جامعة طنطا
كلية التربية النوعية
قسم تكنولوجيا التعليم

جدول الدراسى الفصل االول

( التعليم وجها لوجه
9.5 – 8.5

اليوم

)

) العام الجامعى

الفرقة ( الثالثة عام

االسبـــــــوع ( ) 14 – 11 – 7 – 3
 9.5ــ 10.5

1.5 – 12.5 12.5-11.5 11.5 – 10.5

2021

/

2022

أيــــام الحضـــــــور ( السبت – االثنين  -االربعاء )
2.5 – 1.5

3.5 – 2.5

4.5 – 3.5

5.5 – 4.5

6.5- 5.5

طرق تدريس التخصص

مدرج (  ) 1مبني جديد

السبت

د /مواهب السيد جبر

االثنين

علم نفس قدرات

اسس اختيار وبناء المجموعات

نظم المعلومات البيلوجرافية

مدرج (  ) 1مبني جديد

مدرج (  ) 3مبني جديد

مدرج (  ) 3مبني جديد

أ.م .د /محمد عبد المطلب

د  /دينا نصار ,د /ايمان الليثي

د /ريهام الغندور

التــربـيــــــــــة الـمـيـدانـيـــــــــة

الثالثاء

االربعاء

منظومــة الحاسب األلى

برامج فيديو

المكتبات الشاملة

مدرج (  ) 3مبني جديد

مدرج (  ) 3مبني جديد

مدرج (  ) 3مبني جديد

د  /حنــــان جـــالل

د  /أحمد عبد الكافي

أ.م.د /مجدي عبد البديع

( التعليم عن بعد

)

اليوم

1-12

االحد

اسس اختيار
د  /دينا
نصار

الخميس
سكرتير

االسبـــــــوع ( ) 13-12-11-10-9-8-6-5-4-2-1
6-5
5-4
4-3
3-2

2-1

طرق تدريس
التخصص
د /أحمد عبدالكافي

المكتبات الشاملة
أ.م.د /مجدي عبدالبديع

برامج فيديو

د /مواهب السيد

نظم المعلومات

أيــــام الحضـــــــور ( االحد – الخميس
9-8
8-7
7-6

)
10-9

منظومة حاسب

د /حنان جالل

علم نفس قدرات

د/ريهام الغندور

أ.م.د/محمد عبدالمطلب

مراجع

مدير ادارة

رئيس القسم

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

( أ.د /حسناء عبد العاطى الطباخ )

( أ.د /نجالء فاروق الحلبي )

(أ.د /حمدي اسماعيل شعبان)

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية
قسم تكنولوجيا التعليم

جدول الدراسى الفصل االول

( التعليم وجها لوجه
9.5 – 8.5

اليوم

)

الفرقة (

االسبـــــــوع ( ) 14 – 11 – 7 – 3
 9.5ــ 10.5

1.5 – 12.5 12.5-11.5 11.5 – 10.5
نظم تشغيل الحاسب

مدرج (  ) 3مبني جديد

السبت

أيــــام الحضـــــــور ( السبت – االثنين  -االربعاء )
2.5 – 1.5

3.5 – 2.5

4.5 – 3.5

5.5 – 4.5

6.5- 5.5

طرق تدريس
مدرج (  ) 1مبني جديد

د /مواهب السيد جبر

د  /هويدا شرف

االثنين

الثالثة حاسب

) العام الجامعى

2021

/

2022

علم نفس قدرات

قواعد بيانات

مدرج (  ) 1مبني جديد

مدرج (  ) 2مبني جديد

أ.م .د /محمد عبد المطلب

د  /وليد عرفة

التــربـيــــــــــة الـمـيـدانـيـــــــــة

الثالثاء

االربعاء

برامج اكسل

لغــة إنجليزية

مدرج (  ) 2مبني جديد

مدرج (  ) 1مبني جديد

د /اميرة عبد الغني

أ .د /كمـال الغمراوي

( التعليم عن بعد

)

1-12

اليوم

االسبـــــــوع ( ) 13-12-11-10-9-8-6-5-4-2-1
6-5
5-4
4-3
3-2

2-1

برامج اكسل طرق تدريس

االحد

د /اميرة عبد
الغني

د /مواهب
جبر

سكرتير

قواعد بيانات
د  /وليد عرفة

لغــة إنجليزية
أ.د/كمال الغمراوي

أ.م.د /محمدعبد
المطلب
مراجع

مدير ادارة

10-9

نظم تشغيل
د  /هويدا
شرف

علم نفس قدرات

الخميس

أيــــام الحضـــــــور ( االحد – الخميس
9-8
8-7
7-6

)

رئيس القسم

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

( أ.د /حسناء عبد العاطى الطباخ )

( أ.د /نجالء فاروق الحلبي )

(أ.د /حمدي اسماعيل شعبان)

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية
قسم تكنولوجيا التعليم
جدول الدراسى الفصل االول
( التعليم وجها لوجه )

اليوم

االسبـــــــوع (  ) 14 – 11 – 7 – 3أيــــام الحضـــــــور ( االحد – الثالثاء  -الخميس ) (االثنين تربية ميدانية بالمدارس )

 9.5ــ
10.5

9.5 – 8.5

-11.5
12.5

11.5 – 10.5
م/تك التعليم
أ.د/حمدى شعبان
أ.د/حسناء الطباخ
(م 2جديد)

االحد

1.5 – 12.5

2.5 – 1.5

3.5 – 2.5

4.5 – 3.5

5.5 – 4.5

6.5- 5.5

م/علم نفس قدرات
أ.م.د /محمد عبد المطلب (م2جديد)

التــربـيــــــــــة الـمـيـدانـيـــــــــة

األثنين

م/حفظ االطعمة
أ.د/عادل الباجورى
أ.م.د /دعاء ابراهيم قابيل(م1جديد)

الثالثاء
الخميس

م/طرق تدريس
د/مواهب جبر (م1جديد)

م/ماكينات () 2
أ.د/آية محمد فوزى(م2جديد)

9.5 – 8.5

م /تصميم ازياء
أ.د/هيام الغزالى أ.د/رانيا حمودة
(م1جديد)

م/اعداد االطعمة()2
د/امل محمد كويلة (م2جديد)

( التعليم عن بعد )

اليوم

الفرقة ( الثالثة

) (اقتصاد منزلى)

للعام الجامعى

2022 / 2021م

االسبـــــــوع ( ) 13-12-11-10-9-8-6-5-4-2-1

 9.5ــ
10.5

11.5 – 10.5

12.5-11.5

السبت

أيــــام الحضـــــــور ( السبت – االربعاء

1.5 – 12.5

2.5 – 1.5

م/حفظ االطعمة
أ.د/عادل الباجورى

م/اعداد االطعمة
د/امل كويلة

– 2.5
3.5

)

4.5 – 3.5

– 4.5
5.5

6.5- 5.5

أ.م.د /دعاء ابراهيم قابيل

االربعاء

م/علم نفس قدرات
أ.م.د /محمد عبدالمطلب

سكرتير

ماكينات( )2
أ.د /آية محمد فوزى

مراجع

م/تصميم ازياء
أ.د/هيام الغزالى
أ.د/رانيا حمودة

مدير ادارة

م/طرق تدريس
د/مواهب جبر

م /تك التعليم
أ.د/حمدي شعبان
أ.د/حسناءالطباخ

رئيس القسم

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

( أ.د /آية محمد فوزى لبشتين)

( أ.د /نجالء فاروق الحلبي )

عميد الكلية
(أ.د /حمدي اسماعيل شعبان)

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية
قسم االعالم التربوى

جدول للمحاضرات النظرية للفصل الدراسى االول  2022/2021للفرقة الثالثة( شعبة الصحافة )
االسبوع (  ) 14- 11 -7-3أيام الحضور (السبت –االثنين -األربعاء) – (الثالثاء تربية ميدانية بالمدارس )
الفرقة

اليوم

9.30-8.30

10.30-9.30

تحرير صحفي -أ.م.د /علياء
السبت
رمضان
(وجها ً
لوجه) مدرج 3ج

11.30-10.30

12.30-11.30

1.30-12.30

2.30-1.30

تك التعليم
د /حمدى شعبان
–د /حسناء
الطباخ

تك التعليم
د /حمدى شعبان
–د /حسناء
الطباخ

نظم سياسية
د .أيمن أبو
حمزة

نظم سياسية
د .أيمن أبو
حمزة

مدرج 3ج

مدرج 3ج

الثالثة

االثنين
(وجها ً
لوجه)

علم نفس قدرات
أ.د /محمد عبد المطلب
مدرج()1

الثالثاء
(وجها ً
لوجه)

االحصاء والحاسب
د .حسن الجندى

مدرج()4

3.30-2.30

4.30-3.30

5.30-4.30

6.3-5.30

طرق تدريس صحافة
أ.د /يسرى جالل
مدرج()1ج

التربيـــــــــــــــة الميدانيـــــــــــــــــــــــــــة
تصوير إعالمي
د .حمزة أبو خليل

االربعاء
(وجها ً
لوجه)

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

اليوم

9.30-8.30

االحد
(عن بعد)

الخميس
(عن بعد)

10.30-9.30

11.30-10.30

تحرير صحفي-

تك التعليم
د /حمدى شعبان
–د /حسناء
الطباخ

أ.م.د /علياء
رمضان
علم نفس قدرات
د /محمد
عبدالمطلب

تصوير إعالمي
د .حمزة
أبو خليل

نظم سياسية
د .أيمن أبو
حمزة

سكرتارية
جامعة طنطا

12.30-11.30

1.30-12.30

2.30-1.30

3.30-2.30

طرق تدريس
صحافة
د /يسرى جالل
نظم سياسية
د .أيمن أبو
حمزة

االحصاء
والحاسب
د .حسن
الجندى

االحصاء
والحاسب
د .حسن
الجندى

رئيس القسم

4.30-3.30

5.30-4.30

6.3-5.30

كلية التربية النوعية
قسم االعالم التربوى

جدول للمحاضرات النظرية للفصل الدراسى االول  2021/2020للفرقة الثالثة( شعبة المسرح )
االسبوع (  ) 14- 11 -7-3أيام الحضور (السبت –االثنين -األربعاء) – (الثالثاء تربية ميدانية بالمدارس )
الفرقة

اليوم

9.30-8.30

10.30-9.30

السبت
(وجها ً
لوجه)

الثالثة

االثنين
(وجها ً
لوجه)
الثالثاء
(وجها ً
لوجه)
االربعاء
(وجها ً
لوجه)

11.30-10.30

-11.30
12.30

تك التعليم
د /حمدى شعبان
–د /حسناء
الطباخ

تك التعليم
د /حمدى
شعبان –
د /حسناء
الطباخ

مدرج  3جديد

علم نفس قدرات
أ.د /محمد عبدالمطلب
مدرج4ج

نظريات االخراج المسرحى
د /لبلبة خليفة
مدرج 1ج

1.30-12.30

2.30-1.30

فن الكتابة للمسرح
د /سالى فيشا
مدرج  3جديد

3.30-2.30

4.30-3.30

نظم سياسية
د .أيمن أبو
حمزة

نظم سياسية
د .أيمن أبو
حمزة

مدرج  3جديد

مدرج  3جديد

5.30-4.30

6.3-5.30

طرق تدريس
أ.د /يسرى جالل
مدرج 1ج

التربيـــــــــــــــة الميدانيـــــــــــــــــــــــــــة
التحليل المسرحى
د/فايزة مسعود
مدرج 3ج

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

اليوم

9.30-8.30

االحد
(عن بعد)

الثالثة

10.30-9.30

11.30-10.30

12.30-11.30

التحليل
المسرحى
د /فايزة
مسعود

تك التعليم
د /حمدى شعبان
–د /حسناء
الطباخ

فن الكتابة
للمسرح
د /سالى جمال

1.30-12.30

2.30-1.30

3.30-2.30

الثالثاء
ععن بعد
الخميس
(عن بعد)

علم نفس قدرات
د /محمد
عبدالمطلب

نظريات
االخراج
المسرحى
د /لبلبة خليفة

سكرتارية

طرق تدريس
أ.د /يسرى
جالل

نظم سياسية
د .أيمن أبو
حمزة

نظم سياسية
د .أيمن أبو
حمزة

رئيس القسم

4.30-3.30

5.30-4.30

6.3-5.30

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية
قسم التربية الفنية

جدول للمحاضرات النظرية للفصل الدراسى االول  2022/2021للفرقة الثالثة

( تربية فنية)

(التعليم وجها ً لوجه )االسبوع (  ) 14- 10 -6-2أيام الحضور (األحد – الثالثاء – الخميس ) – (األثنين تربية ميدانية بالمدارس )
اليوم

الفرقة

10.30-9.30

9.30-8.30

م /تاريخ وتذوق الفن ()4
أ.د /السيد مزروع
مدرج ()1المبنى الجديد

االحد
(وجها ً
لوجه)

الثالثة

االثنين
(وجها ً
لوجه)

1.30-12.30
م /تك التعليم
أ.د/حمدى شعبان
أ.د/حسناء الطباخ
مدرج ()2المبنى
الجديد

تربيـــــــــــــــــــــــة ميدانيــــــــــــــــــــة
م /طرق تدريس
أ.م.د /يسرى جالل
مدرج ()1المبنى الجديد

الثالثاء
(وجها ً
لوجه)
الخميس
(وجها ً
لوجه)

11.30-10.30

12.30-11.30

2.30-1.30

3.30-2.30

4.30-3.30

5.30-4.30

6.3-5.30

م /علم نفس التربية الفنية
أ.م.د /محمد عبدالمطلب
مدرج ()1المبنى الجديد

عن بعد) األسبوع ( ) 13-12-11 -9-8-7-5-4-3-1ايام ( السبت –األربعاء )
اليوم

الفرقة

-8.30
9.30

10.30-9.30

11.30-10.30

-11.30
12.30

م /تك التعليم

السبت
(عن بعد)

أ.د/حمدى شعبان-

الثالثة

أ.د/حسناء الطباخ

م /طرق تدريس
أ.م.د /يسرى
جالل

االربعاء
(عن بعد)

سكرتارية القسم

مراجع

1.30-12.30

2.30-1.30

3.30-2.30

-3.30
4.30

5.30-4.30

مدير إدارة

رئيس القسم
ا.د /محمود السيد أحمد مصطفى

م/علم نفس
التربية
الفنية
أ.م.د /محمد
عبدالمطل
ب

م /تاريخ وتذوق
الفن ()4
أ.د/السيد مزروع

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /نجالء فاروق الحلبى

عميد الكلية
أ.د /حمدى إسماعيل شعبان

6.3-5.30

جامعه طنطا
كلية التربيه النوعيه
قسم التربية الفنية

( التطبيقى ) االسبوع ( )13-12-11-9-8-7-5-4-3-1

الجدول الدراسى الفرقة الثالثة الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 2022/2021
التوقيت

اليوم

سكشن
سكشن 1

سكشن 2

األحد

سكشن 3
سكشن 4
سكشن 5
سكشن 6
سكشن 1

سكشن 2

الثالثاء

سكشن 3
سكشن 4
سكشن 5
سكشن 6
سكشن 1

سكشن 2
سكشن 3
الخميس

سكشن 4
سكشن 5
سكشن 6

اإلشراف على التطبيقى

9.30:8.30

10.30:9.30

طــــــــــــــباعة أ  /أ سماء حمادة
نحــــــــــت أ  /مصطفى السعيد
تصــــــــــوير د  /شيرين عمارة
تصــــــــــوير أ  /سارة البدوى
تصــــــــــميم د  /سمية عيسى
تصــــــــــميم أ  /أمال صالح
نســــــيج د  /أسماء خطاب
نســــــيج د  /مها الشيمى
أشـــــــغال فنية د  /منال فوزى
أشـــــــغال فنية أ  /أمال صالح
نحــــــــــت أ  /مصطفى السعيد
طــــــــــــــباعة أ  /أ سماء حمادة
تصــــــــــوير أ  /سارة البدوى
تصــــــــــوير أ  /آالء ظريف
تصــــــــــميم أ  /مصطفى السعيد
تصــــــــــميم د  /هدى مطر
نســــــيج د  /مها الشيمى
نســــــيج د  /أسماء خطاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2.30:1.30

4.30:3.30

تك
أ/نرمين

نحــــــــــت د  /عبد الواحد عطية
طــــــــــــــباعة د  /مها عامر
طــــــــــــــباعة أ  /أ سماء حمادة
نحــــــــــت أ  /مصطفى السعيد
تصــــــــــوير أ  /أمال صالح
تصــــــــــوير أ  /سارة البدوى
أشـــــــغال فنية أ  /أسماء الشناوى
أشـــــــغال فنية أ  /أمال صالح
نحــــــــــت أ  /مصطفى السعيد
طــــــــــــــباعة أ  /أ سماء حمادة
طــــــــــــــباعة د  /مها عامر
نحــــــــــت د  /عبد الواحد عطية
تصــــــــــميم أ  /مصطفى السعيد
تصــــــــــميم د  /هدى مطر
نســــــيج أ  /آالء ظريف
نسيج أ  /أسماء حمادة
أشـــــــغال فنية د  /منال فوزى
أشـــــــغال فنية أ  /أسماء الشناوى

تك
أ/نرمين

تك
أ/نرمين
تك
أ/نرمين

تك
أ/نرمين
تك
أ/نرمين

المقرر

إشراف

المقرر

إشراف

النحــــــت
أشـــغال فنية

أ.د  /عبدالواحد عطية
أ.د /منال فوزى
أ.د /مها الشيمى
أ.م.د /أسماء خطاب

طبــــــــاعة
التصوير
تصميـــــــــم

أ.د /مهاعامر
د /شيرين عمارة
أ.م.د /هدى مطر
د /سمية عيسى

نسيــــــــــج

سكرتارية القسم

11.30:10.30

12.30:11.30

1.30:12.30

3.30:2.30

5.30:4.30

6.30:5.30

شئون التعليم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس مجلس القسم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ.د /محمود السيد أحمد

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ.د /نجالء فاروق الحلبى

عميد الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ.د  /حمدى إسماعيل شعبان

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية
قسم التربية الموسيقية

جدول للمحاضرات النظرية للفصل الدراسى االول  2022/2021للفرقة الثالثة

( تربية موسيقية)

(التعليم وجها ً لوجه )االسبوع (  ) 11 -7-3أيام الحضور (األحد – الثالثاء – الخميس ) – (األثنين تربية ميدانية بالمدارس )
الفرقة

اليوم

9.30-8.30

م /صولفيج عربي
م /تك التعليم
أ.م.د /ميرال
أ.د /حمدى شعبان
شقيع
أ.د /حسناء الطباخ

االحد
(وجها ً لوجه)
االثنين
(وجها ً لوجه)

الثالثة

الثالثاء
(وجها ً لوجه)

10.30-9.30

12.30-11.30 11.30-10.30

مدرج ( )4جديد

1.30-12.30
م /هارمونى
د /هشام حجازى

3.30-2.30

2.30-1.30

4.30-3.30

5.30-4.30

6.3-5.30

م /تاريخ موسيقى عالمية
د /هبه عزوز

مدرج ( )4جديد

مدرج ( )4جديد

مدرج ( )1جديد

التربيــــــــــــــــــــة الميدانيـــــــــــــــــــــــــــــــة
م /تدريب سمع
د /كرستين فايز

م /تحليل موسيقى عالمية
أ.د /جاكلين جمال

مدرج ( )4جديد

مدرج ( )4جديد

م/علم نفس التربية الموسيقية
أ.م.د /محمد عبدالمطلب

الخميس
(وجها ً لوجه)

مدرج ( )1جديد

م /تحليل موسيقى
عربية
أ.د /أكرم نمير
مدرج ( )4جديد

م /طرق تدريس التخصص
د /محمود الوكيل
مدرج ( )1جديد

(التعليم عن بعد) األسبوع () 14-13-12-10 -9-8-6-5-4-2-1ايام ( السبت – األربعاء )
الفرقة

اليوم

9.30-8.30

الثالثة

م /صولفيج عربيم /تاريخ موسيقى
أ.م.د /ميرال شقيع
عالمية

السبت
(عن بعد)
االربعاء
(عن بعد)

سكرتارية القسم

10.30-9.30

1.30-12.30 12.30-11.30 11.30-10.30

2.30-1.30

م /هارمونى
د /هشام حجازى

3.30-2.30

4.30-3.30

5.30-4.30

6.3-5.30

م /تدريب سمع
د /كرستين فايز

د /هبه عزوز
م /علم نفس
التربية الموسيقية
أ.م.د/محمد
عبدالمطلب

شئون التعليم

م /تك التعليم
م /طرق تدريس
م /تحليل موسيقى
م /تحليل موسيقى
عربية
التخصص أ.د /حمدى شعبان
عالمية
نمير
أ.د /أكرم
د /محمود الوكيل أ.د /حسناء الطباخ

أ.د /جاكلين جمال

مدير اإلدارة

رئيس القسم

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د /دينا عادل المحالوى

أ.د /نجالء فاروق الحلبى

أ.د /حمدى إسماعيل شعبان

