
بية النوعية كلية التر

ات والدروس العملية لتمهيدى الماجستير جداول المحاضر

 للعام 
ر

2021/2020الفصل الدراىس الثان
جامعة اسوان

7-68-57-46-35-24-13-2الساعة أيام االسبوع 

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة 

المكان

             2021-2020الترم الثانى           الفصل الدراسى الثانى       (نظريات وتأليف)التربية الموسيقية  : الشعبة 

السبت

 (ن)قراءات باللغة االنجليزية فى التخصص (ن)توزيع الى وقراءة مدونات الفروق الفردية وقياسها

باسم زاهر / د+ ايمن حسن / دباسم زاهر / د+مؤنس على / د

 مبنى جديد5قاعة  مبنى جديد5قاعة (5)قاعة 

األحد

االثنين

(ت+ ن  )تاريخ وتحليل مؤلفات األله 

ايمان الزاوى /د+دمحم راشد/ د

 مبنى جديد5قاعة 

الثالثاء 

األربعاء

سيكولوجيه االبداع في الموسيقي

ايمن حسن  / د+دمحم راشد/د

الخميس

(5)قاعة 

(ت+ ن  )تاري    خ وتحليل الموسيقى العالمية 

د باسم زاهر + مؤنس عىل/  د

 مبنر جديد8قاعة 

 مبنى جديد8قاعة 

 (ت)قراءات باللغة االنجليزية فى التخصص 

باسم زاهر/ د+ ايمن حسن /  د

 مبنى جديد5قاعة 

حلقة مناقشة

ايمن حسن/ د+ناصر عبدالرازق / د

يعتمد عميد الكلية

ناض عبد الرازق دمحم/ د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

رجاء عىل عبد العليم/ د

مسجل الدراسات العليا           رئيس القسم                               



بية النوعية كلية التر

ات والدروس العملية لتمهيدى الماجستير جداول المحاضر

 للعام 
ر

2021/2020الفصل الدراىس الثان
جامعة اسوان

يعتمد عميد الكلية

ناض عبد الرازق دمحم/ د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

رجاء عىل عبد العليم/ د

مسجل الدراسات العليا           رئيس القسم                               



بية النوعية كلية التر

ات والدروس العملية لتمهيدى الماجستير جداول المحاضر

 للعام 
ر

2021/2020الفصل الدراىس الثان
جامعة اسوان

يعتمد عميد الكلية

ناض عبد الرازق دمحم/ د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

رجاء عىل عبد العليم/ د

مسجل الدراسات العليا           رئيس القسم                               



بية النوعية كلية التر

ات والدروس العملية لتمهيدى الماجستير جداول المحاضر

 للعام 
ر

2021/2020الفصل الدراىس الثان
جامعة اسوان

يعتمد عميد الكلية

ناض عبد الرازق دمحم/ د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

رجاء عىل عبد العليم/ د

مسجل الدراسات العليا           رئيس القسم                               


