
 جامعة طنطا        

 النوعية  كلية التربية 

 قسم تكنولوجيا التعليم     

 2022/          2021(   العام الجامعى            الثانيةجدول الدراسى الفصل االول      الفرقة   )      

 الخميــــس (  -الثالثـــاء  –ـــور ) االحـــد (               أيــــام الحضــــ 14 – 10 – 6 – 2(                               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
 قراءات باللغة األجنبية  

   مبني جديد (   3مدرج )   

 د / هانى العاصى

 وافذ ــن
   ني جديدمب (   3مدرج )   

 ابراهيم العجمي د/ 

 مناهج وطرق تدريس 
   مبني جديد (   1مدرج )   
 ايمان شعباند / 

  

  الثالثاء
 علم نفس النمو

   مبني جديد (   1مدرج )   

 راج ــا ســثري / دأ.م.

 رض ـزة عـجها
 مبني جديد  (   2مدرج )   

 تامر سمير  د/ 

  

 الخميس
 مراجع عامــة  

   جديدمبني  (   3مدرج )   

 ,   د/ دينا نصار   أيمان الليثىد / 

 إنتاج صور ضوئية 
   مبني جديد (   3مدرج )   

  د / مجدى عبد البديعأ.م.

  

   

 ( االربعاء  - االثنين – السبت(           أيــــام الحضـــــــور  13-12-11-9-8-7-5-4-3-1(                               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
 جنبية  أقراءات  

 د/هانى عاصي 
   

  
 إنتاج صور 

مجدى  أ.م.د/ 

 عبدالبديع 

 

  االثنين 
 اجهـزة عـرض 

 د/تامر سمير 

مناهج وطرق  

 تدريس 

 ايمان شعباند/

 
 مراجع عامــة   

 , د/ دينا نصار أيمان الليثىد / 

 ذ وافــن

 ابراهيم عجمي د/
  

       االربعاء 
 علم نفس النمو

 سراج د / ثريا أ.م.
 

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

 

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

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا                  

 كلية التربية النوعية  

 قسم االقتصاد المنزلي    

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

 الخميــــس (  -الثالثـــاء  –(               أيــــام الحضـــــــور ) االحـــد  14 –  10  – 6 – 2) التعليم وجها لوجه  (                               االسبـــــــوع ) 

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

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

 السبت
 م/أعداد االطعمة                

 أ.د / عادل الباجوى           

 جديد(  1)   أمل محمد كويلةد/ 

 ( 1م/ ماكينات )

 ربيع  أ.م.د/ ايمان حامد

 جديد(  2أ.م.د/ ميمنه االباصيرى)م 

 م/ علم نفس النمو 

 د/ ثريا سراج أ.م.

 جديد(  1)م 

  

 االثنين
م/الخيوط والتراكيب النسيجية                      

د/وئام حمزة أ.م.أ.د/عادل الهنداوى 

 ( جديد 1)م

 م/تريكو وكروشية 

 جديد(  2أ.د / ايرينى سمير)م        

 م/ مناهج وطرق تدريس 

   جديد(  1مواهب جبر)م  د/ 

  االربعاء

     سب م/ أساسيات الحا

 جديد( 1)م

 د/احمدالصواف 

 كمال  د/ابوالمجد

 م/ كيمياء حيوية 

 جديد(  2د / ميرفت فريد)م  أ.م.

 م / قراءات باللغة  االجنبية

 جديد(  2أ.د/ كمال الغمراوى)م 

 م/ إدارة موارد األسرة 

 د/ نبيلة عبدالستار   أ.د/ نجالء الحلبى        

 جديد(  1)م 

 

   

 الخميس (  -الثالثاء  –(           أيــــام الحضـــــــور االحد  13-12-11-9-8-7-5-4-3-1) التعليم عن بعد   (                               االسبـــــــوع ) 

 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 

 االحد

م/أساسيات  

الحاسب     

د/احمدالصواف    

 د/ابوالمجدكمال 

 

 
 م/كيمياء حيوية  

 د/مرفت فريد أ.م.
     

  الثالثاء 
م/علم نفس  

 النموأ.م.د/ثرياسراج 
 

م/الخيوطوالتراكيب  

النسيجيةأ.د/عادل  

 الهنداوى أ.م.د/وئام حمزة 

م/مناهج وطرق تدريس  

 د/مواهب جبر 

م/تريكووكروشيه  

 أ.د/ايرينى سمير 

م/إدارةموارد االسرة      

أ.د/نجالء الحلبى  

 د/نبيلةعبد الستار 

  

   الخميس
م/اعداد االطعمة  

أ.د/عادل الباجورى  

   أمل محمد كويلة د/

( أ.م.د/ايمان  1م/ماكينات)

حامد أ.م.د/ميمنة  

 االباصيرى 

 م/قراءات باللغة االجنبية 

     الغمراوى د/كمال  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                      

 ربية النوعية كلية الت

 االعالم التربوى قسم 

 للفرقة الثانية  2021/2022جدول للمحاضرات النظرية للفصل الدراسى االول 

 الخميس(  -الثالثاء  –( أيام الحضور )األحد   14- 10 -6-2)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 

ية 
ان

لث
ا

 

 االحد
)وجهاً  

 لوجه( 

اساسيات  

 الحاسب 

د/أحمد الصواف  

د/ ابوالمجد  

 كمال 

 اإلعالم والتنمية  

 د. سماح كتاكت 

 د.أمال ناصف 
 

 طرق تدريس التخصص  

 أ.د/ يسرى جالل 

   

 الثالثاء 
)وجهاً  

  لوجه( 

 تكنولوجيا االتصال 

 يل د. أماني جم

 الترجمة االعالمية 

 د/ يسرى حبق د/ أمانى جميل

علم نفس 

 النمو 

 د/ ثريا سراج 

علم نفس 

 النمو 

د/ ثريا 

 سراج 

 تشريعات اعالمية 

 د.أيمن أبو حمزة 

 

 خميس ال
)وجهاً  

 لوجه( 

 تاريخ مصر الحديث

 د. محمد الشرقاوي 

تكنولوجيا  

 االتصال

 عبدالحكم د. 

 قراءات باللغة  االجنبية    

 الغمراوى  أ.د/ كمال

 

 

 

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

 8.30-7.30 7.30-6.30 5.30-4.30 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 

ية 
ان

لث
ا

 

 السبت
 )عن بعد( 

الترجمة  

 االعالمية 
 يسرى حبق د/ 

الترجمة  

 االعالمية 
 يسرى حبق د/ 

 اإلعالم والتنمية 

 د. سماح كتاكت
 

 اإلعالم والتنمية 

 د. امال ناصف 
 

اساسيات  

 الحاسب 
د/أحمد الصواف د/  

 ابوالمجد كمال 

 
 

  

 االثنين

 )عن بعد( 
    

تكنولوجيا  

 االتصال

 د. أماني جميل

تكنولوجيا  

 االتصال 

 حكم د. عبدال

تشريعات   

 اعالمية  

 ايمن ابوحمزة 

  

 االربعاء

 )عن بعد( 

طرق مناهج و

 تدريس 

أ.د/ يسرى 

 جالل 

 

طرق مناهج و

تدريس 

 التخصص  

 أ.د/ يسرى جالل 

 

تاريخ مصر  

 الحديث 

د/محمد  

 الشرقاوى

 تاريخ مصر الحديث 

 د/محمد الشرقاوى

قراءات باللغة   

 االجنبية  

  أ.د/ كمال الغمراوى

علم نفس    

 نمو ال

د / ثريــا  

 ســراج 

  

قسم سكرتارية                                                                                                   رئيس ال  

l 
\ 

 



 جامعة طنطا

 لتربية النوعية كلية ا 

 قسم التربية الفنية 

 ) تربية فنية( للفرقة الثانية  2021/2022جدول للمحاضرات النظرية للفصل الدراسى االول 

 األربعاء (  –األثنين  –( أيام الحضور )السبت  11 -7-3)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 

ية 
ان

لث
ا

 

 السبت
 )وجهاً لوجه( 

  

 م/ علم نفس النمو  

 د/ ثريا سراجأ.م.

 (المبنى الجديد 1مدرج )

      

 االثنين

 )وجهاً لوجه( 
  

 مناهج وطرق تدريس  م/ 

 د/ يسرى جاللأ.م.

 (المبنى الجديد 1مدرج )

 بالغين م / فنون أطفال و 
 د/ منال فوزى أ.

 (المبنى الجديد 2مدرج )

  

  

 االربعاء

 )وجهاً لوجه( 
  

 م/ اساسيات الحاسب  

 د/ أحمدالصواف 

 د/ابوالمجد كمال 

 (المبنى الجديد2مدرج )

 ( 2م / تاريخ وتذوق الفن )

 د / مها عامر أ.

 (المبنى الجديد 2مدرج )

 م / قراءات باللغة  االجنبية

 د/ رضوى زكرياأ.م.

 (المبنى الجديد 2ج )مدر 

   

 الخميس (  -الثالثاء –( ايام ) األحد  14-13-12-10-9-8-6-5-4-2-1)التعليم عن بعد( األسبوع )

-8.30 اليوم الفرقة 

9.30 
9.30-10.30 10.30-11.30 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 

ية 
ان

لث
 ا

 ااالحد
 )عن بعد(

اساسيات الحاسب   /م 

 االلى

 د/ أحمد الصواف 

 د/ابوالمجد كمال 

 
 

 
 

م/ علم نفس  
 النمو  

 د/ ثريا سراج أ.م.

   

  

 الثالثاء
 )عن بعد(

م/ مناهج وطرق      

 تدريس  

د/يسرى  أ.م.

 جالل 

م / فنون أطفال  

 وبالغين 

 د / منال فوزى أ.

    

 الخميس

 )عن بعد(

م / تاريخ وتذوق      

 ( 2الفن )

  ها عامر د / مأ.

م / قراءات باللغة   

 االجنبية 
د/ رضوى  أ.م.

  زكريا 

    

 

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                            عميد الكلية                                       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            

 تربيه النوعيه كلية ال     

 قسم التربية الفنية    

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

 

 ( 14-13 -12-01-9-8-6-5-4-2-1االسبوع )  ) التطبيقى (
 

 

 

 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                ـــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 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 
5.30:4.30 6.30:5.30 

 السبت 

 سعيد العنانى /   دخـــــــزف  مـــــعادن أ /  سارة البدوى  1سكشن  
 حاسب

  أ/تقوى صالح  
  شناوىأ / أسماء ال أشغال فنية   خـــــــزف أ /  أمال صالح  2 سكشن

 حاسب

 أ/تقوى صالح  

 سالى سمير /  د   مـــــــــعادن  صالح   نورهانخشـــــــب أ /   3 سكشن
 حاسب

  أ/تقوى صالح  
  نورهان صالح خشـــــــب أ /   سالى سمير /  د   مـــــــــعادن  4 سكشن

 حاسب

 أ/تقوى صالح  

   خـــــــزف أ /  أمال صالح  خشـــــــب أ / أسماء محمد  5 سكشن
   ماجدة شوقى /د أشـــــــغال فنية  شناوى أ / أسماء ال خزف   6 سكشن

 اإلثنين 

   تصـــــــــوير أ /   آ الء ظريف  مصطفى السعيد تصـــــــــــميم أ /  1سكشن  
   شروق إيهاب/  د تصـــــــــــميم  نشوى أحمد /   د   مـــــــــعادن  2 سكشن
   مصطفى السعيد تصـــــــــــميم أ /  أسماء حمادةتصـــــــــوير أ /    3 سكشن

   داليا حمدى /   دتصـــــــــوير  شناوىأ / أسماء ال أشغال فنية   4 كشنس
   نشوى أحمد /   د   مـــــــــعادن  ماجدة شوقى /د أشـــــــغال فنية  5 سكشن
   خشـــــــب أ / أسماء محمد  شروق إيهاب/  د تصـــــــــــميم  6 سكشن

 األربعاء 

   محمود السيد /  د  خشب ارة البدوىأشـــــــغال فنية  أ / س 1سكشن  
   تصـــــــــوير أ /   أمال صالح  خشـــــــب أ / أسماء محمد  2 سكشن
   سارة البدوىأشـــــــغال فنية  أ /  خـــــــزف أ /  أمال صالح  3 سكشن
   سمية عيسى/  د تصـــــــــــميم  سعيد العنانى /   دخـــــــزف  4 سكشن
 أ /   آ الء ظريف ميم تصـــــــــ منى الطبجى/   دصـــــــــوير ت 5 سكشن

 حاسب

  أ/تقوى صالح  
 منى الطبجى/   دتصـــــــــوير  نورهان صالح  مـــــعادن أ /    6 سكشن

 حاسب

  أ/تقوى صالح  

 اإلشراف على التطبيقى

 إشراف  المقرر  إشراف  المقرر 

 د/ منى الطبجىأ.م. التصوير 

 مدى د / داليا ح

 أ.د/ سعيد عبدالغفار  الخزف 

 أ.د/ محمود السيد  خشب د/ شروق إيهاب  –سمية عيسى د/  التصميم 

 د / نشوى أحمد  معادن  أ.م.د/ ماجدة شوقى  أشـــغال فنية 

 د/ سالى سمير 



 جامعة طنطا
 كلية التربية النوعية 

 ية لموسيق قسم التربية ا

 ( موسيقية ) تربية  للفرقة الثانية   2021/2022جدول للمحاضرات النظرية للفصل الدراسى االول 

 األربعاء ( –األثنين   –( أيام الحضور )السبت  14- 10 -6-2)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 

ية 
ان
لث
ا

 

 السبت 
 )وجهاً لوجه( 

 م/ تدريب سمع
   د/ مالك فخري

 ( جديد4مدرج )

 م/ تاريخ موسيقى عربية 
 أ.د/ دينا المحالوى

 ( جديد4مدرج )

 
 علم نفس النمو م/ 

 د/ ثريا سراج أ.م.
 ( جديد1مدرج )

  

 االثنين 
 )وجهاً لوجه( 

 
 هارمونى م/ 

 د/ هبه عزوز 
 ( جديد4مدرج )

م/ تحليل موسيقى  
 عالمية 

 د/ هبه عزوز 
 ( جديد4مدرج )

 م/ قراءات باللغة األجنبية 
 د/ محمود الوكيل 

 ( جديد4مدرج )

  

  

 االربعاء 
 )وجهاً لوجه( 

م/ أساسيات حاسب  
 د/احمد الصواف 

 

 

 
 م/صولفيج عربي 
  أ.د/ أيمن عيد

 ( جديد4مدرج )

م/ تحليل موسيقى  
 عربية

  أ.د/ أيمن عيد

 ( جديد4مدرج )

 
 مناهج وطرق تدريس  م/ 

 د/ محمود الوكيل 
 جديد( 4مدرج )

  

 الخميس ( -الثالثاء  –(ايام ) األحد  13-12-11 -9-8-7-5-4-3-1)التعليم عن بعد( األسبوع )

 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 

ية 
ان
لث
ا

 

 الحد ا
 )عن بعد( 

م/ أساسيات  
حاسب د/احمد  

 الصواف 

 

 

 م/ تدريب سمع
   د/ مالك فخري

 

 م/ هارمونى 
 د/ هبه عزوز 

م/ تحليل  
موسيقى  

 عالمية 
 د/ هبه عزوز 

 

م/ تاريخ موسيقى  
 عربية 

أ.د/ دينا  
 المحالوى

 

صولفيج  م/ 
 عربى

 أ.د/ أيمن عيد 

م/ تحليل  
 موسيقى عربية 

  عيدأ.د/ أيمن 

 ( جديد4مدرج )

  

 الثالثاء 
 )عن بعد( 

 علم نفس النمو م/  
 د/ ثريا سراج أ.م.

 
م/ قراءات باللغة   

 األجنبية 
  د/ محمود الوكيل 

     

 الخميس 
 )عن بعد( 

 مناهج وطرق تدريس  م/  

 د/ محمود الوكيل 

 

        

 لية            القسم                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                   عميد الك  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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