
 جامعة طنطا 

 كلية التربية النوعية  

 قسم تكنولوجيا التعليم     

 2022/          2021العام الجامعى        الالئحة القديمة  (  -االولى باقيين   )جدول الدراسى الفصل االول              الفرقة   

 الخميــــس (  -الثالثـــاء  –(               أيــــام الحضـــــــور ) االحـــد  13 – 9 – 5 – 1(                               االسبـــــــوع ) وجها لوجه  ) التعليم 

 6.5- 5.5 5.5  – 4.5 4.5  – 3.5 3.5  – 2.5 2.5  – 1.5 1.5 –  12.5 12.5-11.5 11.5 – 10.5 10.5ــ  9.5 9.5  – 8.5 اليوم

 االحد

   فهرسة وصفية

 مبني جديد  (   3مدرج )   

 د عصام   د/ محم 

 د/ مروة الملواني   & 

 تربية أسرية 

 مبني جديد  ( 1 مدرج )

 ا سراج ــريـث /دأ.م.

 إلى العلوم التربوية  مدخل 
   مبني جديد (   1مدرج )   

 ى ــامـر العصــد/ عبي

 لغة عربية 

   مبني جديد (   1مدرج )   

  محمد االفندىد/ أ.

 

 الثالثاء

 رياضة حاسب 

   دمبني جدي (   3مدرج )   

 أميرة عبد الغنى د / 

 

  ومعارض متـــاحف
   مبني جديد (   3مدرج )   

 تامر سمير د/ 

  

    الخميس

 

 

 

 

 

   

 (  االربعاء  - االثنين – السبت(           أيــــام الحضـــــــور  14-12-11-10-8-7-6-4-3-2(                               االسبـــــــوع )     عن بعد) التعليم 

 10-9 9-8 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 اليوم

    السبت
 إنتاج رسومات  

 أ.د/حمدي شعبان
      

      االثنين 
 لغة عربية 

 حمداالفندى د/مأ.

 مدخل  

 ر العصامى ـد/ عبي

 تربية أسرية 

 سراج ا ــريـث /دأ.م.
 

 االربعاء 

   اختياريفهرسة 

 د/محمد عصام  

 لواني مروة مد/

 
 متـــاحف  

 تامر سمير د/ 

 رياضة حاسب 

 أميرة عبدالغني د/
   

 عميد الكلية                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب         رئيس القسم        مدير ادارة       مراجع     سكرتير 
 

 

 )أ.د/ حمدي اسماعيل شعبان(    ) أ.د/ نجالء فاروق الحلبي (           ) أ.د/ حسناء عبد العاطى الطباخ (                    
 

 



 جامعة طنطا      

 كلية التربية النوعية  

 قسم تكنولوجيا التعليم     

 2022/          1202  العام الجامعى    (   ساعات معتمدةاالولى   )  جدول الدراسى الفصل االول    الفرقة   

 الخميــــس (  -الثالثـــاء  –(               أيــــام الحضـــــــور ) االحـــد  13 – 9 – 5 – 1ــــــوع ) (                               االسبـوجها لوجه  ) التعليم 

 اليوم
8.5 –  

9.5 
 1.5 –  12.5 12.5-11.5 11.5 – 10.5 10.5ــ  9.5

1.5 –  

2.5 
2.5 –  3.5 3.5 –  4.5 4.5 –  5.5 5.5 -6.5 

  االحد

  مدخل تك التعليم
 ( جديد  1) مدرج

 أ.د/حسناء الطباخ

 المناهج وتنظيماتها 

 مبني جديد  ( 1 مدرج )

 محمود الوكيل  /دأ.م.

 

 حاسب مقدمة 

   ( جديد1م )

 امل حمادة د / 

اجهزة عرض  

 رقمية 

   ( جديد1م )

 د/احمد موسي 

 

  الثالثاء

 اختياري  فهرسة  

 ( جديد 3م )

 د/محمد عصام

 ملواني مروة د/

   اختياريتصميم 

 ( جديد 3م )

 عصام  د/محمد 

 ملواني مروة د/

 مقدمة البرمجة 

 ( جديد 3م )

 د/محمد عصام  

 وائل زعويل د/

   

 الخميس

 لغة عربية  

   مبني جديد (   1مدرج )   

 محمد االفندىد/ أ.

 

 إلى العلوم التربوية  مدخل 
   مبني جديد (   1مدرج )   

 ى ــامـر العصــد/ عبي

  

   

 (  االربعاء  - االثنين – السبت(           أيــــام الحضـــــــور  14-12-11-10-8-7-6-4-3-2االسبـــــــوع )               (                     عن بعد) التعليم 

 10-9 9-8 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 اليوم

 السبت

 مقدمة البرمجة 

 د/محمد عصام  

 وائل زعويل د/

مقدمة  

 حاسب 

 د/امل حمادة

 
 إنتاج رسومات  

 أ.د/حمدي شعبان
 

  مدخل تك التعليم
 أ.د/حسناءالطباخ

   

     االثنين 

اجهزة عرض  

 رقمية  

 د/احمد موسي 

 
 لغة عربية 

 حمداالفندى د/مأ.

 مدخل  

 ر العصامى ـد/ عبي

 المناهج وتنظيماتها 

 سراج ا ــريـث /دأ.م.
 

 االربعاء 

   اختياريفهرسة 

 د/محمد عصام  

 لواني مروة مد/

      

 عميد الكلية                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب         رئيس القسم        مدير ادارة       اجع مر    سكرتير 
 

 

 )أ.د/ حمدي اسماعيل شعبان(    ) أ.د/ نجالء فاروق الحلبي (           ) أ.د/ حسناء عبد العاطى الطباخ (                    



 جامعة طنطا                    

 كلية التربية النوعية  

 قسم االقتصاد المنزلي    

 م 2022/   2021جدول الدراسى الفصل االول    الفرقة   )   االولى     (  )اقتصاد منزلى(    للعام الجامعى                                             

 األربعاء (    -األثنين –(               أيــــام الحضـــــــور ) السبت  13 –  9 – 5 – 1) التعليم وجها لوجه  (                               االسبـــــــوع ) 6

 3.5 – 2.5 2.5  – 1.5 1.5 –  12.5 12.5-11.5 11.5 – 10.5 10.5ــ  9.5 9.5  – 8.5 اليوم
3.5 –  

4.5 
4.5 –  5.5 5.5 -6.5 

 السبت

 م/ مدخل الى االقتصاد المنزلى 

                         د/ رنا عباسأ.م.

 د/ فاتن مخيمر    د/منى عوف

 جديد(  2)م  

 م/ لغة عربية إدابها 

 د/ محمد االفندى أ.

 جديد(  1)م 

 مالبس(  مكمالتاختيارى من التخصص)م/

 أ.م.د/ والء زين العابدين 

 جديد( 3أ.م.د/ شيرين المنشاوى )م  

 م/  مدخل الى العلوم التربوية 

 د/ عبير العصامى 

 جديد(  3)م 
 

 االثنين 
 م/ كيمياء عضوى  

 جديد(  1)م   د / محمد عزام

 م/ مقدمة فى علم النسيج 

 أ.د/ عادل الهنداوى 

 ( جديد  2أ.د /هيام الغزالى)م 

 المناهج وتنظيماتها 

 أ.م.د/ محمود الوكيل 

 ( 1مدرج) 

  

 االربعاء 
 أساسيات الغذاء والتغذية 

 جديد 2م ةلد/أمل محمد كوي 

 م/اختيارى من التخصص  
 مشكالت مرحلة المراهقة والشباب 

   أ.د/نجالء فاروق الحلبى

 ( جديد2م) د/منى عبد الحميد عوف

            التذوق الملبسى                       

      أ.د/آية محمد فوزى لبشتين      

 ( جديد2م)   أ.د/لمياء ابراهيم أحمدعبد الفتاح

  مبادئ إدارة األسرة والمؤسسات 

  د/عبير أنور هالل د/جيهان الحداد 

 جديد 2م
 

   

 الخميس(  -الثالثاء – (           أيــــام الحضـــــــور) االحد 14-12-11-10-8-7-6-4-3-2) التعليم عن بعد   (                               االسبـــــــوع ) 

 اليوم
8.5 –  

9.5 
 4.5  – 3.5 3.5 – 2.5 2.5 – 1.5 1.5 – 12.5 12.5-11.5 11.5 – 10.5 10.5ــ  9.5

4.5 –  

5.5 

5.5 -

6.5 

  االحد
م/ لغةعربية  

ا            إدابه

 االفندى محمد/دأ.

 م/ مدخل الى العلوم التربوية

 د/ عبير العصامى 

اختيارى من  م/

  مكمالتالتخصص)

د/والءالعابدين  أ.م.مالبس( 

 د/شيرين المنشاوى أ.م.

 
  مبادئ إدارة األسرة والمؤسسات 

 د/عبير أنور هالل د/جيهان الحداد 

    

   الثالثاء

 م/ مدخل الى االقتصاد المنزلى 

 د/ رنا عباس أ.م.

 مخيمر د/ فاتن   منى عوفد/ 

 

 م/ كيمياء عضوى  

 د / محمد عزام     أ.

 م/اختيارى من التخصص  
 (مشكالت مرحلة المراهقة والشباب )

   أ.د/نجالء فاروق الحلبى
 د/منى عبد الحميد عوف 

 
   تربية أسريةم/ 

 د/ ثريا سراج أ.م.
  

   الخميس
التذوق الملبسى                       

فوزى لبشتين       أ.د/آية محمد 
 أ.د/لمياء ابراهيم أحمدعبد الفتاح 

 أساسيات الغذاء والتغذية 

 د/أمل محمد كوية 

م/ مقدمة فى علم النسيج              

 أ.د/عادل الهنداوى 

 هيام الغزالى د/أ.

 
   

 عميد الكلية                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       رئيس القسم          مدير ادارة       مراجع     سكرتير 

 )أ.د/ حمدي اسماعيل شعبان(                  ) أ.د/ نجالء فاروق الحلبي (          ية محمد فوزى لبشتين( آ ) أ.د/                                                                               



 جامعة طنطا

 كلية التربية النوعية 

 االعالم التربوى قسم 

 )ساعات معتمدة(للفرق األولى 2021/2022جدول للمحاضرات النظرية للفصل الدراسى االول 
 الخميس(  -الثالثاء –( أيام الحضور )األحد   13- 9 -5-1)التعليم وجهاً لوجه (االسبوع ) 

-9.30 9.30-8.30 اليوم الفرقة 

10.30 

10.30-

11.30 

11.30-

12.30 

12.3-1.30 1.30-2.30 2.30-3.30 3.30-4.30 4.30-5.30 5.30-6.3 

 

 االحد
 ً   )وجها

 لوجه( 

مدخل علوم  

  هالصحاف 

د. رفعت   /

 الضبع)م( 

مدخل علوم  

  هالصحاف 

د. رفعت   /

 الضبع)م( 

 مدخل علوم الصحافه  

 3د. رفعت الضبع)م( /

 وتنظيماتها المناهج 

 ا.م.د/يسرى جالل 

 جتماعى لالعالم المدخل اال

 أ.م.د/ رفعت الضبع 

 ( جديد 3م)

 الثالثاء 
)وجهاً  

    لوجه(

 نشأة وسائل اإلعالم 

 د. هالة فوزي 

 ( جديد 1م)

 مدخل علوم مسرح

 أ.د/مايسة زيدان

 ( جديد 1م)

 نشأة وسائل اإلعالم 

 د. هالة كتاكت 

 ( جديد 1م)

 التربية اإلعالميه 

 د. نهى الديب

 ( جديد 1م)

  

 خميسال
)وجهاً  

 وجه( ل

 حرفية خشبة المسرح

 أ.م.د/لبلبة فتحى خليفة 

 ( جديد 1م)

 لغة عربية إدابها 

 أ.د/ محمد االفندى

 ( جديد 1م)

 

 مدخل اتصال بالجماهير 

 جالل  د. شرين

 ( جديد 2م)

 ربويةتمدخل علوم 

 أ.د/ عبير العصامى 

 ( جديد 1م)

 مدخل اتصال بالجماهير 

 الشوربجى  د. طارق

 ( جديد 1م)

 

  األربعاء( –األثنين   –( ايام )السبت  14-12-11 -10-8-7-6-4-3-2)التعليم عن بعد( األسبوع )                       

-10.30 10.30-9.30 9.30-8.30 اليوم الفرقة 

11.30 

11.30-12.30 12.30-

1.30 

1.30-2.30 2.30-3.30 3.30-4.30 6.30-7.30 7.30-8.3 

ى
ول

ال
ا

 

 السبت
 )عن بعد( 

نشأة وسائل  

 اإلعالم 

 . هالة فوزي د

حرفية خشبة   

 المسرح 

أ.م.د/لبلبة  

فتحى 

 خليفة 

  

التربية  

 اإلعالميه 

  د. نهى الديب 

   

 

 
 

 االثنين

 )عن بعد( 

مدخل علوم  

 الصحافه

 د. رفعت الضبع  /

مدخل علوم  

 الصحافه

د. رفعت   /

 الضبع 

المدخل  

 االجتماعى  

 د/رفعت الضبع 

 مدخل علوم مسرح 

 أ.د/مايسة زيدان 

 

لغة عربية   

 دابها إ

أ.د/ محمد  

 االفندى 

مدخل علوم  

 ربوية ت

أ.د/ عبير  

 العصامى 

 

  

 االربعاء

 )عن بعد( 

 
 

مدخل اتصال  

 بالجماهير 

 د. شرين جالل 

 

مدخل اتصال  

 بالجماهير 

 د. شرين جالل 

 

 المناهج وتنظيماتها 

 ا.م.د/يسرى جالل 

    

  

 

قسم رئيس ال                                                 سكرتارية                                                     



 جامعة طنطا

 كلية التربية النوعية 

 االعالم التربوى قسم 

 )الئحة قديمة(للفرق األولى 2021/2022جدول للمحاضرات النظرية للفصل الدراسى االول 
 الخميس(  -ثالثاء ال–( أيام الحضور )األحد   13- 9 -5-1)التعليم وجهاً لوجه (االسبوع ) 

 6.3-5.30 5.30-4.30 4.30-3.30 3.30-2.30 2.30-1.30 1.30-12.30 12.30-11.30 11.30-10.30 10.30-9.30 9.30-8.30 اليوم الفرقة 

 

 االحد
 ً   )وجها

 لوجه( 

 االقتصاد السياسي 

 د. رمضان معن 

 ( جديد 1م)

 االقتصاد السياسي 

 1د. نشوى محمد)م( /

 تربية أسرية 

 سراج أ.د/ ثريا 

 ( 1مدرج)

 مدخل علوم الصحافة

 أ.م.د/ رفعت الضبع 

 ( جديد 3م)

 الثالثاء 
)وجهاً  

    لوجه(

 نشأة وسائل اإلعالم

 د. هالة فوزي 

 ( جديد 1م)

 نشأة وسائل اإلعالم

 د. هالة كتاكت

 ( جديد 1م)

 تاريخ العالم الحديث

 د/محمد الشرقاوى 

 ( جديد 1م)

  

 خميسال
)وجهاً  

 لوجه( 

 
 ا لغة عربية إدابه

 أ.د/ محمد االفندى

 ( جديد 1م)
 

 مدخل اتصال بالجماهير 

 د. شرين

 ( جديد 2م)

 مدخل الى العلوم التربوية 

 أ.د/ عبير العصامى 

 ( جديد 1م)

 مدخل اتصال بالجماهير 

 د. طارق

 ( جديد 1م)

 

  األربعاء( –ثنين األ  –( ايام )السبت  14-12-11 -10-8-7-6-4-3-2)التعليم عن بعد( األسبوع )                       

-12.30 12.30-11.30 11.30-10.30 10.30-9.30 9.30-8.30 اليوم الفرقة 

1.30 

1.30-2.30 2.30-3.30 3.30-4.30 6.30-7.30 7.30-8.3 

ى
ول

ال
ا

 

 السبت
 )عن بعد( 

نشأة وسائل   

 اإلعالم

 د. هالة فوزي  

نشأة وسائل  

 اإلعالم

 د. هالة كتاكت 

  

االقتصاد  

 السياسي

 د. نشوى 

قتصاد  اال

 السياسي

 د. رمضان معن

 

 

 
 

 االثنين

 )عن بعد( 
  

 مدخل لعلوم الصحافة

 د. رفعت الضبع 

 
 لغة عربية

أ.د/ محمد   

 االفندى 

إلى  مدخل 

 العلوم التربوية 

ر ــد/ عبي

 ىــامـالعص

 تربية أسرية

 د/ ثـريــا سراج

  

 االربعاء

 )عن بعد( 

 
 

 

مدخل اتصال  

 بالجماهير 

 د. شرين  

 

 

ل  مدخل اتصا

 بالجماهير 

 د. طارق  

  

تاريخ العالم  

 الحديث 

د. محمد 

 الشرقاوي 

تاريخ العالم  

 الحديث 

د. محمد 

الشرقاو 

 ي
 

قسم سكرتارية                                                                                                   رئيس ال  



 جامعة طنطا

 كلية التربية النوعية 

 قسم التربية الفنية 

 نظام الساعات المعتمدة ) تربية فنية( للفرقة األولى  2021/2022جدول للمحاضرات النظرية للفصل الدراسى االول 

 األربعاء (  –األثنين  –( أيام الحضور )السبت   12-8-4)التعليم وجهاً لوجه (االسبوع ) 

-10.30 10.30-9.30 9.30-8.30 اليوم الفرقة 

11.30 

11.30-12.30 12.30-1.30 1.30-2.30 2.30-3.30 3.30-4.30 4.30-5.30 5.30-6.3 

ى
ول

ال
ا

 

 السبت
 )وجهاً لوجه( 

 م/ لغة عربية إدابها

 د/ محمد االفندى 

 (المبنى الجديد 2مدرج )

  

 م/  مدخل الى العلوم التربوية  

 د/ عبير العصامى 

 (المبنى الجديد 1مدرج )

    

 االثنين

 )وجهاً لوجه( 
  

 المناهج وتنظيماتها  

 يسرى جاللد/ أ.م.

 (المبنى الجديد 1مدرج )

 مقرر أختيارى التخصص م / 

 ) فنون الفئات الخاصة(                                        
 أسماء محمد خطابد/ أ.م.

 (المبنى الجديد 2مدرج )

    

 االربعاء

 )وجهاً لوجه( 

خها  تاري   ة الفنيةم / التربي  

 ونظرياتها 
   د/ حسن طهأ.

 (المبنى الجديد 2مدرج )

    

  

 

 الخميس (  -الثالثاء –( ايام ) األحد 14-13- 11-10  -9-7-6-5-3-2-1)التعليم عن بعد( األسبوع )

-10.30 10.30-9.30 9.30-8.30 اليوم الفرقة 

11.30 

11.30-12.30 12.30-1.30 1.30-2.30 2.30-3.30 3.30-4.30 4.30-5.30 5.30-6.3 

ى
ول

ال
 ا

 االحد
 )عن بعد(

  

  

م/ لغة عربية 

 إدابها
 د/ محمد االفندى

مدخل الى العلوم  م/ 

 التربوية  
 د/ عبير العصامى 

    

 الثالثاء
 )عن بعد(

المناهج     

 وتنظيماتها  

يسرى  د/ أ.م.

 جالل

مقرر أختيارى  م / 

 التخصص

                        ) فنون الفئات الخاصة(                 
 أسماءخطاب د/ أ.م.

  

  

 الخميس

 )عن بعد(

  التربية الفنيةم /     

خها  تاري

 ونظرياتها 

 د/ حسن طهأ.

    

الطالب                            عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و                                       رئيس القسم                  مراجع       مدير إدارة       القسمسكرتارية   

بان ا.د/ محمود السيد أحمد مصطفى                            أ.د/ نجالء فاروق الحلبى                           أ.د/ حمدى إسماعيل شع                                                                  



      

 

 جامعه طنطا       

 كلية التربيه النوعيه     

 ( 14 -31  -11-01-9-7-6-5-3-2-1االسبوع )   ) التطبيقى (قسم التربية الفنية                     

 2021/2022الجدول الدراسى الفرقة األولى الفصل الدراسى االول  للعام الجامعى 
 

 

 عميد الكلية سكرتارية القسم     شئون التعليم         رئيس مجلس القسم              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 لسيد أحمد                      أ.د/ نجالء فاروق الحلبى                   أ.د / حمدى إسماعيل شعبان أ.د/ محمود ا                                                 

 

                                         
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت           
 اليوم 

 

 سكشن 

 

9.30:8.30 

 

10.30:9.30 

 

11.30:10.30 

 

12.30:11.30 

 

1.30:12.30 

 

2.30:1.30 

 

3.30:2.30 

 

4.30:3.30 

 السبت 

  مكمالت الزى والزينة    أ.م.د/ رحاب عطية  الرســـــــــــم    د / داليا حمدى 1سكشن  

  النحت   د / شيرين عدلى  2 سكشن

  مكمالت الزى والزينة    أ  /  أسماء أبواليزيد  النحت  أ /   مصطفى السعيد   3 سكشن

  آالء ظريفالرسم أ /  4 سكشن

  سارة البدوى   مكمالت الزى والزينة    أ  /  مصطفى السعيد  نحت  أ /    ال 5 سكشن

  الرسم أ / أسماء حمادة  6 سكشن

 اإلثنين 

  الخزف  أ.م.د / أسماء العسيلى التشريح فى الفن أ / نورهان صالح  1سكشن  

  التشريح فى الفن أ / نورهان صالح  الرســـــــــــم أ / د / داليا حمدى 2 سكشن

  إيمان الشرقاوى/  د أسس التصميم  أمانى حبيب /   دالتشريح فى الفن  3 سكشن

  لتشريح فى الفن أ /  آمال صالح ا الخزف  أ / أسماء أبواليزيد  4 سكشن

  الرسم أ / أسماء حمادة  الخزف  أ /  سارة البدوى  5 سكشن

  وى الخزف  أ / سارة البد لتشريح فى الفن أ /  آمال صالح ا 6 سكشن

 األربعاء 

  أسس التصميـــــم  د / يسرا مسعد النحت  أ /  مصطفى السعيد   1سكشن  

  الخزف  أ / أسماء أبواليزيد  أسس التصميـــم  أ/أسماء الشناوى  2 سكشن

  الخزف  أ.م.د / أسماء العسيلى الرســـــــــــم أ /  أسماء حمادة 3 سكشن

  النحت  أ /   مصطفى السعيد   اء الشناوىأسم  أسس التصميـــم  أ/    4 سكشن

  أسماء حمادةلتشريح فى الفن أ /  ا أسس التصميم د /  يسرا مسعد 5 سكشن

  أ/أسماء الشناوى  أسس التصميـــــم    النحت   د / شيرين عدلى  6 سكشن

 اإلشراف على التطبيقى

 إشراف  المقرر  إشراف  المقرر 

 داليا حمدى د/  الرســـــــــــم  حبيب  أمانىأ.م.د/  التشريح فى الفن

 د/ يسرا مسعد -د/ إيمان الشرقاوى تصميـــــــــم  أسماء العسيلى د/ أ.م. الخزف

مكمالت الزى  

 والزينة 

 د / شيرين عدلى  النحــــــت  رحاب عطية د/ أ.م.



 

 

 

 

 

 جامعه طنطا       

 كلية التربيه النوعيه     

 ( 14 - 13-11-10-9-7-6-5-3-2-1االسبوع )   (  ) التطبيقىقسم التربية الفنية                     

 2021/2022الجدول الدراسى الفرقة األولى الفصل الدراسى االول  للعام الجامعى 
 

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       عميد الكلية     س مجلس القسم              سكرتارية القسم     شئون التعليم         رئي               
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         ــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

                         أ.د/ محمود السيد أحمد                      أ.د/ نجالء فاروق الحلبى                   أ.د / حمدى إسماعيل شعبان                                                                                 
         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت 

 اليوم 

 

 سكشن 

 

9.30:8.30 

 

10.30:9.30 

 

11.30:10.30 

 

12.30:11.30 

 

1.30:12.30 

 

2.30:1.30 

 

3.30:2.30 

 

4.30:3.30 

 طبــــــــاعة  د / حنان طه الرســـــــــــم    د / شيرين عمارة 1سكشن   السبت 

 النسيج    د / منار أحمد  صميـــم أ/إيمان الشرقاوىأسس الت  1سكشن   اإلثنين 

 أشـــغال فنية   د / منار عودات النحت  د  / شيرين عدلى  1سكشن   األربعاء 



 جامعة طنطا     
 كلية التربية النوعية 

 ية موسيق قسم التربية ال

 ( موسيقية) تربية    فصل الخريف –ساعات معتمدة  للفرقة األولى 2021/2022جدول للمحاضرات النظرية للفصل الدراسى االول 

 األربعاء  –األثنين  –( أيام الحضور )السبت    13- 9 -5-1)  )التعليم وجهاً لوجه (االسبوع

   6.30-5.30 5.30-4.30 4.30-3.30 3.30-2.30 2.30-1.30 1.30-12.30 12.30-11.30 11.30-10.30 10.30-9.30 9.30-8.30 اليوم الفرقة 

ى 
ول

ال
ا

 

 السبت 
  )وجهاً لوجه( 

م/ قواعد   
 الموسيقى الغربية 
 د/ مالك فخري

 جديد( 4مدرج )

 

 إدابها و  عربية لغةم/  

 د/ محمد االفندى
 ( جديد1مدرج )

 
 مدخل الى العلوم التربوية م/  

 د/ عبير العصامى 
 ( جديد3مدرج )

 االثنين 
 )وجهاً لوجه( 

   
مواد اختيارية )علم  م/ 

 صوت( 
 د/ هشام حجازى

 ( جديد4مدرج )

م/ قواعد  
 الموسيقى العربية 

 أ.د/ أكرم نمير
 ( جديد4مدرج )

 م/ المناهج وتنطيماتها 

 محمود الوكيل د/  أ.م.
 ( جديد1مدرج )

  

 االربعاء 
 )وجهاً لوجه( 

 
  

   
  

 

 الخميس ( -الثالثاء –(ايام ) األحد  14-12-11 -10-8-7-6-4-3-2)التعليم عن بعد( األسبوع ) 

   6.30-5.30 5.30-4.30 4.30-3.30 3.30-2.30 2.30-1.30 1.30-12.30 12.30-11.30 11.30-10.30 10.30-9.30 9.30-8.30 اليوم الفرقة 

ى 
ول

ال
ا

 

 االحد 
 )عن بعد( 

 عربية   لغةم/ 
 إدابها و

 د/ محمد االفندى 
 

مدخل الى  م/ 
 العلوم التربوية  
 د/عبير العصامى 

م/قواعد  
الموسيقى  

 الغربية 
 د/ مالك فخري 

 

     

 الثالثاء 
 )عن بعد( 

   

  

م/ المناهج   
 وتنطيماتها 

محمود  د/ أ.م. 
 الوكيل 

م/قواعد الموسيقى  
 العربية 

 أ.د/ أكرم نمير 

  

 
 ية لشئون التعليم والطالب                   عميد الكلية            وكيل الكل            القسم       رئيس         مدير اإلدارة                        شئون التعليم                  القسم      سكرتارية 

 
 

 إسماعيل شعبان     أ.د/ حمدى        أ.د/ نجالء فاروق الحلبى                          أ.د/ دينا عادل المحالوى                                                                                             
 
 

 



 جامعة طنطا     
 كلية التربية النوعية  

 ية موسيق قسم التربية ال

 ( موسيقية ) تربية    باق -للفرقة األولى  2021/2022جدول للمحاضرات النظرية للفصل الدراسى االول 

 األربعاء  –األثنين  –( أيام الحضور )السبت    13- 9 -5-1)  )التعليم وجهاً لوجه (االسبوع

   6.30-5.30 5.30-4.30 4.30-3.30 3.30-2.30 2.30-1.30 1.30-12.30 12.30-11.30 11.30-10.30 10.30-9.30 9.30-8.30 اليوم الفرقة 

ى 
ول

ال
ا

 

 السبت 
  )وجهاً لوجه( 

م/ قواعد  
الموسيقى  

 الغربية 
 د/ مالك فخري

 جديد( 4مدرج )

 
 م/ تدريب سمع 

 د/ مروه األحمدى
 ( جديد4مدرج )

م/ تذوق موسيقى  
 عربية

أ.د/ دينا  
 المحالوى

 ( جديد4مدرج )

 

 
 

 

 األهد 
  )وجهاً لوجه( 

 

 م/ تربية اسرية 

 أ.د/ ثريا سراج 
 ( جديد3مدرج )

 مدخل الى العلوم التربوية م/ 

 د/ عبير العصامى 
 ( جديد3مدرج )

 إدابها ولغةعربية م/  

 د/ محمد االفندى
 ( جديد3مدرج )

  

 االثنين 
 )وجهاً لوجه( 

 عروض شعرى م/
 د/أحمد منصور أ.

 عالمية م/ تاريخ موسيقى  
 أ.د/ جاكلين جمال 

 ( جديد4مدرج )

م/ قواعد  
 الموسيقى العربية 

 أ.د/ أكرم نمير
 ( جديد4مدرج )

 م/ المناهج وتنطيماتها  

 محمود الوكيل د/  أ.م.
 ( جديد1مدرج )

  

 االربعاء 
 )وجهاً لوجه( 

 
 م/ صولفيج عربي 

 أ.د/ أيمن عيد 
 ( جديد4مدرج )

 م/ تذوق موسيقى عالمية  
 د/ هشام حجازى 

 ( جديد4مدرج )
   

  

 

 الخميس ( -الثالثاء –(ايام ) األحد  14-12-11 -10-8-7-6-4-3-2)التعليم عن بعد( األسبوع ) 

   6.30-5.30 5.30-4.30 4.30-3.30 3.30-2.30 2.30-1.30 1.30-12.30 12.30-11.30 11.30-10.30 10.30-9.30 9.30-8.30 اليوم الفرقة 

ى 
ول

ال
ا

 

 االحد 

 )عن بعد( 

م/تذوق موسيقى  
 عربية 

أ.د/ دينا  
 المحالوى 

 عروض شعرىم/
 د/أحمد منصور أ.

مدخل الى  م/ 
 العلوم التربوية 
 د/عبير العصامى 

 
 م/ تدريب سمع 
  د/ مروه األحمدى

م/قواعد الموسيقى  
 الغربية 

 د/ مالك فخري 

    

 الثالثاء 

 )عن بعد( 

 لغةعربيةم/
 إدابها ,

 د/ محمد االفندى 
 

م/تاريخ موسيقى  
 عالمية 

 أ.د/ جاكلين جمال 

 

 
م/ نذوق موسيقى  

 عالمية 
 د/ هشام حجازى 

 تربية أسرية م/
 د/ ثريا سراج أ.م. 

م/ صولفيج   
 عربي 

 أ.د/ أيمن عيد 

م/قواعد  
الموسيقى  

 العربية 
 أ.د/ أكرم نمير 

 

 

 الكلية لشئون التعليم والطالب                   عميد الكلية             القسم                 وكيل  رئيس         القسم                 شئون التعليم                 مدير اإلدارة            سكرتارية 
 

 
 أ.د/ دينا عادل المحالوى                 أ.د/ نجالء فاروق الحلبى                أ.د/ حمدى إسماعيل شعبان                                                                                                 
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