
 

 

 طنطا جامعة
 النوعية  التربية كلية
 الموسيقية   التربية قسم

 (موسيقية  تربية )    األولى للفرقة 2020/2021 الثاني الدراسى للفصل النظرية للمحاضرات جدول

 األربعاء  – األثنين –  السبت) الحضور أيام(   13- 9 -5-2)  االسبوع(  لوجه وجها    التعليم)

   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 
 ( لوجه وجها  )

 

 الغربية  الموسيقى قواعد /م
 فخري مالك /د

 جديد( 4) مدرج

 سمع  تدريب /م
 فخري مالك /د

 جديد( 4) مدرج

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

 جديد (  2)  مدرج

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

 جديد (  1)  مدرج

 

 االثنين 
 ( لوجه وجها  )

 
 عربية  موسيقى تاريخ
 عيد  أيمن  /د.أ

 جديد( 4) مدرج

  موسيقى  تحليل
 عربية

 عيد  أيمن  /د.أ
 جديد( 4) مدرج

 إنسان  حقوق 
 بليغ / د – يسرية /د

 جديد (  1)  مدرج

  قواعد /م
 العربية   الموسيقى

 نمير أكرم /د.أ
 جديد( 4) مدرج

 صوت   علم /م
 هشامحجازى  / د

 جديد( 4) مدرج

 

 االربعاء 
 ( لوجه وجها  )

  عروض
 موسيقى 

 عيد  أيمن  /د.أ
 جديد( 4) مدرج

  صولفيج /م
 عربي

 عيد  أيمن  /د.أ
 جديد( 4) مدرج

   الصحية  التربية
 سراج  ثريا / د.ا
 جديد ( 2) مدرج  

   انجليزية  لغة
 الغمرواى  كمال  / د.ا

 جديد (  1)  مدرج

   عالمية  موسيقى  تذوق  /م
 هشامحجازى  / د

 جديد( 4) مدرج

 

 

 ( الخميس - الثالثاء– األحد)   ايام( 14-12-11 -10-8-7-6-4-3-1) األسبوع( بعد عن  التعليم) 

 8  -  7 7  -  6 6  -  5 5  -  4 4-3 3  -  2 2  -  1 1 - 12 اليوم الفرقة 

ى 
ول
ال
ا

 

 االحد 
 ( بعد  عن )

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

 الششتاوى  أحمد

 عربي  صولفيج /م
 عيد  أيمن  /د.أ

 

  تكنولوجيا مدخل

  التعليم

  شعبان  حمدي /د.ا

   الطباخ حسناء  /د.أ–

 

 موسيقى   عروض
 عيد  أيمن  /د.أ

 

 عربية  موسيقى تاريخ
 عيد  أيمن  /د.أ

 

 عربية  موسيقى  تحليل
 عيد  أيمن  /د.أ

  الموسيقى قواعد /م 
 الغربية 

 فخري مالك /د

 سمع  تدريب /م
 فخري مالك /د

 الثالثاء 
 ( بعد  عن )

 إنسان  حقوق 
  بليغ / د – يسرية /د

 

  

  الموسيقى قواعد /م
 العربية 

 نمير أكرم /د.أ

 صوت   علم /م
 هشامحجازى  / د

 

   عالمية  موسيقى  تذوق 
 هشامحجازى  / د

 

 لخميس ا
 ( بعد  عن )

   انجليزية  لغة
 الغمرواى  كمال  / د.ا

 
   الصحية  التربية

 سراج  ثريا / د.ا

 
 

  
 

 

          الكلية  عميد                    والطالب التعليم  لشئون الكلية  وكيل                 القسم  رئيس                   اإلدارة  مدير      التعليم  شئون      القسم سكرتارية
    شعبان  إسماعيل حمدى / د.أ        الحلبى   فاروق نجالء /د. أ           المحالوى عادل  دينا /د.أ       



 

 

طنطا جامعة  
 النوعية  التربية كلية
 الموسيقية   التربية قسم

 ( موسيقية  تربية)    الثانية للفرقة 2020/2021 لثانيا الدراسى للفصل النظرية للمحاضرات جدول

 ( األربعاء  –  األثنين – السبت) الحضور أيام(  14- 10 -6-2)  االسبوع(  لوجه وجها    التعليم)

 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 
 ( لوجه وجها  )

 تعليمى نفس علم
 المطلب  عبد محمد / د.ا

 جديد (  1)  مدرج

 تدريس  مبادىء
 الوكيل  محمود  / د.ا

 جديد ( 1) مدرج  

  موسيقى تحليل  /م
 عربية

 المحالوى دينا  /د.أ
 جديد( 4) مدرج

 مصر فى  التعليم ونظام التربية تاريخ
 العصامى  عبير /د

 جديد (  2)  مدرج

  

 االثنين 
 ( لوجه وجها  )

  صولفيج/م
 عربي

 شفيع  ميرال /د.م.أ
 جديد( 4) مدرج

  
 سمع تدريب  /م
 فايز كرستين /د

 جديد( 4) مدرج

 هارمونى  /م
 حجازى  هشام  / د

 جديد( 4) مدرج
  

 االربعاء 
 ( لوجه وجها  )

 
 عالمية  موسيقى  تحليل  /م

 حجازى  هشام  / د
 جديد( 4) مدرج

 وادابها  عربية لغة
 زكى  أحمد  / د.ا
 جديد ( 1) مدرج  

    

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

 8  -  7 7  -  6 6  -  5 5  -  4 4-3 3  -  2 2  -  1 1 - 12 اليوم الفرقة 

ية 
ان
لث
ا

 

 االحد 
 ( بعد  عن )

 سمع  تدريب /م
 فايز  كرستين /د

 تدريس  مبادىء
  محمود  / د.ا

 الوكيل 

 
 هارمونى  /م 

 حجازى  هشام  / د
 

 عالمية  موسيقى  تحليل  /م
 حجازى  هشام  / د

 

  

 الثالثاء 
 ( بعد  عن )

 عربي  صولفيج/م
 شفيع  ميرال /د.م.أ

 تعليمى نفس علم
  عبد محمد / د.ا

 المطلب 

 عربية موسيقى تحليل  /م
 المحالوى دينا  /د.أ

     

 الخميس 
 ( بعد  عن )

  
 وادابها  عربية لغة

 زكى  أحمد  / د.ا
  ونظام التربية تاريخ 

 مصر  فى التعليم
 العصامى  عبير /د

   

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

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



 

 

   طنطا جامعة     
 النوعية   التربية  كلية 

 الموسيقية   التربية قسم

 ( موسيقية تربية )     الثالثة للفرقة 2020/2021 الثاني الدراسى للفصل النظرية للمحاضرات جدول

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

 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 

ثة 
ثال
 ال

 االحد 
 ( لوجه وجها  )

 

 عربي  صولفيج /م 
 المحالوى دينا  /د.أ

 جديد( 4) مدرج

  موسيقى تاريخ /م
 عربية

 المحالوى دينا  /د.أ
 جديد( 4) مدرج

 هارمونى  /م
 جمال  جاكلين  /د.أ

 جديد( 4) مدرج

 االت  علم /م
 جمال  جاكلين  /د.أ

 جديد( 4) مدرج

 واجتماعية ثقافية  أصول   
 العصامى  عبير /د

 جديد (  1)  مدرج

 االثنين 
       الميدانيـــــــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــة ( لوجه  وجها  )  

 ثاء الثال
 ( لوجه  وجها  )  

 سمع تدريب  /م
 األحمدى مروه /د

 جديد( 4) مدرج

  تحليل  /م
 عربية  موسيقى

 عيد  أيمن  /د.أ
 جديد( 4) مدرج

 عالمية  موسيقى  تحليل /م
 جمال  جاكلين  /د.أ

 جديد( 4) مدرج
 

    

 الخميس 
 ( لوجه وجها  )

 والتقويم  القياس   
 المطلب  عبد محمد / د.ا

 جديد (  1)  مدرج

    

 

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

 8  -  7 7  -  6 6  -  5 5  -  4 4-3 3  -  2 2  -  1 1 - 12 اليوم الفرقة 

ثة 
ثال
ال

 

 السبت 
 ( بعد  عن )

 والتقويم  القياس

 المطلب  عبد محمد / د.ا

 االت  علم /م
 جمال  جاكلين  /د.أ

 

 هارمونى  /م
 جمال  جاكلين  /د.أ

 

  ثقافية  أصول 
 واجتماعية

  عبير /د
 العصامى

 سمع تدريب  /م
 األحمدى مروه /د

 

 

 

 

 االربعاء 
 ( بعد  عن )

 عالمية  موسيقى  تحليل  /

 جمال  جاكلين /د .أ
 

 عربي  صولفيج /م 
 المحالوى دينا  /د.أ

 

  موسيقى تاريخ /م
 عربية

 المحالوى دينا  /د.أ
 

  تحليل  /م
 عربية  موسيقى

 عيد  أيمن  /د.أ
 

 

  

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

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



 

 

 طنطا جامعة
 النوعية  التربية كلية
 الموسيقية   التربية قسم

 (موسقية  تربية)    الرابعة للفرقة 2020/2021 الثاني الدراسى للفصل النظرية للمحاضرات جدول

 (  بالمدارس ميدانية  تربية  االربعاء)  –(  الخميس – الثالثاء – األحد) الحضور أيام(  12 -8-4)  االسبوع(  لوجه وجها    التعليم)

 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 
 لوجه  وجها  )

  تحليل  /م
 عالمية  موسيقى

 عزوز  هبه /د
 جديد( 4) مدرج

 آلى  توزيع /م
 عزوز  هبة /د

 جديد( 4) مدرج
 

 عربي  صولفيج /م 
 نمير  أكرم /د .أ

 جديد( 4) مدرج

   مقارنة تربية

 النصر  أبو سميحة  /د

 جديد (  1)  مدرج

  

 الثالثاء 
 ( لوجه  وجها  )  

 
 

 الفنى  النقد/م
 أمالحسين /د.م.أ

 جديد( 4) مدرج

 
 عربية  موسيقى  تحليل  /م
 نمير  محمد أكرم /د .أ

 جديد)(  مدرج
 

 

 االربعاء 
 الميدانيـــــــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــة ( لوجه وجها  )

  
  

  

 الخميس 
  ( لوجه وجها  )

 هارمونى  /م
 عزوز  هبه /د

 جديد( 4) مدرج

 سمع  تدريب /م
 عطية   أيمن /د .أ

 جديد( 4) مدرج

  

 

 

 

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

 8  -  7 7  -  6 6  -  5 5  -  4 4-3 3  -  2 2  -  1 1 - 12 اليوم الفرقة 

عة
اب
لر
ا

 

 السبت 
 ( بعد  عن )

 

 هارمونى  /م
 عزوز  هبه /د

 

 عالمية  موسيقى تحليل  /م
 عزوز  هبه /د

 

 آلى  توزيع /م
 عزوز  هبة /د

 

 عربي  صولفيج /م
 نمير  أكرم /د .أ

 

 عربية  موسيقى  تحليل  /م
 نمير  محمد أكرم /د .أ

 

 
 

 

 االثنين 
 ( بعد عن) 

   مقارنة تربية
  أبو سميحة  /د

 النصر

 سمع  تدريب /م
 عطية   أيمن /د .أ

 

 الفنى  النقد/م
 أمالحسين /د.م.أ

 

 

 

  

         الكلية عميد                         والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل               القسم  رئيس                   اإلدارة مدير             التعليم شئون           القسم سكرتارية
    شعبان إسماعيل حمدى  /د. أ                       الحلبى  فاروق نجالء /د.أ             المحالوى عادل  دينا /د.أ        


