
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

رانيا احمد/د.م.أاستاذ المادة

5قاعة المكان

 نظري1طباعة منسوجات المادة

سالى سمير/د.م.أاستاذ المادة

5قاعة المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

نظري  (1)نحت رسم نظري المادة

منى فتحى/د.م.أمنى فتحى/د.م.أاستاذ المادة

أمام المعمل5قاعة المكان

نظري (1)نسيج  (1)تاريخ وتذوق الفن المادة

إيمان وجدي/ د.م.أإيمان وجدى/د.م.أاستاذ المادة

معمل فنية معمل فنية المكان

المنظور والرسم الهندسي نالمادة

رانيا أحمد/ د.م.أاستاذ المادة

5قاعة المكان

أسس تصميم عملي 

 عملي 1طباعة منسوجات 

المنظور والرسم الهندسي العملى

الهيئة المعاونة

5قاعة 

2023-2022المستوى األول      الئحة جديدة     العام الجامعى - التربية الفنية              الفصل الدراسي األول /   جدول محاضرات قسم 

السبت

االحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

(ن)مدخل الى العلوم التربوية 

راضي عبد المجيد/ د.أ

كلية التربية

5قاعة 

5قاعة 

رانيا احمد/د.م.أ

رسم عملي 

منى فتحى/د.م.أ

(5)ق

عملى (1)نحت 

منى فتحى/د.م.أ

أمام المعمل

 (ن)مقدمة في الحاسب اآللي (ن) المناهج وتنظيماتها 

رجاء علي/ د.م.أسعيد محروس / د

معمل الكمبيوتركلية التربية

سالى سمير/د.م.أ

عملي  (1)نسيج 

الهيئة المعاونة

معمل فنية

عميد الكلية

محمد عبد الحميد راشد/د .أ

وكيل الكلية لشئون الطالب

باسم زاهر بطرس/ د.م.أ

مسجل الكلية                               رئيس القسم

رانيا احمد/ د.م.هند احمد عبدهللا                     أ/ أ



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

 نظري 1أشغال معادن  نظري 2أشغال فنية المادة

إيمان وجدى/د.م.أإيمان وجدى/د.م.أاستاذ المادة

معمل فنية معمل فنية المكان

(ن)علم نفس النمو المادة

ناهد عوض/ داستاذ المادة

كلية التربيةالمكان

تصميم وفنون إعالن نظرىنظري  (1)تصميم المادة

رانيا احمد/د.م.أرانيا احمد/د.م.أاستاذ المادة

5قاعة 5قاعة المكان

(2)تاريخ وتذوق الفن نظري  (2)نحت المادة

سالى سمير/د.م.أمنى فتحى/د.م.أاستاذ المادة

5قاعة امام المعمل المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

لغة انجليزية

سحر عبد القوي/ د

 عملي 1أشغال معادن 

الثالثاء

ناهد عوض/ دباسم/ د& محمد عبد الحميد / دهبة السيد/ د& عادل الصادق / د.أ

األربعاء

2023-2022المستوى الثاني          العام الجامعى - التربية الفنية              الفصل الدراسي األول /   جدول محاضرات قسم 

السبت

األحـــــد

اإلثنين

عملي  (2)نحت 

5قاعة 

إيمان وجدى/د.م.أ

معمل فنية

إيمان وجدى/د.م.أ

تصميم وفنون إعالن عملى عملي  (1)تصميم 

 5قاعة 

رانيا احمد/د.م.أ

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

رانيا احمد/د.م.أ

 5قاعة 

المعمل

الخميس

سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 

معمل فنية

عملي 2أشغال فنية 

كلية اآلدابكلية التربية10ق  كلية التربية

سالى سمير/د.م.أ

التربية الفنية تاريخها ونظرياتها 

منى فتحى/د.م.أ

عميد الكلية

محمد عبد الحميد راشد/د .أ

وكيل الكلية لشئون الطالب

باسم زاهر بطرس/ د.م.أ

مسجل الكلية                               رئيس القسم

رانيا احمد/ د.م.هند احمد عبدهللا                     أ/ أ



كلية التربية النوعية جامعة اسوان
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مناهج وطرق تدريس التربية الفنية نظرىنظري  (3)نحت المادة

رانيا احمد/ د.م.أمنى فتحى/د.م.أاستاذ المادة

5قاعة أمام المعمل المكان

نظري (2)تصوير المادة

رانيا احمد/ د.م.أاستاذ المادة

المعمل المكان

(ت)األصول االجتماعية والثقافية للتربية المادة

د ايمان& محمد جاد / د.أاستاذ المادة

كلية التربيةالمكان

 نظرى2طباعة منسوجات المادة

سالى سمير/د.م.أاستاذ المادة

المعملالمكان

نظري (2)نسيج المادة

إيمان وجدى/د.م.أاستاذ المادة

المعملالمكان

المادة

استاذ المادة

المكان

 عملى2طباعة منسوجات 

سالى سمير/د.م.أ

المعمل

األربعاء

الثالثاء

األحـــــد

اإلثنين

السبت

الخميس

2023-2022المستوى الثالث          العام الجامعى  - التربية الفنية         الفصل الدراسي األول /   جدول محاضرات قسم 

مناهج وطرق تدريس التربية الفنية عملى

رانيا احمد/ د.م.أ

 5قاعة 

عملي  (2)تصوير 

رانيا احمد/ د.م.أ

المعمل 

(ن)طرق واستراتيجيات التدريس العامة (نظري)األصول االجتماعية والثقافية للتربية 

المعمل 

باسم/ د& محمد عبد الحميد / دسعيد صديق/ د.أ

كلية التربيةكلية التربية

عملي  (3)نحت 

منى فتحى/د.م.أ

المعمل

مقرر اختياري للجامعة 

ايمان عبد الجليل/ د& محمد جاد الرب / د.أ

10ق 

(1) (تدريس مصغر)تدريب ميداني 

عملي  (2)نسيج 

إيمان وجدى/د.م.أ

عميد الكلية

محمد عبد الحميد راشد/د .أ

وكيل الكلية لشئون الطالب

باسم زاهر بطرس/ د.م.أ

مسجل الكلية                               رئيس القسم

رانيا احمد/ د.م.هند احمد عبدهللا                     أ/ أ



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

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

 (نظري)صحة نفسية و علم النفس االجتماعي 

الطاف عبد الظاهر/ د

كلية التربية

(نظري )مناهج 

ياسمين السيد كامل/ د

كلية التربية

مناهج وطرق تدريس 

سالى سمير/ د.م.أ

5قاعة 

(4)نحت 

رانيا احمد/ د.م.أ

أمام معمل فنية

(4)تصميم 

رانيا أحمد/ د.م.أ الخميس

السبت

األحـــــد

الثالثاء

األربعاء

اإلثنين

2023 - 2022الرابعة العام الجامعى  / التربية الفنية         الترم األول   الفرقة /   جدول محاضرات قسم 

5قاعة 

وقسم التربية الفنية& إيمان وجدي / د.م.أ

(7)تاريخ فن

إيمان وجدى/د.م.أ

معمل فنية 

مشروع تخرج

(2)أشغال معادن 

إيمان وجدى/د.م.أ

معمل فنية

(2)خزف 

 (تدريس مصغر)تدريب ميداني 

(2)طباعة منسوجات 

سالى سمير/ د.م.أ

معمل فنية

منى فتحى/ د.م.أ

أمام معمل فنية

تطبيقي (3)تصوير 

منى فتحي/ د.م.أ

معمل فنية 

 (5)أشغال خشب 

عميد الكلية

محمد عبد الحميد راشد/د .أ

وكيل الكلية لشئون الطالب

باسم زاهر بطرس/ د.م.أ

مسجل الكلية                               رئيس القسم

رانيا احمد/ د.م.هند احمد عبدهللا                     أ/ أ
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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

الثالثاء

األربعاء

الخميس

فنون أطفال بالغين

قسم التربية الفنية

معمل فنية

(3)تاريخ فن 

قسم التربية الفنية

معمل فنية

قسم التربية الفنية

معمل فنية 

1اشغال معادن 

قسم التربية الفنية

معمل فنية 

1اشغال خشب 

معمل فنية 

2023-2022الثانية الئحة قديمة    الترم األول  العام الجامعى / التربية الفنية              الفرقة /   جدول محاضرات قسم 

اإلثنين

قراءات باللغة األجنبية

سحر عبد القوي/ د

 مبنى جديد6قاعة 

1تصوير 

قس التربية الفنية

معمل فنية 

(2)                            تصميم 

قسم التربية الفنية

5قاعة 

(1)                            خزف 

قسم التربية الفنية

معمل فنية 

(نظرى )علم نفس النمو 

ناهد عوض/ د

كلية التربية

5قاعة 

السبت

األحـــــد

(2)                            نحت 

قسم التربية الفنية

(1)                            طباعة منسوجات 

عميد الكلية

محمد عبد الحميد راشد/د .أ

وكيل الكلية لشئون الطالب

باسم زاهر بطرس/ د.م.أ

مسجل الكلية                               رئيس القسم

رانيا احمد/ د.م.هند احمد عبدهللا                     أ/ أ
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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

كلية التربية

(نظري)مناهج 

ياسمين السيد كامل/ د

كلية التربية

طرق تدريس 

رانيا احمد / د.م.أ

5قاعة 

2023-2022الثالثة   الئحة قديمة      العام الجامعى  / التربية الفنية        الترم األول      الفرقة /   جدول محاضرات قسم 

الثالثاء

الخميس

 (3)تصميم 

رانيا احمد/ د .م.أ

5قاعة 

األربعاء

(5)تاريخ فن  (3)نحت 

سالي سمير/ د .م.أمني فتحي/ د.م.أ

5قاعة طرقة المعمل 

 (عملي)حاسب آلي 

سالي سمير / د .م.أ

معمل فنية 

السبت

تدريب ميداني األحـــــد

 (2)تصوير 

رانيا احمد/ د .م.أ

معمل فنية 

اإلثنين

(2)نسيج  (2)أشغال فنية 

ايمان وجدي/ د .م.أايمان وجدي/ د.م.أ

معمل فنية معمل فنية 

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

هبة السيد/ دهبة السيد/ د

كلية التربية

عميد الكلية

محمد عبد الحميد راشد/د .أ

وكيل الكلية لشئون الطالب

باسم زاهر بطرس/ د.م.أ

مسجل الكلية                               رئيس القسم

رانيا احمد/ د.م.هند احمد عبدهللا                     أ/ أ


