
كلية التربية النوعية

جداول المحاضرات والدروس العملية

2021/2020الفصل الدراسى الثانى للعام 
جامعة اسوان

7-68-57-46-35-24-13-122-111-1012-911-810-9الساعة أيام االسبوع 

3ت مج (2)الة أساسية بيانو 2ت مج (2)الة أساسية بيانو 1ت مج (2)الة أساسية بيانو المادة

د سونيا اميلد ايمان الزاويالهيئة المعاونةأستاذ المادة

مكتب د سونيامكتب د ايمانمعمل الموسيقىالمكان

مهارات التعليم والتدريس المصغرقواعد الموسيقى العربية ن ن (1)صولفيج وغناء عربي المادة 

محمد راشد/ د.أد محمد راشد.أد أيمن حسن.أأستاذ المادة

8ق 8ق 8ق المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة 

المكان
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الخميس

الثالثاء 

األربعاء

األحد

السبت

االثنين

ت  (2)آلة ثانية تخصص أو غناء الة تربوية اكسليفون ت 

الهيئة المعاونةالهيئة المعاونة

ت (1)صولفيج وغناء عربي 

8ق 

الجودة و تطبيقاتها حقوق االنسان مدخل الى العلوم النفسية 

راضي عبد المجيد/ د.أعبادي/ د& محمد / د.أعبد الحي القاضي/ د.أ

تدريب الصوت

الهيئة المعاونة

8ق معمل الموسيقىمعمل الموسيقى

(تطبيقى )مهارات التعليم والتدريس المصغر

الهيئة المعاونة

8ق 

(عروض موسيقي)مقرر تخصص اختياري 

أيمن حسن/ د.أ

8ق

الهيئة المعاونة

تاريخ وتذوق الموسيقى العالمية

د باسم.أ

8ق 
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المادة

أستاذ المادة 

المكان

ن (3)صولفيج غربي ن (1)هارموني المادة 

محمد راشد/ د.أد باسم.أأستاذ المادة

8ق معمل الموسيقىالمكان

(ن)علم نفس تعليمي المادة

استاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان
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األحد

االثنين

الثالثاء 

السبت

2ت مج (4)عزف الة بيانو 1ت مج (4)عزف الة بيانو ت (3)صولفيج غربي 

الهيئة المعاونة

عزف الة تربوية اكورديون ت 

األربعاء

الخميس

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

ت  (1)هارموني 

الهيئة المعاونة

(2)تاريخ وتذوق الموسيقى العربية 

محمد راشد/ د.أ

سونيا اميل/ دد ايمان الزاوي

مكتب د سونيا اميلمكتب د ايمان الزاويمعمل الموسيقى

الهيئة المعاونةالهيئة المعاونة

معمل الموسيقىمعمل الموسيقى

3ت مج (4)عزف الة بيانو ت  (2)آلة ثانية تخصص أو غناء 

8ق 

(2عزف وغناء األناشيد المدرسية )مقرر تخصص اختياري 

أيمن حسن/ د.أ

8ق 
معمل الموسيقى

(1)تاريخ وتحليل موسيقى عالمية ن 

د باسم.أ

8ق 

حاتم فرغل/ دهبة/ دباسم زاهر/ د.أ

تاريخ التربية ونظام التعليم في مصر(تطبيقي)علم نفس تعليمي (ثقافة الفنون البصرية والسمعية)مقرر جامعة اختياري 
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المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

صولفيج وغناء عربي ت صولفيج وغناء عربي نتدريب سمع ت المادة 

الهيئة المعاونةد ايمن.م.أالهيئة المعاونةأستاذ المادة

8ق 8ق معمل الموسيقىالمكان

تدريب سمع نتربية صوت لفظي تتربية صوت لفظي ن هارموني وكونتربوينت نالمادة

د باسم.أ& د ايمن .أالهيئة المعاونةد باسم.أ& د ايمن .أالهيئة المعاونةأستاذ المادة

8ق معمل الموسيقىمعمل الموسيقى8ق المكان

المادة

أستاذ المادة 

المكان

باسم زاهر/ د.أ

معمل الموسيقى

د فاتن& ايمان عبد الجليل / د محمد جاد الرب/ د.ا

عزف الة اختيارية ت تحليل موسيقى عربية ن
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د ايمن.أ

معمل الموسيقى

السبت

األحد

الثالثاء 

األربعاء

الهيئة المعاونةالخميس

االصول االجتماعية والثقافية للتربية  (ن)هارموني وكونتربوينت تكنولوجيا التعليم تاريخ التربية ونظام التعليم

(تدريس مصغر)التدريب الميداني 

رجاء علي/ د.م.أ

االثنين

معمل الموسيقى

1عزف الة بيانو ت مج

سونيا اميل/ د& د ايمان الزاوي 

مكتب د ايمان ود سونيا

أداء جماعي آلي أو غنائي ت 

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

عزف الة ماندولين ت 

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

تحليل موسيقى عالمية ن

د باسم.أ

8ق 

معمل الموسيقى

ارتجال 

الهيئة المعاونة

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

2عزف الة بيانو ت مج
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المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

هارموني وتوزيع آلي ت هارموني وتوزيع آلي نالمادة 

الهيئة المعاونةد باسم.أاستاذ المادة

8ق 8ق المكان

المشروعصولفيج وغناء عربي نالمادة

الهيئة المعاونةد ايمن.أأستاذ المادة

8ق معمل الموسيقىالمكان

تدريب سمع ت تدريب سمع نالمادة

الهيئة المعاونةد باسم.أ& د أيمن .أأستاذ المادة

معمل الموسيقى8ق المكان

الخميس

كلية التربية

األربعاء

2عزف الة بيانو ت مج1عزف الة بيانو ت مج

الهيئة المعاونةسونيا اميل/ د& د ايمان الزاوي 

معمل الموسيقىمكتب د ايمان ود سونيا

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

معمل الموسيقىكلية التربية

صولفيج وغناء عربي ت 

كلية التربية

ارتجال ت 

الهيئة المعاونة

التربية المقارنة 

د حنان عبد الستار

(قدرات عقلية)علم نفس تعليمى 

هبة/د الثالثاء

السبت

األحد
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مبادئ قيادة

أيمن حسن/ د.أ

8ق 

عزف آلة جيتار ت 

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

أداء جماعي ت

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

تحليل موسقى عربية ن

د أيمن حسن.أ

8ق 

2تدريس مصغر مج تحليل موسيقى عالمية ن

د باسم.أ

8ق 

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

عزف الة اختيارية ت 

االثتين

(تدريس مصغر)التدريب الميداني 
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المادة

أستاذ المادة 

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

صولفيج وغناء عربي نتدريب سمع ن المادة

ايمن/ د.أمحمد راشد/ د.أاستاذ المادة

8ق 8ق المكان

هارموني تالمادة 

الهيئة المعاونةأستاذ المادة 

معمل الموسيقىالمكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

معمل الموسيقى

مناهج 

يسن حسين/ د

كلية التربية

طرق تدريس 

د ايمن حسن

8ق 

قراءات باللغة العربية 

احمد حسن/ د

8ق 

حقوق االنسان 

عبادي/ د& محمد / د.أ

8ق 

صولفيج وغناء عربي ت

عزف الة بيانو ت 

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

عزف الة االكورديون ت 

الهيئة المعاونة

الخميس

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

هارموني ن

د باسم.أ

8ق 

تدريب سمع ن

الهيئة المعاونة

عزف وغناء االناشيد المدرسية ت

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

عزف آلة اختيارية ت

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

الهيئة المعاونة

8ق 

تاريخ وتحليل موسيقى عربية ن

محمد راشد/ د.أ

8ق 

تاريخ وتحليل موسيقى عربية ت

الهيئة المعاونة

8ق 

األربعاء
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السبت

األحد

االثنين

الثالثاء 

معمل الموسيقى

تحليل موسيقى عالمية ن

د باسم.أ

8ق 

تحليل موسيقى عالمية ت
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المادة

أستاذ المادة 

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

االثنين

عزف الة اكسليفون ت 

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى

الثالثاء 

األربعاء

الخميس
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السبت

عزف الة اختيارية ت إيقاع حركي ت

الهيئة المعاونةالهيئة المعاونة

معمل الموسيقىمعمل الموسيقى

األحد

تدريب صوت ت

الهيئة المعاونة

8ق 

عزف الة بيانو ت 

الهيئة المعاونة

معمل الموسيقى
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