جدول المحاضرات و الدروس العملٌة
الفصل الدراسى االول العام 2017/2018

كلية التربية النوعية

جامعة اسوان

قسم  /التربٌة الموسٌقٌة
اٌام األسبوع

السبت

االحد

اإلثنٌن

الثالثاء

األربعاء

الخمٌس

مسجل الكلٌة
د/محمد امٌن

الســـــاعة

8ـ9

 10ـ 11

 9ـ 10

 11ـ 12

 12ـ 1

الفرقة /االولى
1ـ2

2ـ3

3ـ4

4ـ5

5ـ6

6ـ7

7ـ8

المادة

عروض شعرٌة(نظرى)

عزف الة اختٌارٌة

تارٌخ موسٌقى عربٌة(نظرى)

قراءات باللغة العربٌة

استاذ المادة

د .اٌمن حسن

د.اٌمن حسن+د.اٌمان الزاوى

د.اٌمن حسن

أ.د /احسان عبد القدوس

المكان

قاعة  7مبنى جدٌد

قاعة  8مبنى جدٌد

قاعة  6مبنى جدٌد

قاعة  5مبنى جدٌد

المادة

عزف الة البٌانو(تطبٌقى)

تدرٌب صوت(تطبٌقى)

تارٌخ موسٌقى عالمٌة(نظرى) عزف الة رٌكورد(تطبٌقى)

االٌقاع الحركى (تطبٌقى)

استاذ المادة

د.باسم +د.اٌمان الزاوى

د.باسم زاهر

د.باسم زاهر

د .اٌمن حسن

د.اٌمان الزاوى

المكان

المعمل

قاعة  8مبنى جدٌد

قاعة  8مبنى جدٌد

قاعة  8مبنى جدٌد

قاعة  8مبنى جدٌد

المادة

مدخل العلوم التربوٌة والنفسٌة(نظرى)

مدخل الحاسب االلى(نظرى+تطبٌقى)

استاذ المادة

أ.د .راضى عبدالمجٌد+د /مسعد

د /رجاء +المعٌدون

المكان

كلٌة التربٌة

معمل الكمبٌوتر

المادة

علم الصوت(نظرى)

استاذ المادة

د /ثرٌا

المكان

قاعة  8مبنى جدٌد

المادة

تدرٌب سمع(نظرى)

تدرٌب
سمع(تطبٌقى)

قواعد موسٌقى عربٌة
( 1نظرى 1+تطبٌقى)

صولفٌج عربى
( 1نظرى 1+تطبٌقى)

قواعد موسٌقى
غربىة(نظرى)

استاذ المادة

د.محمد راشد

د.محمد راشد

د.محمد راشد

د.محمد راشد

د.محمد راشد

المكان

قاعة  7مبنى جدٌد

قاعة  7مبنى جدٌد

قاعة  8مبنى جدٌد

قاعة  8مبنى جدٌد

قاعة  8مبنى جدٌد

المادة

قواعد موسٌقى
غربىة(تطبٌقى)

استاذ المادة

د.محمد راشد

المكان

المعمل

رئٌس القسم
د /محمد راشد

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
د /محمد جادالرب عبدهللا

ٌعتمد عمٌد الكلٌة
أ.د /راضى عبدالمجٌد طه

جدول المحاضرات و الدروس العملٌة
الفصل الدراسى االول العام 2017/2018

كلية التربية النوعية

جامعة اسوان

قسم  /التربٌة الموسٌقٌة
اٌام األسبوع

السبت

األحـــــد

اإلثنٌن

الثالثاء

األربعاء

الخمٌس

مسجل الكلٌة
د/محمد امٌن

الســـــاعة

8ـ9

 10ـ 11

 9ـ 10

 12ـ 1

 11ـ 12

الفرقة  /الثانٌة
1ـ2

2ـ3

3ـ4

4ـ5

6ـ7

5ـ6

7ـ8

المادة

عزف الة البٌانو(تطبٌقى) مج1

عزف الة البٌانو(تطبٌقى) مج2

قراءات باللغة األجنبٌة(نظرى)

استاذ المادة

د.اٌمان الزاوى

د.اٌمان الزاوى

د /عاطف

المكان

المعمل

المعمل

قاعة  6مبنى جدٌد

المادة

عزف اله اختٌارٌة او غناء
تطبٌقى مج1

استاذ المادة

د.اٌمن حسن

المكان

قاعة  7مبنى جدٌد

المادة

علم نفس النمو (نظري)

تارٌخ موسٌقى عالمٌة(نظرى)

استاذ المادة

أ.د /خٌرى  +د/مدحت

د.باسم زاهر

المكان

كلٌة التربٌة

قاعة  8مبنى جدٌد

المادة

علم نفس النمو (نظري)

عزف الة البٌانو(تطبٌقى) مج3

هارمونى (2نظرى1+تطبٌقى)

صولفٌج وغناء عربى(1نظرى  2+تطبٌقى)

استاذ المادة

أ.د /خٌرى  +د/مدحت

د.باسم زاهر

د.باسم زاهر

د.محمد راشد  +د.اٌمن حسن

المكان

كلٌة التربٌة

المعمل

المعمل

قاعة  8مبنى جدٌد

المادة

عزف وغناء االناشٌد المدرسٌة(تطبٌقى)

عروض موسٌقى(نظرى)

استاذ المادة

د.اٌمن حسن+د.اٌمان الزاوى

د.اٌمن حسن

المكان

قاعة  7مبنى جدٌد

قاعة  8مبنى جدٌد

المادة

تدرٌب صوت(تطبٌقى)

تدرٌب سمع(1نظرى2+تطبٌقى)

عزف اله اختٌارٌة او غناء
تطبٌقى مج2

االٌقاع الحركى (تطبٌقى)

د.اٌمن حسن+د.اٌمان الزاوى د.اٌمن حسن+د.اٌمان الزاوى

قاعة  8مبنى جدٌد

المعمل

قواعد موسٌقى غربى(نظرى) تارٌخ موسٌقى عربٌة(نظرى) عزف اله االكوردٌون(تطبٌقى)

استاذ المادة

د.باسم زاهر

د.محمد راشد

د.محمد راشد

د.محمد راشد

د.محمد راشد

المكان

قاعة  8مبنى جدٌد

قاعة  8مبنى جدٌد

قاعة  6مبنى جدٌد

قاعة  6مبنى جدٌد

قاعة  6مبنى جدٌد

رئٌس القسم
د /محمد راشد

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
د /محمد جادالرب عبدهللا

ٌعتمد عمٌد الكلٌة
أ.د /راضى عبدالمجٌد طه

جدول المحاضرات و الدروس العملٌة
الفصل الدراسى االول العام 2017/2018

كلية التربية النوعية

جامعة اسوان

قسم  /التربٌة الموسٌقٌة
اٌام األسبوع

السبت

األحـــــد

اإلثنٌن

الثالثاء

 9ـ 10

الســـــاعة

8ـ9

المادة

اله اختٌارٌة
(تطبٌقى)

علم نفس تعلٌمً (نظري)

استاذ المادة

د.اٌمن +داٌمان
الزاوى

د /هبه

د.اٌمن +داٌمان
الزاوى

المكان

المعمل

كلٌة التربٌة

المعمل

 10ـ 11

 11ـ 12
اله اختٌارٌة
(تطبٌقى)

تارٌخ موسٌقى عربٌة(نظرى)

د.اٌمن حسن
قاعة  8مبنى جدٌد

مسجل الكلٌة
د/محمد امٌن

 12ـ 1

2ـ3

6ـ7

المادة

تدرٌب سمع(انظرى1+تطبٌقى)

االرتجال (تطبٌقى)

صولفٌج و غناء
عربى(1نظرى1+تطبٌقى)

استاذ المادة

د.محمد راشد

د.محمد راشد

د.محمد راشد

د.محمد راشد +د.اٌمان الزاوى

المكان

قاعة  8مبنى جدٌد

المعمل

المعمل

المعمل

المادة

مناهج (نظري)

طرق تدرٌس (نظرى)

عزف الة الماندولٌن(تطبٌقى)

علم االالت (تطبٌقى)

استاذ المادة

د /عالء عبدالراضى

د.اٌمن حسن

د.محمد راشد

د.محمد راشد

المكان

كلٌة التربٌة

قاعة  8مبنى جدٌد

قاعة  6مبنى جدٌد

قاعة  6مبنى جدٌد

المادة

علم النفس التعلٌمً (تطبٌقً)

استاذ المادة

المعٌدٌن

المكان

كلٌة التربٌة

استاذ المادة

تدرٌب مٌدانً

المكان

الخمٌس

1ـ2

3ـ4

4ـ5

5ـ6

7ـ8

اداء الى او غنائى (تطبٌقى)

المادة
األربعاء

الفرقة  /الثالثة

هارمونى و كونتربوٌنت(2نظرى1+تطبٌقى)

عزف الة البٌانو(تطبٌقى)

تارٌخ موسٌقى عالمٌة(نظرى)

د.باسم زاهر

د.باسم زاهر

د.باسم زاهر

المعمل

المعمل

المعمل

المادة

عزف الة البٌانو(تطبٌقى)

استاذ المادة

د.اٌمان الزاوى

المكان

المعمل

رئٌس القسم
د /محمد راشد

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
د /محمد جادالرب عبدهللا

ٌعتمد عمٌد الكلٌة
أ.د /راضى عبدالمجٌد طه

جدول المحاضرات و الدروس العملٌة
الفصل الدراسى االول العام 2017/2018

كلية التربية النوعية

جامعة اسوان

قسم  /التربٌة الموسٌقٌة
اٌام األسبوع

السبت

األحـــــد

الســـــاعة

8ـ9

 9ـ 10

 10ـ 11

المادة

االصول الفلسفٌة
للتربٌة(نظرى)

استاذ المادة

أ.د  /راضى عبدالمجٌد

المكان

قاعة  5مبنى جدٌد

المادة

الصحة النفسٌة(نظري )

استاذ المادة

د /منصور السٌد

المكان

كلٌة التربٌة

 12ـ 1

 11ـ 12

2ـ3

1ـ2

مشروع التخرج

د /رمضان  +المعٌدون
معمل الكمبٌوتر
تارٌخ موسٌقى عربٌة(نظرى)

تدرٌب مٌدانً

استاذ المادة

د.اٌمن حسن

المادة

علم النفس االجتماعً (نظري)

استاذ المادة

د /ناهد عوض

المكان

كلٌة التربٌة

مشروع التخرج

تدرٌب سمع(1نظرى2+تطبٌقى)

االرتجال(تطبٌقى)

اداء الى او غنائى

عزف اله اختٌارٌة او
غناء(تطبٌقى)

د.اٌمن حسن  +د.اٌمان الزاوى د.اٌمن حسن  +د.اٌمان الزاوى

قاعة  8مبنى جدٌد

المكان

الثالثاء

3ـ4

4ـ5

5ـ6

6ـ7

7ـ8

مدخل الحاسب االلً (نظري –
تطبٌقى)

المادة
اإلثنٌن

الفرقة الرابعة

قاعة  6مبنى جدٌد

قاعة  8مبنى جدٌد

االتجاهات المعاصرة للفنون(نظرى) صولفٌج وغناء عربى01نظرى  2+تطبٌقى)

د.محمد راشد

د.محمد راشد+د.اٌمان الزاوى

د.محمد راشد

د.اٌمن حسن

المعمل

المعمل

قاعة  8مبنى جدٌد

المعمل

المادة
األربعاء

استاذ المادة
المكان

الخمٌس

مسجل الكلٌة
د/محمد امٌن

المادة

هارمونى و توزٌع
الى(1نظرى 1+تطبٌقى)

عزف الة الجٌتار(تطبٌقى) تارٌخ موسٌقى عالمٌة(نظرى)

عزف الة البٌانو(تطبٌقى)

استاذ المادة

د.باسم زاهر

د.باسم زاهر

د.باسم زاهر

د.باسم زاهر+د.اٌمان الزاوى

المكان

المعمل

المعمل

قاعة  7مبنى جدٌد

قاعة  7مبنى جدٌد

رئٌس القسم
د /محمد راشد

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
د /محمد جادالرب عبدهللا

ٌعتمد عمٌد الكلٌة
أ.د /راضى عبدالمجٌد طه

