
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

المادة

استاذ المادة

المكان

قواعد الموسيقى الغربية ن ن (1)صولفيج غربي المادة

محمد راشد/د .م.أمحمد راشد/د .م.أاستاذ المادة

8ق 8ق المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

كلية التربية

المناهج و تنظيماتها

سعيد محروس/ د.أ

كلية التربية

(1)تاريخ الموسيقى العالمية 

باسم/ د.م.أ

8ق 

مقرر تخصص اختياري

ايمن/ د.م.أ

8ق

(نظرى )مدخل علوم التربوية

راضي عبد المجيد/ د.أ

قواعد الموسيقى الغربية ت 

الهيئة المعاونة

8ق 

(1)تاريخ الموسيقى العربية 

ايمن/ د.م.أ

8ق 

ت (1)صولفيج غربي 

الهيئة المعاونة

8ق 

الة تربوية ريكورد ت 

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

1ت مج (1)الة أساسية بيانو 

ايمان الزاوي. د

غرفة تدريس البيانو

ت  (1)آلة ثانية تخصص أو غناء 

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

 (ن)مقدمة في الحاسب اآللي 

رجاء علي/ د.أ

معمل الكمبيوتر

2ت مج (1)الة أساسية بيانو 

سونيا اميل. د

غرفة تدريس البيانو

3ت مج (1)الة أساسية بيانو 

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

الخميس

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

السبت

االحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

عميد الكلية        وكيل الكلية لشئون الطالب مسجل الكلية                                         رئيس القسم



كلية التربية النوعية
جامعة اسوان
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المادة

استاذ المادة

المكان

ن (2)صولفيج غربي ن (2)صولفيج عربي المادة

محمد راشد/د .م.أايمن حسن/د .م.أاستاذ المادة

8ق 8ق المكان

(ن)علم نفس النمو المادة

ناهد عوض / داستاذ المادة

كلية التربيةالمكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(2)تاريخ الموسيقى العربية 

ايمن/ د.م.أ

8ق 

عزف وغناء األناشيد المدرسية ت

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

(التفكير ولبحث العلمي)مقرر اختياري 

8ق 

(ت)علم نفس النمو

ناهد عوض/ د

كلية التربية

لغة انجليزية

ريهام فؤاد/ د

كلية األداب

1ت مج (3)الة أساسية بيانو 

ايمان الزاوي. د

غرفة تدريس البيانو

سونيا اميل. د

ت (2)صولفيج عربي 

الهيئة المعاونة

8ق 

ت  (3)آلة ثانية تخصص أو غناء 3ت مج (3)الة أساسية بيانو 

الهيئة المعاونةالهيئة المعاونة

معمل الموسيقىمعمل الموسيقى

األحـــــد

اإلثنين

ت (1)آلة تربوية اكورديون 

معمل الموسيقى

ت (2)صولفيج غربي 

الهيئة المعاونة

8ق 

غرفة تدريس البيانو

2ت مج (3)الة أساسية بيانو 

كلية التربية

الثالثاء

الخميس

األربعاء

عادل الصادق/د.أ

سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 

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

الهيئة المعاونةالسبت
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المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

صولفيج وغناء عربي ت صولفيج وغناء عربي نالمادة

المعيداتايمن/ د.م.أاستاذ المادة

8ق 8ق المكان

تدريب سمع ت تدريب سمع نهارموني وكونتربوينت نالمادة

الهيئة المعاونةد باسم& د ايمن باسم/ د.م.أاستاذ المادة

معمل الموسيقى8ق 8ق المكان

المادة

استاذ المادة

معمل الموسيقىالمكان

عزف الة ماندولين ت 

الهيئة المعاونة

هارموني وكونتربوينت ت 

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

علم آالت ت 

أداء جماعي آلي أو غنائي ت 

معمل الموسيقى

ايمن حسن/ د

8ق 

معمل الموسيقى وقاعة تدريس البيانو

عزف الة اختيارية ت 

8ق 

المعيدات

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

تاريخ موسيقى عالمية ن

باسم/ د.م.أ

8ق 

ارتجال ت 

الهيئة المعاونة

تاريخ موسيقى عربية ن

ايمن/ د.م.أ

معمل الموسيقى

األربعاء

(تطبيقي)علم نفس تعليمى (نظرى)علم نفس تعليمى 

هبة السيد/ دهبة السيد/ د

كلية التربيةكلية التربية

الخميس

(نظري)مناهج 

عالء عبد الراضي/ د.أ

كلية التربية

(ن)طرق تدريس 

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

عزف الة بيانو ت 

الهيئة المعاونة& د سونيا اميل & د ايمان الزاوي 

السبت

2022/2021الثالثة             العام الجامعى / التربية الموسيقية            الفرقة /   جدول محاضرات قسم 

الثالثاء

(تدريس مصغر)تدريب ميداني  األحـــــد

اإلثنين
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المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

تدريب سمع ت تدريب سمع نالمادة

الهيئة المعاونةأيمن/ د.م.أ& باسم / د.م.أاستاذ المادة

معمل الموسيقى8ق المكان

هارموني وتوزيع آلي ت صولفيج وغناء عربي نالمادة

الهيئة المعاونةد ايمن.م.أاستاذ المادة

8ق 8ق المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

عزف الة بيانو ت 

الهيئة المعاونة& د سونيا اميل & د ايمان الزاوي 

معمل الموسيقى وقاعة تدريس البيانو

تاريخ موسيقى عالمية ن

باسم/ د.م.أ

8ق 

(تدريس مصغر)تدريب ميداني 

(نظري )األصول الفلسفية للتربية  (نظري)صحة نفسية و علم النفس االجتماعي 

8ق 

تاريخ موسقى عربية ن

د ايمن.م.أ

8ق 

اتجاهات معاصرة ن

باسم/ د& أيمن / د

8ق 

عزف الة اختيارية ت 

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

عزف آلة جيتار ت 

الثالثاء

األربعاء

اإلثنين

السبت

األحـــــد

2021 / 2020الرابعة        العام الجامعى / التربية الموسيقية                  الفرقة /    جدول محاضرات قسم 

أداء جماعي ت

الهيئة المعاونة

8ق 

8ق 

صولفيج وغناء عربي ت 

الهيئة المعاونة

إيمان عبد الجليل/ د.أخيري احمد حسين/ د.أالخميس

كلية التربيةكلية التربية

ارتجال ت 

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

هارموني وتوزيع آلي ن

باسم/ د.م.أ

المشروع

الهيئة المعاونة

8ق 
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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

االحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

2022-2021االولى الئحة قديمة للباقين لالعادة       العام الجامعى / التربية الموسيقية            الفرقة /   جدول محاضرات قسم 

السبت

قراءات باللغة العربية

كلية التربية

(نظرى )مدخل علوم التربوية والنفسية 

راضي عبد المجيد/ د.أ
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2عزف الة اختيارية ت مج1عزف الة اختيارية ت مج2عزف الة االكورديون ت مج1عزف الة االكورديون ت مجالمادة

الهيئة المعاونةالهيئة المعاونةالهيئة المعاونةالهيئة المعاونةاستاذ المادة

معمل الموسيقىمعمل الموسيقىمعمل الموسيقىمعمل الموسيقىالمكان

صولفيج وغناء عربي تهارموني ت تدريب صوت تصولفيج وغناء عربي نعروض موسيقي نتاريخ موسيقى عربية نتاريخ موسيقى عالمية نهارموني نالمادة

الهيئة المعاونةالهيئة المعاونةالهيئة المعاونةباسم/  د.م.أ&د ايمن ./م.أايمن/  د.م.أايمن/  د.م.أباسم/ د..م.أباسم/ د..م.أاستاذ المادة

معمل الموسيقىمعمل الموسيقىمعمل الموسيقىمعمل الموسيقىمعمل الموسيقىمعمل الموسيقىمعمل الموسيقىمعمل الموسيقىالمكان

تدريب سمع ت إيقاع حركي تقواعد موسيقى غربية ن تدريب سمع نالمادة

الهيئة المعاونةالهيئة المعاونةباسم/  د.م.أ&د ايمن ./م.أباسم/  د.م.أ&د ايمن ./م.أاستاذ المادة

معمل الموسيقىمعمل الموسيقى8ق معمل الموسيقىالمكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

ريهام فؤاد/ د

األربعاء

الخميس

األحـــــد

اإلثنين

(نظري)علم نفس النمو 

ناهد عوض/ د

كلية التربية

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

السبت

1عزف الة بيانو ت مجعزف وغناء االناشيد المدرسية ت

الثالثاء

قراءات باللغة األجنبية

 مبنى جديد6قاعة 

2عزف الة بيانو ت مج

الهيئة المعاونةد ايمان الزاويالهيئة المعاونة

معمل الموسيقىمكتب د ايمان الزاوي مبنى جديد8قاعة 

عميد الكلية        وكيل الكلية لشئون الطالب مسجل الكلية                                         رئيس القسم


