
النوعية التربية كلية

العملية الدروس و المحاضرات جدول

2020/2019 العام الثانى الدراسى الفصل
اسوان جامعة

8 ـ 77 ـ 66 ـ 55 ـ 44 ـ 33 ـ 22 ـ 11 ـ 1212 ـ 1111 ـ 1010 ـ 99 ـ 8الســـــاعةايام األسبوع

 المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(ن)قواعد غربي (ت)تدريب سمع المادة

باسم زاهر/ دمعاوني هيئة التدريساستاذ المادة

 مبنى جديد8قاعة  مبنى جديد8قاعة المكان

(ت)قواعد غربي المادة

معاوني هيئة التدريساستاذ المادة

 مبنى جديد8قاعة المكان

(ن)عروض موسيقي 

أيمن حسن. د

 مبنى جديد8ق 

(ن)قراءات باللغة األجنبية 

عاطف عبدهللا/ د

(نظرى)تربية أسرية وصحية 

راضى عبد المجيد . د.أ

(ت)تدريب صوت 

(ت)آلة اختيارية 

معاوني هيئة التدريس

جميع معامل الموسيقى 

(ن)تذوق موسيقى عربية 

أيمن حسن. د

 مبنى جديد8ق 

سعيد محروس/ د

(ت)اإليقاع الحركي (ت)عزف آلة إكسليفون (ن)تذوق موسيقى عالمية (ت)عزف آلة البيانو 

معاوني هيئة التدريسباسم زاهر. دمعاوني هيئة التدريسمعاوني هيئة التدريس& سونيا . د& إيمان . د

2020 - 2019الجداول الدراسية  التربية الموســــــــــــيقية الفرقة االولى الفصل الدراسى الثانى 

السبت

األحـــــد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

كلية التربية

 (نظرى)مبادئ تدريس

5ق

معاوني هيئة التدريس

 معمل الموسيقى معمل الموسيقى  مبنى جديد8قاعة  مبنى جديد8قاعة جميع معامل الموسيقى 

(ن)تدريب سمع 

باسم زاهر / د

 مبنى جديد8قاعة  مبنى جديد8قاعة 

أيمن حسن ومعاوني هيئة التدريس/ د.م.أ

(ت1+ ن 1)صولفيج عربي (ت1+ ن 1)قواعد موسيقى عربية 

أيمن حسن ومعاوني هيئة التدريس. د

 مبنى جديد8قاعة 

(ت)عزف آلة البيانو 

معاوني هيئة التدريس& سونيا . د& إيمان . د

جميع معامل الموسيقى 

الكلية عميد

طه عبدالمجيد راضى/ د.أ

الطالب و التعليم لشئون الكلية وكيل

عبدهللا جادالرب دمحم/ د

القسم رئيس                              الكلية مسجل

راشد دمحم/ د.م.أ               امين دمحم/د



النوعية التربية كلية

العملية الدروس و المحاضرات جدول

2020/2019 العام الثانى الدراسى الفصل
اسوان جامعة

8 ـ 77 ـ 66 ـ 55 ـ 44 ـ 33 ـ 22 ـ 11 ـ 1212 ـ 1111 ـ 1010 ـ 99 ـ 8الســـــاعةايام األسبوع

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(ت)عزف وغناء األناشيد  المادة

معاوني هيئة التدريساستاذ المادة

معمل الموسيقىالمكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(تطبيقى)تاريخ وتحليل موسيقى عربية

معاوني هيئة التدريس

معمل الموسيقى

(ت)تحليل موسيقى عالمية 

معاوني هيئة التدريس

جميع معامل الموسيقى 

طرق تدريسمناهج

أيمن حسن. ديسن حسين/ د

الخميس

(ت2+ ن 1)تدريب سمع 

دمحم راشد و معاونى هيئة التدريس/ د.أ

 مبنى جديد8قاعة 

(ت)عزف آلة األكورديون 

معاوني هيئة التدريس

معمل الموسيقى

(نظرى)تاريخ وتحليل موسيقى عربية

دمحم راشد / د.أ

 مبنى جديد8قاعة 

باسم زاهر.د

 مبنى جديد8قاعة  مبنى جديد8قاعة 

معونى هيئة التدريس+ سونيا/د+ ايمان /د

جميع معامل الموسيقى 

2020 - 2019الجداول الدراسية  التربية الموســــــــــــيقية الفرقة الثانية الفصل الدراسى الثانى 

 مبنى جديد6ق  مبنى جديد6ق 

السبت

األحـــــد

اإلثنين

الثالثاء

معاوني هيئة التدريسمعاوني هيئة التدريس األربعاء

معامل الموسيقى جميع معامل الموسيقى 

(نظرى)قراءات باللغة العربية حقوق إنسان

معاوني هيئة التدريس

جميع معامل الموسيقى 

معاونى هيئة التدريس+ ايمن حسن /د

 مبنى جديد8قاعة 

(ت)عزف و غناء االناشيد2مج (ت)آلة اختيارية 

باسم زاهر/ د

(ت)عزف الة البيانو 

معونى هيئة التدريس+ سونيا/د+ ايمان /د

جميع معامل الموسيقى 

2مج (ت)آلة اختيارية 

(ت)عزف الة البيانو 

معونى هيئة التدريس+ سونيا/د+ ايمان /د

جميع معامل الموسيقى 

عبدالنعيم/ د.أكلية حقوق+ راضى . د.أ

(ت2+ ن 1)صولفيج وغناء عربي  ( ت1+  ن 2)هارموني (ت)عزف الة البيانو (ن)تحليل موسيقى عالمية 

الكلية عميد

طه عبدالمجيد راضى/ د.أ

الطالب و التعليم لشئون الكلية وكيل

عبدهللا جادالرب دمحم/ د

القسم رئيس                              الكلية مسجل

راشد دمحم/ د.م.أ               امين دمحم/د



النوعية التربية كلية

العملية الدروس و المحاضرات جدول

2020/2019 العام الثانى الدراسى الفصل
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المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

2مج(تطبيقى)تكنولوجيا التعليم 1مج(تطبيقى)تكنولوجيا التعليم (نظرى)تكنولوجيا التعليم المادة

استاذ المادة

معمل تكنولوجيامعمل تكنولوجيامعمل تكنولوجياالمكان

األربعاء

(نظرى)تاريخ التربية ونظام التعليم في مصر (نظرى)األصول االجتماعية والثقافية للتربية 

راضي عبد المجيد طه/ د.أراضي عبد المجيد طه/ د.أ

الثالثاء

(ت)عزف آلة البيانو 

معاونى هيئة التدريس&سونيا/د&ايمان/د

جميع معامل الموسيقى 

(ت)عزف آلة البيانو 

معاونى هيئة التدريس&سونيا/د&ايمان/د

جميع معامل الموسيقى 

اإلثنين

تدريب ميداني

(ت)االرتجال 

 مبنى جديد8قاعة 

10ق10ق

األحـــــد

(نظرى)تحليل الموسيقى العالمية 

باسم زاهر.د

 مبنى جيد8قاعة 

معمل موسيقى

2020 - 2019الجداول الدراسية  التربية الموســــــــــــيقية الفرقة الثالثة الفصل الدراسى الثانى 

(ت1+ ن 1)صولفيج وغناء عربي 

معاونى هيئة التدريس+ ايمن حسن /د

السبت

2مج (ت)آلة اختيارية 

معاوني هيئة التدريس

جميع معامل الموسيقى 

(ت)عزف آلة الماندولين 

معاونى هيئة التدريس

 مبنى جديد8قاعة 

(ت)أداء آلي أو غنائي 

ايمن حسن و معاونى هيئة التدريس/د

 مبنى جديد8قاعة 

(ت1+ ن 1)تدريب سمع 

دمحم راشد/ د.أ

(ن)تحليل موسيقى عربية 

دمحم راشد/ د.أ

 مبنى جديد8قاعة 

(ت1+ ن 1)تربية صوت لفظي 

ايمن حسن.د

 مبنى جديد8قاعة 

معاونى اعضاء التدريس

معمل موسيقى

(ت1+ن2) وكونتربوينت هارموني

باسم زاهر ومعاوني هيئة التدريس/د

 مبنى جديد8قاعة 

(ت)عزف آلة البيانو 

معاونى هيئة التدريس&سونيا/د&ايمان/د

جميع معامل الموسيقى 

الخميس

الكلية عميد

طه عبدالمجيد راضى/ د.أ

الطالب و التعليم لشئون الكلية وكيل

عبدهللا جادالرب دمحم/ د

القسم رئيس                              الكلية مسجل

راشد دمحم/ د.م.أ               امين دمحم/د



النوعية التربية كلية

العملية الدروس و المحاضرات جدول

2020/2019 العام الثانى الدراسى الفصل
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التربية المقارنةالمادة

راضى. د.أاستاذ المادة

كلية التربيةالمكان

التربية المقارنةالمادة

بدرى. د.أاستاذ المادة

كلية التربيةالمكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(ت)عزف آلة البيانو (ن1)صولفيج  عربي المادة

معاونى هيئة التدريس+د سونيا + إيمان . دايمن حسن/ داستاذ المادة

معمل الموسيقى مبنى جديد8قاعة المكان

(ت)االرتجال 

جميع معامل الموسيقى 

(نظرى)تحليل الموسيقى العالمية 

معاونى هيئة التدريس

جميع معامل الموسيقى 

(ت2)صولفيج وغناء عربي 

معاونى هيئة التدريس

 مبنى جديد8قاعة 

المشروع 

هيئة التدريس ومعاونيهم

معامل الموسيقى

(ت1+ ن 1)تدريب سمع 

دمحم راشد/ د.أ

 مبنى جديد8قاعة 

اإلثنين

الثالثاء

(ت)عزف آلة البيانو 

معاونى هيئة التدريس&سونيا/د&ايمان/د

 مبنى جديد8قاعة 

أداء آلي وغنائي

معاونى هيئة التدريس

جميع معامل الموسيقى 

2مج (ت)الة اختيارية

معاونى هيئة التدريس

جميع معامل الموسيقى 

معاونى هيئة التدريس

 مبنى جديد8قاعة جميع معامل الموسيقى 

باسم زاهر. د

(ت)عزف آلة البيانو 

معاونى هيئة التدريس&سونيا/د&ايمان/د

(تطبيقى)عزف آلة الجيتار(ت1+ن1)هارموني وتوزيع آلي 

(تطبيقى)" قدرات عقلية"علم النفس تعليمي (نظرى)" قدرات عقلية"علم النفس تعليمي 

(ت)عزف آلة البيانو 

معاونى هيئة التدريس&سونيا/د&ايمان/د

جميع معامل الموسيقى 

(ن)تحليل موسيقى عربية 

دمحم راشد/ د.أ

كلية التربيةكلية التربية

باسم زاهر و معاونى هيئة التدريس/د

جميع معامل الموسيقى

معمل موسيقى

معاونى هيئة التدريس

(تطبيقى)مبادئ قيادة

(ت)عزف آلة البيانو 

معاونى هيئة التدريس&سونيا/د&ايمان/د

جميع معامل الموسيقى 

(ت)عزف آلة البيانو 

معاونى هيئة التدريس&سونيا/د&ايمان/د

جميع معامل الموسيقى 

2020 - 2019الجداول الدراسية  التربية الموســــــــــــيقية الفرقة الرابعة الفصل الدراسى الثانى 

السبت

تدريب ميداني

األحـــــد

األربعاء

الخميس

 مبنى جديد8قاعة 

الكلية عميد

طه عبدالمجيد راضى/ د.أ

الطالب و التعليم لشئون الكلية وكيل

عبدهللا جادالرب دمحم/ د

القسم رئيس                              الكلية مسجل

راشد دمحم/ د.م.أ               امين دمحم/د


