
كلية التربية النوعية جامعة اسوان

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

أسس تصميم نظري المادة

استاذ المادة

المكان

طباعة نظرينظري (1)نسيج المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

رسم نظري المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

تاريخ وتذوق فني نظري  (1)نحت منظور رسم هندسي نظري المادة

استاذ المادة

5قاعة المكان

 (ن)مقدمة في الحاسب اآللي 

معمل الكمبيوتر

رجاء علي/ د.م.أ

(ن)مدخل الى العلوم التربوية

راضي عبد المجيد/ د.أ

كلية التربية

(ن) المناهج وتنظيماتها 

سعيد محروس/ د.أ

كلية التربية

5قاعة المعمل 

2022-2021االولى  الئحة جديدة     العام الجامعى / التربية الفنية              الفرقة /   جدول محاضرات قسم 

السبت

االحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

منظور رسم هندسي عملي 

شهيرة عنتر/م.م+سميرة محمد/م.م+ القسم 

طرقة المعمل  5قاعة 

أسس تصميم عملي 

ياسمين أبو المجد /أ+فردوس عبد القادر/م.م+رانيا أحمد/ د.م.أ

5قاعة 

عملي  (1)نسيج 

آية يوسف /أ+إيمان وجدي/ د.م.أ

طباعة عملي 

آيات أحمد /أ+سالي سمير/ د

رسم عملي 

شهيرة عنتر/م.م+ سميرة محمد/م.م+ (ع / د)القسم + منى فتحي / د

عملي  (1)نحت 

أسماء عتيق /م.م+ القسم 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون الطالب مسجل الكلية                               رئيس القسم



كلية التربية النوعية جامعة اسوان
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أشغال معادن نظري أشغال فنية نظري المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(ن)علم نفس النمو المادة

ناهد عوض/ داستاذ المادة

كلية التربيةالمكان

تصميم نظري المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

نحت نظري  (2)تاريخ وتذوق الفن المادة

القسم استاذ المادة

المكان

الخميس

األحـــــد

اإلثنين

أشغال فنية عملي 

ياسمين أبو المجد/أ+فردوس عبد القادر/م.م+رانيا أحمد/ د.م.أ

عاطف محمد/ دناهد عوض/ دعادل الصادق/ د.أ

كلية اآلدابكلية التربية5ق كلية التربية

نحت عملي 

أسماء عتيق /م.م+ القسم 

التربية الفنية تاريخها ونظرياتها 

القسم

الثالثاء

لغة انجليزية(ت)علم نفس النمو(التفكير ولبحث العلمي)مقرر اختياري 

األربعاء

تصميم عملي 

2022-2021الثانية  العام الجامعى / التربية الفنية              الفرقة /   جدول محاضرات قسم 

آية يوسف /أ+ياسمين أبو المجد/أ+(ع / د)إيمان وجدي / د.م.أالسبت

معمل فنية معمل فنية 

سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 

آية يوسف /أ+إيمان وجدي/ د.م.أ

أشغال معادن عملي 

المعمل 

 5قاعة 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون الطالب مسجل الكلية                               رئيس القسم



كلية التربية النوعية جامعة اسوان
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المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(2)نسيج 

آيات أحمد /أ+آية يوسف/أ+إيمان وجدي/ د.م.أ

معمل فنية 

 (عملي)حاسب آلي 

شهيرة عنتر /م.م+سالي سمير/ د

(تدريس مصغر)تدريب ميداني 

الخميس

 (2)تصوير 

(نظرى)علم نفس تعليمى 

هبة السيد/ د

(تطبيقي)علم نفس تعليمى 

هبة السيد/ د

(ع/ د)+منى فتحي / د

5قاعة 

شهيرة عنتر /م.م+سميرة محمد/م.م+(ع / د)القسم + رانيا أحمد / د.م.أ

معمل فنية 

األحـــــد

اإلثنين

السبت

2022-2021الثالثة العام الجامعى  / التربية الفنية                 الفرقة /   جدول محاضرات قسم 

كلية التربية

 (3)تصميم 

ياسمين أبو المجد /أ+فردوس عبد القادر/م.م+رانيا أحمد/ د.م.أ

5قاعة 

معمل فنية 

الثالثاء

(نظري)مناهج 

األربعاء

(5)تاريخ فن 

معمل فنية 

 (3)نحت 

آيات أحمد/أ+أسماء عتيق/م.م+منى فتحي/ د

طرقة المعمل 

طرق تدريس 

منى فتحي /د

5قاعة 

كلية التربية

عالء الدين احمد/ د

كلية التربية

 (2)أشغال فنية 

آية يوسف/أ+إيمان وجدي / د.م.أ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون الطالب مسجل الكلية                               رئيس القسم



كلية التربية النوعية جامعة اسوان
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المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

كلية التربيةالمكان

(نظري )مناهج 

ياسمين السيد/ د.أ

كلية التربية

 (نظري)صحة نفسية و علم النفس االجتماعي 

(تدريس مصغر)تدريب ميداني 

الثالثاء

اإلثنين

2022 - 2021الرابعة العام الجامعى  / التربية الفنية            الفرقة /   جدول محاضرات قسم 

(3)تصوير 

شهيرة عنتر /م.م+سميرة محمد/م.م+(ع / د )القسم + منى فتحي / د

األربعاء

خيري احمد حسين/ د.أ الخميس

السبت

األحـــــد

(7)تاريخ فن 

القسم

معمل فنية

مشروع تخرج

(4)                            تصميم 

ياسمين أبو المجد /أ+فردوس عبد القادر/م.م+رانيا أحمد/ د.م.أ

5قاعة 

طرق تدريس 

سالي سمير /د

معمل فنية

(4)نحت 

أسماء عتيق/م.م

معمل فنية 

(2)أشغال معادن 

آية يوسف /أ+إيمان وجدي/ د.م.أ

معمل فنية 

 (2)خزف 

آيات أحمد /أ+أسماء عتيق /م.م+منى فتحي/ د

 (2)أشغال خسب 

آية يوسف /أ+إيمان وجدي / د.م.      أ

معمل فنية 

                        طباعة منسوجات 

فردوس عبد القادر /م.م+سالي سمير/           د

5قاعة 

معمل فنية 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون الطالب مسجل الكلية                               رئيس القسم



كلية التربية النوعية جامعة اسوان
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المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

2022-2021الثانية الئحة قديمة للباقين لالعادة  العام الجامعى / التربية الفنية              الفرقة /   جدول محاضرات قسم 

قراءات باللغة األجنبية

عاطف محمد/ د

 مبنى جديد5قاعة 

اإلثنين

(3)نحت (3)تصميم 

الهيئة المعاونة+منى فتحي /دالهيئة المعاونة+رانيا / د.م. ا

السبت

(نظرى )علم نفس النمو 

ناهد عوض/ د

الثالثاء

األربعاء

الخميس

األحـــــد

 

كلية التربية

(2)                              نسيج 

الهيئة المعاونة+إيمان وجدي /د. م.                  ا

 (2)أشغال فنية 

الهيئة المعاونة+إيمان وجدي /د.م. ا

5قاعة  5قاعة 

5قاعة  5قاعة 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون الطالب مسجل الكلية                               رئيس القسم


