
 

 

 جامعة طنطا           

 كلية التربية النوعية       

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 م للفرق األربعة2020/2021جدول المحاضرات النظرية للفصل الدراسى الثانى 

 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 10.5-9.5 9.5-8.5 الفرقة  اليوم 

ت 
سب

ال
 

 األولى  

 

 مدخل علوم نفسية  
 د/ أحمد الششتاوى –ا.د/ ثريا سراج 

 أولى فنون 

 مدخل علوم نفسية  
د/ أحمد   –ا.د/ ثريا سراج 

 الششتاوى 
 أولى أقتصاد 

 مدخل علوم نفسية  
د/ أحمد   –ا.د/ ثريا سراج 

 الششتاوى 
  أولى موسيقى

 مدخل تكنولوجيا التعليم  
 أ.د/ حسناء الطباخ  –ا.د/ حمدي شعبان 

 أولى اقتصاد 

 مدخل تكنولوجيا التعليم  
 أ.د/ حسناء الطباخ  –ا.د/ حمدي شعبان 

 أولى موسيقي

 مدخل تكنولوجيا التعليم  
 ا.د/ حمدي شعبان / أ.د/ حسناء الطباخ 

 أولى فنون 

 الثانية

 علم نفس تعليمى
 ا.د/ محمد عبد المطلب 

 ثانية موسيقى

 

تاريخ التربية ونظام التعليم فى  
 مصر

 د/ عبير العصامى 
 ثانية أقتصاد 

تاريخ التربية ونظام التعليم فى  
 مصر

 د/ عبير العصامى 
 ثانية موسيقى

تاريخ التربية ونظام التعليم فى  
 مصر

 د/ عبير العصامى 
 ثانية فنون

 مبادىء تدريس 
 ا.د/ محمود الوكيل 

 ثانية موسيقى

 مبادىء تدريس 
 ا.د/ يسرى جالل 

 ثانية فنون
 

 الثالثة  
  

 
 
 

  

 الرابعة 

    

 
 
 
 
 

 رئيس القسم                سكرتارية 

 

 

 



 

 

 جامعة طنطا           

 كلية التربية النوعية       

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 م للفرق األربعة2020/2021 جدول المحاضرات النظرية للفصل الدراسى الثانى

 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 10.5-9.5 9.5-8.5 الفرقة  اليوم 

حــــــــــــــد 
أل
ا

 

 األولى  

 

 لغة انجليزية  
 ا.د/ كمال الغمراوى 

 أولى تكنولوجيا 

 لغة انجليزية  
 ا.د/ كمال الغمراوى 

 أولى إعالم 
 التربية الصحية 

 ا.د/ ثريا
 أولى إعالم 

 التربية الصحية 
 ا.د/ ثريا

 أولى تكنولوجيا 
 مدخل علوم نفسية  

 د/ أحمد الششتاوى  –ا.د/ ثريا سراج
 أولى إعالم 

 مدخل علوم نفسية  
 د/ أحمد الششتاوى  –ا.د/ ثريا سراج

 أولى تكنولوجيا 

 الثانية
  

 مبادىء تدريس  
 فاطمة حشاد د/   -ا.د/ يسرى جالل  

 ثانية تكنولوجيا
  

  الثالثة  
 
 
 

 
 أصول ثقافية واجتماعية

 د/ عبير العصامى 
 ثالثة فنون 

 أصول ثقافية واجتماعية
 د/ عبير العصامى 

 ثالثة اقتصاد 

 أصول ثقافية واجتماعية
 د/ عبير العصامى 

 ثالثة موسيقى 

 الرابعة 
 

 تربية مقارنة  
 د/ سميحة أبو النصر 

 رابعة فنون 

 تربية مقارنة  
 د/ سميحة أبو النصر 

 رابعة اقتصاد 

 تربية مقارنة  
 د/ سميحة أبو النصر 

 رابعة موسيقى 
 

 

 رئيس القسم                سكرتارية 

 

 

 

 



 

 

 جامعة طنطا    

 كلية التربية النوعية       

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 م للفرق األربعة2020/2021الثانى جدول المحاضرات النظرية للفصل الدراسى 

 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 10.5-9.5 9.5-8.5 الفرقة  اليوم 

ن 
الثنيــــــــ

ا
 

 حقوق إنسان  األولى  
 د/ بليغ –د/ يسرية 

 أولى فنون 

 حقوق إنسان 
 د/ بليغ –يسرية د/ 

 اولى اقتصاد 

 حقوق إنسان 
 د/ بليغ –د/ يسرية 

 اولى موسيقى
 

 

 علم نفس تعليمى الثانية
 ا.د/ محمد عبد المطلب 

 ثانية فنون

 علم نفس تعليمى
 ا.د/ محمد عبد المطلب 

 ثانية اقتصاد 
 

 

 الثالثة  

  

 
 
 
 
 

 

 

 الرابعة 

   

 
 
 
 
 

 

 

 القسم رئيس                 سكرتارية 

  



 

 

 جامعة طنطا           

 كلية التربية النوعية       

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 م للفرق األربعة2020/2021الثانى جدول المحاضرات النظرية للفصل الدراسى 

 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 10.5-9.5 9.5-8.5 الفرقة  اليوم 

ء 
الثــــــــــا

الث
 

 األولى  
 

 مدخل تكنولوجيا التعليم  
 أ.د/ حسناء الطباخ  –ا.د/ حمدي شعبان 

 أولى تكنولوجيا 

 مدخل تكنولوجيا التعليم  
 أ.د/ حسناء الطباخ  –ا.د/ حمدي شعبان 

 أولى اعالم 
  

 الثانية

 علم نفس تعليمى
 ا.د/ محمد عبد المطلب 

 ثانية تكنولوجيا

 علم نفس تعليمى
 ا.د/ محمد عبد المطلب 

 ثانية إعالم
تاريخ التربية ونظام التعليم فى  

 مصر
 د/ عبير العصامى 

 ثانية إعالم

 

 

تاريخ التربية ونظام التعليم فى  
 مصر

 د/ عبير العصامى 
 ثانية تكنولوجيا

 الثالثة  
  

 
 
 

  

 الرابعة 

   

 
 
 
 
 

 

 

 القسم رئيس                 سكرتارية 

 

 

 

 



 

 

 جامعة طنطا          

 كلية التربية النوعية       

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 م للفرق األربعة2020/2021الثانى جدول المحاضرات النظرية للفصل الدراسى 

 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 10.5-9.5 9.5-8.5 الفرقة  اليوم 

ء
الربعــــــــــا

ا
 

 األولى  

 

 لغة انجليزية  
 ا.د/ كمال الغمرواى 

 أولى فنون 

 لغة انجليزية  
 ا.د/ كمال الغمرواى 

 أولى موسيقى

 لغة انجليزية  
 ا.د/ كمال الغمرواى 

 أولى اقتصاد 
 

 التربية الصحية  
 ا.د/ ثريا سراج 
 أولى موسيقى

 التربية الصحية  
 ا.د/ ثريا سراج 

 اقتصاد أولى 

 التربية الصحية  
 ا.د/ ثريا سراج 

 أولى فنون 

 الثانية

 لغة عربية وادابها
 ا.د/ أحمد زكى 

 ثانية إعالم

 لغة عربية وادابها
 ا.د/ أحمد زكى 

 ثانية فنون
 لغة عربية وادابها
 ا.د/ أحمد زكى 
 ثانية موسيقى

  
 مبادىء تدريس 

 د/ فاطمة حشاد  –د/ مواهب جبر 
 اقتصاد ثانية 

 القياس والتقويم  الثالثة  
 ا.د/ محمد عبد المطلب 
 ثالثة تك عام / حاسب 

 القياس والتقويم 
 ا.د/ محمد عبد المطلب 

 ثالثة اعالم مسرح / صحافة 

 أصول ثقافية واجتماعية
 د/ عبير العصامى 

 ثالثة )حاسب/ عام ( تكنولوجيا

 أصول ثقافية واجتماعية
 د/ عبير العصامى 

 ثالثة )مسرح / صحافة (  
 

 الرابعة 

 
 تربية مقارنة  

 د/ سميحة أبو النصر 
 رابعة تكنولوجيا عام / حاسب 

 تربية مقارنة  
 د/ سميحة أبو النصر 

 رابعة إعالم مسرح / صحافة 

 
 
 
 
 

 

 

 رئيس القسم                سكرتارية 

 

 

 



 

 

 جامعة طنطا           

 كلية التربية النوعية       

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 م للفرق األربعة2020/2021الثانى جدول المحاضرات النظرية للفصل الدراسى 

 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 10.5-9.5 9.5-8.5 الفرقة  اليوم 

س 
خمي

ال
 

 حقوق إنسان  األولى  
 د/ بليغ –د/ يسرية 

 أولى تكنولوجيا 

 حقوق إنسان 
 د/ بليغ –د/ يسرية 

 أولى إعالم 
 

 
 
 
 

 

 الثانية

 لغة عربية وادابها
 ا.د/ أحمد زكى 

 ثانية اعالم

 لغة عربية وادابها
 ا.د/ أحمد زكى 
 ثانية تكنولوجيا

 

 
 
 
 
 
 

 

 الثالثة  
 القياس والتقويم 

 ا.د/ محمد عبد المطلب 
 ثالثة فنون 

 القياس والتقويم 
 ا.د/ محمد عبد المطلب 

 ثالثة اقتصاد 

 القياس والتقويم 
 ا.د/ محمد عبد المطلب 

 ثالثة موسيقي 

 
 
 
 
 

 

 الرابعة 

   

 
 
 
 
 

 

 

 رئيس القسم                سكرتارية 

 

 

 



 

 

 

 جامعة طنطا           

 كلية التربية النوعية       

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 م للفرق األربعة2020/2021الثانى للفصل الدراسى ) التعليم عن بعد اونالين (جدول المحاضرات النظرية

 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 الفرقة  اليوم 

ت 
سب

ال
 

       األولى  

      

 الثانية

 

  

   

  

 الثالثة 

 القياس والتقويم 
 عبد المطلب ا.د/ محمد 

ثالثة فنون ، اقتصاد ،  
 موسيقي

  

 
 

 أصول ثقافية واجتماعية
 د/ عبير العصامى 

ثالثة فنون اقتصاد ،  
 موسيقي

 
 

  

    الرابعة 

 
 
 
 
 

  

 

 رئيس القسم                سكرتارية 



 

 

 جامعة طنطا  

 كلية التربية النوعية       

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 م للفرق األربعة 2020/2021الثانى  للفصل الدراسى ) التعليم عن بعد اونالين (جدول المحاضرات النظرية

 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 الفرقة  اليوم 

حد
ال
ا

 

 مدخل علوم نفسية   األولى  
د/ أحمد   –ا.د/ ثريا سراج 

 الششتاوى 
 موسيقي  -اقتصاد -أولى فنون 

 

 مدخل تكنولوجيا التعليم  
أ.د/ حسناء  –ا.د/ حمدي شعبان 

 الطباخ  
 اقتصاد  -أولى فنون 

 
 

  

  -    

 الثانية

 علم نفس تعليمى
 ا.د/ محمد عبد المطلب 

 ثانية فنون اقتصاد ، موسيقي

   
 
 
 
 

  
 مبادىء تدريس 

 ا.د/ محمود الوكيل 
 ثانية موسيقى

 مبادىء تدريس 
 جالل ا.د/ يسرى 

 ثانية فنون

    الثالثة 

 
 
 
 
 

  

    الرابعة 

 
 
 
 
 

  

 

 رئيس القسم                سكرتارية 

  



 

 

 جامعة طنطا          

 كلية التربية النوعية       

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 م للفرق األربعة 2020/2021 الثانى للفصل الدراسى ) التعليم عن بعد اونالين (جدول المحاضرات النظرية

 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 الفرقة  اليوم 

ن 
الثني

ا
 

 األولى  

 
 لغة انجليزية  

 ا.د/ كمال الغمراوى 
 اعالم  أولى تكنولوجيا،

 مدخل تكنولوجيا التعليم  
أ.د/ حسناء  –ا.د/ حمدي شعبان 

 الطباخ  
 ، إعالم  أولى تكنولوجيا

 التربية الصحية  
 ا.د/ ثريا سراج 

 اعالم  ،  أولى تكنولوجيا

 حقوق إنسان 
 د/ بليغ –د/ يسرية 

 أولى تكنولوجيا 
 

 مدخل علوم نفسية  
د/ أحمد   –ا.د/ ثريا سراج 

 الششتاوى 
 أولى اعالم تكنولوجيا

     

 الثانية

 
 مبادىء تدريس 
 د/ مواهب جبر  

 ثانية اعالم

 مبادىء تدريس 
د/ فاطمة   –د/ يسري جالل 
 حشاد 

 ثانية تكنولوجيا

   

    الثالثة 
 تاريخ التربية ونظام التعليم  

 د/ عبير العصامى 
 ثانية تكنولوجيا ، اعالم

  

 الرابعة 

 تربية مقارنة  
 د/ سميحة أبو النصر 

رابعة فنون ،  اقتصاد ،  
 موسيقي

  

 
 
 
 
 

  

 

 رئيس القسم                سكرتارية 

  



 

 

 جامعة طنطا          

 كلية التربية النوعية       

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 م للفرق األربعة 2020/2021الثانى  للفصل الدراسى ) التعليم عن بعد اونالين (جدول المحاضرات النظرية

 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 الفرقة  اليوم 

ء
الثا

الث
 

 حقوق إنسان  األولى  
 د/ بليغ –د/ يسرية 

 أولى فنون اقتصاد ، موسيقي
     

 الثانية

 

 علم نفس تعليمى
 ا.د/ محمد عبد المطلب 
ثانية فنون ، اقتصاد ،  

 موسيقى

 

   

  

    الثالثة 

 
 
 
 
 

  

    الرابعة 

 
 
 
 
 

  

 

 رئيس القسم                سكرتارية 

  



 

 

 جامعة طنطا          

 كلية التربية النوعية       

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 م للفرق األربعة 2020/2021الثانى  للفصل الدراسى ) التعليم عن بعد اونالين (جدول المحاضرات النظرية

 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 الفرقة  اليوم 

ء 
الربعا

ا
 

       األولى  

      

  الثانية
 وادابهالغة عربية  

 ا.د/ أحمد زكى 
 ثانية اعالم ، تكنولوجيا

 علم نفس تعليمى
 ا.د/ محمد عبد المطلب 
 ثانية تكنولوجيا ، اعالم

 

   

   

       الثالثة 

    الرابعة 

 
 
 
 
 

  

 

 رئيس القسم                سكرتارية 

 

  



 

 

 جامعة طنطا          

 كلية التربية النوعية       

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 م للفرق األربعة 2020/2021الثانى  للفصل الدراسى ) التعليم عن بعد اونالين (جدول المحاضرات النظرية

 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 الفرقة  اليوم 

س 
خمي

ال
 

 لغة انجليزية   األولى  
 ا.د/ كمال الغمراوى 

 اقتصاد ، موسيقيأولى فنون 
     

  
 التربية الصحية  
 ا.د/ ثريا سراج 

 فنون اقتصاد ، موسيقيأولى 
   

 الثانية

 مبادىء تدريس 
د/ فاطمة   –د/ مواهب جبر 
 حشاد 

 ثانية اقتصاد 

 
 لغة عربية وادابها
 ا.د/ أحمد زكى 

 ثانية فنون اقتصاد ، موسيقي
 

 تاريخ التربية ونظام التعليم  
 د/ عبير العصامى 

 ثانية فنون ، اقتصاد،
 موسيقي

 

 

 الثالثة 

 القياس والتقويم 
 ا.د/ محمد عبد المطلب 

ثالثة عام وحاسب مسرح  
 وصحافة 

   
 
 

 أصول ثقافية واجتماعية
 د/ عبير العصامى 

ثالثة عام وحاسب ثالثة  
 مسرح وصحافة 

  

  الرابعة 

 تربية مقارنة  
 د/ سميحة أبو النصر 

مسرح   ،  رابعة عام وحاسب
 وصحافة 

 

 
 
 
 
 

  

 

 رئيس القسم                سكرتارية 


