
 جامعة طنطا    

 كلية التربية النوعية  

 قسم تكنولوجيا التعليم     

 2022/          2021(   العام الجامعى                    رابعة عامجدول الدراسى الفصل االول           الفرقة   )   

 ( االربعاء  - االثنين – السبت(               أيــــام الحضـــــــور )  12 – 8 – 4(                               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

 السبت

 تصميم مواقف 
 مبني جديد  (   2مدرج )   

 &  د/ أسماء المهر 

 أسالم المغربى د/  

 التخصص  طرق تدريس
 مبني جديد  (   1مدرج )   

 جبر  السيد د/ مواهب

 

 للتربية   االصول الفلسفية
 مبني جديد  (  2مدرج )   

 العصامى فوزى  عبير /د

 

      االثنين 

   االربعاء 

 وإرشـاد نفسى  صحة نفسية
 ( مبني جديد    1مدرج )   

   د/ ثريا سراج أ.م.

 د/ يسرية سالم

 برمجة بإستخدام البرامج 
 مبني جديد  (   2مدرج )   

    د / سمر الذهبي 

 ةـــــــــيـدانـيـمـة الــــــــــيـ ربــالت الخميس
   

 (     الثالثاء – االحد )  (           أيــــام الحضـــــــور 14-13-11-10-9-7-6-5-3-2-1(                               االسبـــــــوع )     عن بعدليم ) التع

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

 االحد
 برمجة البرامج 

 سمر الذهبي د/
     

  الثالثاء

  طرق تدريس

 التخصص

  السيد مواهبد/

 تصميم مواقف 
 المهر د/ أسماء 

 المغربي د/ أسالم  

   

االصول 

  الفلسفية

  فوزى  د/ عبير

  صحة نفسية

 وإرشـاد 

   د/ ثريا سراج 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 (               ) أ.د/ حسناء عبد العاطى الطباخ (                                                      

    



    

 جامعة طنطا  

 كلية التربية النوعية  

 قسم تكنولوجيا التعليم     

 2022/          2021(   العام الجامعى             رابعة حاسباالول         الفرقة   )       جدول الدراسى الفصل

 ( االربعاء  - االثنين – السبت(               أيــــام الحضـــــــور )  12 – 8 – 4(                               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

 السبت
 الذكـــاء اإلصطناعى

 مبني جديد  (  3مدرج )   

 د/ اية طلعت 

 طرق تخطيط البرامج
   مبني جديد (   3مدرج )   

 &  د/ اسالم المغربي 

 اسماء المهر د/  

 التخصص  طرق تدريس
 مبني جديد  (   1مدرج )   

 جبر السيد د/ مواهب 

 للتربية   االصول الفلسفية
   مبني جديد (   2مدرج )   

 العصامى  فوزى د/ عبيرأ.

 

  االثنين 
 منظومة حاسب ألى 

   مبني جديد (   3مدرج )   

 د  /  سناء نوفل 

   

   االربعاء 
 وإرشاد نفسى  صحة نفسية

 مبني جديد  (   1مدرج )   

   د/ ثريا سراج أ.م.

 د/ يسرية سالم

 استخدام الحاسب فى التعليم
    مبني جديد (   3مدرج )   

 فـاطمـــة عبد الباقى د/ 
 لغــــة إنجليزيـــه

 مبني جديد  (   2مدرج )   

   أ.د / كمال الغمراوى

 ةـــــــــيـدانـيـمـة الــــــــــيـ ربــالت الخميس

   

 (     الثالثاء – االحد )  (           أيــــام الحضـــــــور 14-13-11-10-9-7-6-5-3-2-1االسبـــــــوع )                         (           عن بعد) التعليم 

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

  االحد

  طرق تدريس

 التخصص

 السيد مواهبد/

 
 اء اإلصطناعى الذك

 د/ اية طلعت 

 زية لغــة إنجلي

 الغمراوي الد/كمأ.
  

 الثالثاء

استخدام الحاسب  

 التعليم 

 عبدالباقي ة د/فاطم 
 

منظومة حاسب 

 ألى  

   نوفلسناء د/

 

 طرق تخطيط  

   د/اسالم المغربي 

 د/اسماء المهر  

  
   االصول الفلسفية

  فوزى  د/ عبير

  صحة نفسية

 اد  وإرش

   د/ ثريا سراج 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 (               ) أ.د/ حسناء عبد العاطى الطباخ (                                                      



                                       

                      

 جامعة طنطا                    

 كلية التربية النوعية  

 قسم تكنولوجيا التعليم     

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

 )االثنين تربية ميدانية بالمدارس ( األربعاء (  -الثالثاء  –( أيــــام الحضـــــــور ) االحد   14 – 11 – 7 – 3(            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
 م/الصحة النفسية وإرشاد 

             جديد(1)مد/ يسرية سالم    ,ثريا سراج أ.م.د/

 حساسة م/ تغذية فئات 

 الجديد(  2د/فيوليت صبحى )م 
  

 الثالثاء

  
 م/تقنين غذائى 

 م جديد(  1أ.م.د/دعاء قابيل )

 م /طرق تدريس

 ( 1)مدرجد/مواهب جبر

 فلسفية للتربية م/االصول ال

  جديد(  2د/عبير العصامى)م

  التــربـيــــــــــة الـمـيـدانـيـــــــــة األربعاء 
   

 الخميس    ( –(           أيــــام الحضـــــــور )  االحد  13-12-11-10-9-8-6-5-4-2-1(                               االسبـــــــوع )    عن بعد) التعليم 

 اليوم
8.5 –  

9.5 

ــ   9.5

10.5 
10.5 – 11.5 11.5-12.5 12.5  – 1.5 1.5 –  2.5 2.5 –  3.5 

3.5 –  

4.5 
4.5 –  5.5 5.5 -6.5 

   االحد
 م/طرق تدريس

 د/مواهب جبر

م/تغذية فئات  

 حساسة

 صبحى د/فيوليت  

    

   الخميس
 م/االصول الفلسفية 

 د/عبير العصامى 

 م/تقنين غذائى   

 د/ دعاء قابيل أ.م. 
  

م/الصحة 

 النفسية وارشاد 

أ.م.د/ ثريا  

 سراج

 

 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 

 ) شعبة الصحافة ( للفرقة الرابعةى االول  جدول  للمحاضرات النظرية للفصل الدراس

 )الخميس تربية ميدانية بالمدارس (   –( ربعاءاال-األثنين –( أيام الحضور )السبت  12 -8-4)التعليم وجهاً لوجه (االسبوع ) 

 اليوم الفرقة 
8.30-9.30 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 

عة
اب
لر

ا
 

 السبت
 )وجهاً لوجه( 

  
 

 االصول الفلسفية للتربية  

 أ.د/ عبير العصامى 

 التخطيط االعالمي 

  د/ أمل عقدة

  

 االثنين

  )وجهاً لوجه( 

 وسائل إعالم محلية 

 د/ عبد الحكم أبو حطب

 طرق تدريس  

 أ.د/ مواهب جبر 

 

 الدراما في االذاعة  

 والتليفزيون 

 ابر د/ أميرة ص

 

  
 

 

 االربعاء

 )وجهاً لوجه( 

 صحافة وإذاعة مدرسية 

  د/ نجوي البنداري 

 الصحة النفسية وإرشاد   

 أ.د/ ثريا سراج

 صوتيات وإلقاء 

د/ علياء رمضان ، د/ محمد 

 األفندي 

  

  

 خميسال
 )وجهاً لوجه( 

 التربيـــــــــــــــة الميدانيـــــــــــــــــــــــــــة
 

   
  

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

 اليوم الفرقة 
8.30-9.30 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 

 

 االحد
 )عن بعد( 

 

التخطيط  

 االعالمي  
 د/ أمل عقدة

 طرق تدريس  

مواهب  أ.د/ 

 جبر 

الدراما في  

 االذاعة 

 والتليفزيون 
 د/ أميرة صابر 

 
     

 الثالثاء 
 )عن بعد( 

  

وسائل إعالم  

 محلية 

د/عبد الحكم أبو  

 حطب

صحافة وإذاعة  

 مدرسية

 د/ نجوي البنداري 

 صوتيات وإلقاء 

 د/ محمد األفندي

 صوتيات وإلقاء 

  د/ علياء رمضان 

االصول الفلسفية  

 للتربية 

 صامى أ.د/ عبير الع

صحة نفسية  

 وإرشـاد نفسى 

 د/ ثريا سراج   

 

رئيس القسم                     سكرتارية                                                                                                                       

 

 
 

 جامعة طنطا



 كلية التربية النوعية 

 االعالم التربوى قسم 

 ) شعبة المسرح (   للفرقة الرابعةجدول  للمحاضرات النظرية للفصل الدراسى االول  

 )الخميس تربية ميدانية بالمدارس (   –( ربعاءاال-األثنين –( أيام الحضور )السبت  12 -8-4)التعليم وجهاً لوجه (االسبوع ) 

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

 

 اليوم الفرقة 
8.30-9.30 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 

عة
اب
لر

ا
 

 السبت
 )وجهاً لوجه( 

 الدراما الحركية   

 ين جالل د/ شير

 جديد 4مدرج 

 ة االصول الفلسفية للتربي

 أ.د/ عبير العصامى 

 جديد 1مدرج 

 نظريا ت النقد المسرحى 

 د/ محمد الفرت 

 جديد 3مدرج 

  

 االثنين

  )وجهاً لوجه( 
  

المسرح  

 التعليمى  

 د/ عزة الملط 

 جديد 4مدرج 

المسرح  

 التعليمى  

 د/ عزة الملط 

 جديد 4مدرج 

 طرق تدريس  

أ.د/ مواهب  

 جبر 

 طرق تدريس  

أ.د/ مواهب  

 جبر 

 المسرح الشعرى

 د/ محمد عالء
 

 

 
 

 

 عاءاالرب

 )وجهاً لوجه( 
  

 الصحة النفسية وإرشاد 

 د/يسرية سالم     أ.د/ ثريا سراج

   

 

 

 
 صوتيات وإلقاء  

 أ.د/  محمد االفندى

 د/محمد عالء 

  

 خميسال
 )وجهاً لوجه( 

 التربيـــــــــــــــة الميدانيـــــــــــــــــــــــــــة
 

    

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

 اليوم الفرقة 
8.30  -9.00 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 6.30-7.3 

 

 االحد
 )عن بعد( 

 
 طرق تدريس  

 أ.د/ مواهب جبر 

 الدراما الحركية 

 ين جالل د/ شير

نظريا ت النقد  

 المسرحى 

 د/ محمد الفرت 

 المسرح التعليمى  

 د/ عزة الملط 

المسرح  

 الشعرى 

 عالء د/ محمد 

   

 الثالثاء 
 )عن بعد( 

    

 صوتيات وإلقاء  

 أ.د/محمد االفندى 

 د/ محمد عالء 

االصول  

 الفلسفية للتربية  

د/عبير  

 العصامى 

صحة نفسية  

 وإرشـاد نفسى 

 د/ ثريا سراج  

 د/يسرية سالم  

  

 

رئيس القسم                                                                                                                                 سكرتارية           
 



 امعة طنطاج
 كلية التربية النوعية 

 قسم التربية الفنية 

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

 تربية ميدانية بالمدارس (    ربعاء)اال  –الخميس (  –الثالثاء  – ( أيام الحضور )األحد  13 -9  -5-1)التعليم وجهاً لوجه (االسبوع ) 
 

-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 

5.30 

5.30-6.3 

عة
اب
لر

 ا

 االحد
 )وجهاً لوجه( 

 

 الصحة النفسية وإرشاد   م/ أ.م.

 د/ ثريا سراج 

 (المبنى الجديد 1مدرج )

       

 الثالثاء 

 )وجهاً لوجه 
    

 االصول الفلسفية للتربية  م/ 

 د/ عبير العصامى 

 (المبنى الجديد 1مدرج )

  

  

)االربعاء 

وجهاً  

 لوجه( 
 ميدانيــــــــــــــــــــة ال تربيـــــــــــــــــــــــة ال

 
 

  

  

 الخميس
 )وجهاً لوجه( 

    

 طرق تدريس التخصص م/ 

 د/ ماجدة شوقى أ.م.

 ى الجديد (المبن1مدرج )
  

  

األثنين( –( ايام ) السبت  14-21-11-10 -8-7-6-4-3-2)التعليم عن بعد( األسبوع )  

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

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 

عة
اب
لر

ا
 

 السبت
 )عن بعد( 

 

          

 االثنين

 ن بعد( )ع 
   

 الصحةم/  

 النفسية 

 وإرشاد   

 ثريا سراجد/أ.م.

االصول الفلسفية  م/ 

 للتربية  

 د/ عبير العصامى 

طرق تدريس م/

 التخصص  

د/ ماجدة  أ.م.

 شوقى 

 

 

 
 

 

الكلية لشئون التعليم والطالب                            عميد الكلية  وكيل                                      رئيس القسم                  مراجع       مدير إدارة       القسمسكرتارية   

 

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



    

 

                    

 

 جامعه طنطا        

 كلية التربيه النوعيه     

 (  14-21-11-10-8-7-6-4-3-2االسبوع ) ) التطبيقى (ية        قسم التربية الفن   

 

 2020/2021للعام الجامعى    الجدول الدراسى الفرقة الرابعة الفصل الدراسى االول
 

 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــ                                     

                         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 

 األحد 

 حسان رشيد /  د  خـــــــــزف أسماء الشناوىتـــصوير أ /   1سكشن  
 أسماء الشناوىتـــصوير أ /   أسماء محمدمــــــــعادن أ /    2 كشنس

 خـــــــــزف أ / آالء ظريف أمانى حبيب /   دتـــصوير  3 سكشن
 خشـــــــــب أ / أسماء محمد  نورهان صالح مــــــــعادن أ /    4 سكشن
 وع السيد مزر/  د مــــــــعادن    حسن طه /  دتصــــــميم    5 سكشن
 نورهان صالح مــــــــعادن أ /    خـــــــــزف أ / آالء ظريف 6 سكشن

 الثالثاء 

 أسماء محمد تصــــــميم أ /   نورهان صالح أ /  خشب   1سكشن  
 السيد  دومحم د/   خشـــــــــب  خـــــــــزف أ / آالء ظريف 2 سكشن
 ان صالح نورهأ /  خشب   سارة البدوى تصــــــميم أ /    3 سكشن
 حسان رشيد /  د  خـــــــــزف مروة سليمان /  د  تـــصوير 4 سكشن
 خـــــــــزف أ / آالء ظريف أسماء الشناوىتـــصوير أ /   5 سكشن
 سارة البدوى تصــــــميم أ /  أسماء محمدخشب أ /  6 سكشن

 الخميس

 السيد مزروع /  د مــــــــعادن    1سكشن  

 ع التـــــــــــــخرج مشــــــــــــــرو

 أسماء حمادة تصــــــميم أ /   2 سكشن
 أسماء محمد مــــــــعادن أ /    3 سكشن
 حسن طه /  دتصــــــميم    4 سكشن
 نورهان صالح أ /  خشب   5 سكشن
 أسماء الشناوىتـــصوير أ /   6 سكشن

 اإلشراف على التطبيقى

 إشراف  المقرر  إشراف  المقرر 

 أ.د/ حسن طه  التصميم  أ.د / السيد مزروع  معادن 

   –  أ.م.د/ أمانى حبيب التصوير  أ.د/ حسان رشيد  الخزف 

 مروة سليمان أ.م.د/ 

   أ.د/ محمود السيد  خشب



 جامعة طنطا     
 التربية النوعية كلية 

 ية موسيق قسم التربية ال

 ة(موسقي) تربية   للفرقة الرابعة  2021/2022جدول للمحاضرات النظرية للفصل الدراسى االول 

 تربية ميدانية بالمدارس (   ربعاء)اال  –الخميس (  –الثالثاء  –( أيام الحضور )األحد  12 -8-4)  )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 

عة
اب
لر

 ا

 االحد 
 )وجهاً لوجه 

 

م/ تاريخ  
 موسيقى عالمية 
  د/ هشام حجازى 

 ( جديد4مدرج )

 م/ تاريخ موسيقى عربية 
 أ.د/ دينا المحالوى 

 ( جديد4مدرج )

 
 الصحة النفسية وإرشاد م/ 

 د/ ثريا سراج أ.م. 
 ( جديد1مدرج ) 

   

 الثالثاء 
  )وجهاً لوجه(  

 
 م/ هارمونى 

 أ.د/ جاكلين جمال 
 ( جديد4مدرج )

 م/ توزيع آلى 

 أ.د/ جاكلين جمال 
 ( جديد4مدرج )

 م/صولفيج عربي  
 أ.د/ أكرم نمير 

   ( جديد4مدرج )

 االصول الفلسفيةللتربية م/ 
 د/ عبير العصامى 

 جديد( 2مدرج )

 االربعاء 
 التربيــــــــــــــــــــة الميدانيـــــــــــــــــــــــــــــــة )وجهاً لوجه( 

 
 

  
  

 الخميس 
 ( )وجهاً لوجه

  
 م/تدريب سمع 
 أ.د/ أيمن عطية 

 ( جديد4مدرج )

 
 

 طرق تدريس التخصص /م
 محمود الوكيل /أ.م.د

 ( جديد1مدرج )

 

األثنين( –(ايام ) السبت  14-13-11-10 -9-7-6-5-3-2-1)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 

عة
اب
لر

ا
 

 السبت 

 )عن بعد( 

 تاريخ موسيقى عالمية م/ 
 د/ هشام حجازى

طرق تدريس  
 التخصص 

محمود   / أ.م.د
 الوكيل 

م/ تاريخ موسيقى  
 عربية

 د/ دينا المحالوىأ.

 تدريب سمع م/ 
 د/ أيمن عطية أ.

 
صولفيج  م/  

 عربي 
 د/ أكرم نمير أ.

   

 االثنين 

 )عن بعد(  
  

 االصول الفلسفيةم/ 
 للتربية 

 د/ عبير العصامى 
 

 توزيع آلى م/ 

أ.د/ جاكلين  
 جمال 

 

 هارمونى م/ 

أ.د/ جاكلين  
 جمال 
 

  
الصحة م/ 

 النفسية وإرشاد
 د/ ثريا سراج أ.م.
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