جامعة طنطا
كلیة التربیة النوعیة

االعالم التربوىقسم 
شعبة المسرح )(للفرقة الرابعة للفصل الدراسى االول  التطبیقى جدول  

) ربعاءاال-األثنین–) أیام الحضور (السبت ١٢-٨-٤(التعلیم وجھاً لوجھ )االسبوع ( 

الیومالفرقة 
١١٫٣٠١١٫٣٠-١٠٫٣٠١٠٫٣٠-٩٫٣٠٩٫٣٠-٨٫٣٠-

١٢٫٣٠
٦٫٣-٥٫٣٠٥٫٣٠-٤٫٣٠٤٫٣٠-٣٫٣٠٣٫٣٠-٢٫٣٠٢٫٣٠-١٫٣٠١٫٣٠- ١٢٫٣٠

عة
راب

ال

السبت 
(وجھاً لوجھ) 

المسرح الشعرى 
م.م / احالم محمود  ١س

المسرح الشعرى 
م.م / نادیة مصطفى ٢س

االثنین 
(وجھاً لوجھ) 

المسرح التعلیمى  
م.م / منةهللا محمد ١س

المسرح التعلیمى  
م.م / منةهللا محمد ٢س

االربعاء 
(وجھاً لوجھ) 

صوتیات وإلقاء 
م.م /محمد عالء  ١س

الخطیب

صوتیات وإلقاء 
رشا أحمد  م.م /  ٢س

عبدالرحیم 

رئیس القسمسكرتاریة                                                                                                                     



جامعة طنطا  
كلیة التربیة النوعیة  

قسم االقتصاد المنزلى                                                                       
م ٢٠٢١/ ٢٠٢٠الجامعى للعام الفرقة االولى  الفصل الدراسى ااالول التطبیقى جدول 

٦٬٥-٥٬٥٥٬٥-٤٬٥٤٬٥-٣٬٥٣٬٥-٢٬٥٢٬٥-١٬٥١٬٥-١٢٬٥١٢٬٥-١١٬٥١١٬٥-١٠٬٥١٠٬٥-٩٬٥٩٬٥-٨٬٥

السبت  

مبادىء التغذیة وعلوم االطعمة 
ط ٣د/ فاتن مخیمر  

١س  

مبادىء التغذیة وعلوم االطعمة 
ط ٣أ/ ایمان سمیر  

٢س  

مبادىء التغذیة وعلوم االطعمة 
ط ٣أ / ایمان سمیر 

٣س  

مبادىء التغذیة وعلوم االطعمة 
ط ٣أ / ایمان سمیر 

٤س  

عضوىكیمیاء  
ط ٢أ / موسى صالح 

٣س

كیمیاء عضوى
ط ٢أ / موسى صالح 

١س 

كیمیاء عضوى
ط ٢أ / موسى صالح 

٤س  

مقدمھ فى علم النسیج
ط ٢د / رنا نافع 

٣س  

مقدمھ فى علم النسیج
ط ٢د / رنا نافع 

٥س  

مقدمھ فى علم النسیج
ط ٢د / رنا نافع 

٤س 

االثنین

مبادىء التغذیة وعلوم االطعمة 
ط ٣د / فاتن مخیمر 

٥س  

مقدمھ فى علم النسیج
ط ٢ا / نورا نبیة  
١س

مقدمھ فى علم النسیج
ط ٢أ/ نورا نبیة 

٢س

كیمیاء عضوى
ط ٢أ / موسى صالح 

٥س 

كیمیاء عضوى
ط ٢أ / موسى صالح 

٣س 

أسس تصمیم
ط ٤د / سحر انیس 

٣س 

أسس تصمیم 
ط ٤د / سحر انیس 

٥س 

أسس تصمیم
ط  ٤ا/ عفاف على  

٢س 

أسس تصمیم
ط  ٤أ / عفاف على 

٤س 

االربعاء

كیمیاء عضوى
ط ٢أ / موسى صالح 

٣س 

كیمیاء عضوى
٢أ / موسى صالح 

ط 
٢س 

كیمیاء عضوى
ط ٢أ / موسى صالح 

١س 

كیمیاء عضوى
ط ٢أ / موسى صالح 

٤س 

كیمیاء عضوى
ط ٢أ / موسى صالح 

٥س 

أسس تصمیم
ط  ٤ا/ عفاف على  

١س 

رئیس القسم                                        
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جامعة طنطا  
كلیة التربیة النوعیة  

قسم االقتصاد المنزلى                                                                       
م٢٠٢١/ ٢٠٢٠جدول التطبیقى الفرقة الثانیة  الفصل الدراسى ااالول للعام الجامعى 

٦٬٥-٥٬٥٥٬٥-٤٬٥٤٬٥-٣٬٥٣٬٥-٢٬٥٢٬٥-١٬٥١٬٥-١٢٬٥١٢٬٥-١١٬٥١١٬٥-١٠٬٥١٠٬٥-٩٬٥٩٬٥-٨٬٥

السبت  

اعداد االطعمة 
ط ٣د/فاطمة وصال 

١س  

اعداد االطعمة 
ط ٣د/ فاطمة وصال  

٢س  

اعداد االطعمة 
ط ٣د/ فاطمة وصال  

٣س  

تریكو وكروشیة  
٥ط س ٣أ / والء احمد 

أدارة موارد االسرة 
٣ط س٢د / منى عوف  

أدارة موارد االسرة 
١ط س٢منى عوف  د / 

أدارة موارد االسرة 
ط  ٢د / منى عوف  

٢س

الخیوط والتراكیب النسیجیة  
٤ط س ٢أ / نورا نبیة  

١ماكینات  
ط ٢د / سحر انیس 

٣س  

١ماكینات  
ط ٢د / سحر انیس 

٥س  

تریكو وكروشیة  
٤ط  س٣أ / عفاف على 

االثنین 

اعداد االطعمة 
ط ٣د/فاطمة وصال 

٤س  

اعداد االطعمة 
ط ٣د/فاطمة وصال 

٥س  

كیمیاء حیویة 
د / مرفت فرید 

٤ط س ٢

كیمیاء حیویة 
د / مرفت فرید 

٥ط س ٢

أدارة موارد االسرة 
ط  ٢ایمان سمیر  أ /

٥س  

أدارة موارد االسرة 
ط س  ٢ا/ ایمان سمیر  

٤

j  ریكو وكروشیة
٢ ط  س ٣أ / عفاف على 

١ماكینات  
م.م/ اسماء شعبان 

٤طس ٢

االربعاء 

كیمیاء حیویة 
د / مرفت فرید 

١ط س ٢

كیمیاء حیویة 
د / مرفت فرید 

٢ط س ٢

كیمیاء حیویة 
د / مرفت فرید 

٣ط س ٢

الخیوط والتراكیب  
٢النسیجیة أ / نورا نبیة  

٣ط س 

تریكو وكروشیة 
ط  ٣م.م/ مروة الھارونى  

٣س  

تریكو وكروشیة 
١ماكینات  1ط س  ٣م.م/ مروة الھارونى  

ط ٢د / سحر انیس 
١س  

الخیوط والتراكیب النسیجیة  
٢ط س ٢أ / نورا نبیة  

الخیوط والتراكیب  
النسیجیة أ / نورا نبیة  

٤ط س ٢

الخیوط والتراكیب  
النسیجیة أ / نورا نبیة  

٥ط س ٢
١ماكینات  

طس  ٢م.م/ اسماء شعبان 
٢
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جامعة طنطا 
كلیة التربیة النوعیة  

قسم االقتصاد المنزلى   
م ٢٠٢١/ ٢٠٢٠الفرقة الثالثة       الفصل الدراسى االول           العام الجامعى التطبیقى جدول 

٨٬٥
–

٩٬٥
٩٬٥–

١٠٬٥
١٠٬٥ -
١٢٬٥١٢٬٥-١١٬٥١١٬٥ -

١٬٥
١٬٥ -
٣٬٥٣٬٥- ٢٬٥٢٬٥ -

٥٬٥- ٤٬٥٤٬٥

االحد 

حفظ االطعمة 
رانیا شمس الدین د/ 

١ط س  ٣

حفظ االطعمة 
د/ رانیا شمس الدین 

٢ط س  ٣

حفظ االطعمة 
د/ رانیا شمس الدین 

٣ط س  ٣
)  ٢ماكینات (

د / مروة الھارونى 
٥ط س  ٢

)  ٢ماكینات (
د / مروة الھارونى 

٣ط س  ٢

ط  ٣تصمیم أزیاء 
أ / والء احمد 

١س  

تربیة عملى االثنین 

الثالثاء 

أطعمة اعداد 
ط مطابخ  ٣

١أ/ مریم الطحان  س 

اعداد أطعمة 
ط مطابخ  ٣

٢أ/ مریم الطحان  س 

أطعمة اعداد
ط مطابخ٢

٤ا/ مریم الطحان س

اعداد االطعمة 
ط مطابخ  ٣

٣د / املكویلةس 
تصمیم ازیاء 

١ط مشغل  ٢
٤ساسماء شعبان أ/

ط  ٣تصمیم أزیاء 
أ / والء احمد 

٣س  

ط ٣ازیاء تصمیم 
٢مشغل  

٥أ/والء احمد س 

الخمیس 

حفظ أطعمة 
ط  ٣

٤س د/ رانیا شمس الدین 

حفظ أطعمة 
ط  ٣

٥د/ رانیا شمس الدینس  
ماكینات 

١ط مشاغل  ٢
أ/ أسماء شعبان   

٤س
٢ط مشغل ٣تصمیم ازیاء 

٥أ/والء احمد س 
٢ط مشغل ٣تصمیم ازیاء 

٢أ/والء احمد س 

اعداد االطعمة 
ط مطابخ  ٣

٥د / املكویلةس 
ماكینات 

١ط مشاغل  ٢
أ/ أسماء شعبان   

٢س

ماكینات  
١ط مشاغل  ٢

١أ/ أسماء شعبان  س 
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كلیة التربیة النوعیة بطنطا 
قسم االقتصاد المنزلى  

م ٢٠٢٠/٢٠٢١العام الجامعى االول     الفصل الدراسى الفرقة الرابعة      التطبیقىجدول 

٨٬٥ -
٩٬٥

٩٬٥ -
١٠٬٥

١٠٬٥ -
١١٬٥

١١٬٥ -
١٢٬٥

١٢٬٥ -
١٬٥

١٬٥ -
٣٬٥٣٬٥- ٢٬٥٢٬٥ -

٦٫٥- ٥٬٥٥٫٥- ٤٬٥٤٬٥

االحد 
تقنین غذائى 

ط مطابخ٦
م.م / مریم الطحان 

١س 

تغذیة فئات حساسة 
د / فیولیت اوسة 

١ط س  ٢

الثالثاء 

ط ٦تقنین غذائى  
مطابخ ٢د/ دعاء قابیل س 

التربیة المیدانیة  االربعاء 

الخمیس 
تقنین غذائى 

ط مطابخ٦
ایمان سمیر أ / 

٣س 

تغذیة فئات  
حساسة 

د / فیولیت  
اوسة 

٢ط س  ٢

تغذیة فئات  
حساسة 

د / فیولیت اوسة 
٣ط س  ٢
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