
النوعية التربية كلية
اسوان جامعة

8 ـ 77 ـ 66 ـ 55 ـ 44 ـ 33 ـ 22 ـ 11 ـ 1212 ـ 1111 ـ 1010 ـ 99 ـ 8الســـــاعةاٌام األسبوع

المادة

استاذ المادة

المكان

(1) العالمٌة الموسٌمى تارٌخ(1) العربٌة الموسٌمى تارٌخ ن الغربٌة الموسٌمى لواعدن (1) غربً صولفٌجالمادة

باسم/ د.م.أاٌمن/ د.م.أدمحم راشد/د .م.أدمحم راشد/د .م.أاستاذ المادة

8ق 8ق 8ق 8ق المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

الخمٌس

2023-2022التربٌة الموسٌمٌة       المستوى االول  الئحة جدٌدة     الترم األول     العام الجامعى /    جدول محاضرات لسم 

السبت

االحد

اإلثنٌن

الثالثاء

األربعاء

الة تربوٌة رٌكورد ت 

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌمى

1ت مج (1)الة أساسٌة بٌانو 

اٌمان الزاوي. د

غرفة تدرٌس البٌانو

ت  (1)آلة ثانٌة تخصص أو غناء 

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌمى

2ت مج (1)الة أساسٌة بٌانو 

سونٌا امٌل. د

غرفة تدرٌس البٌانو

3ت مج (1)الة أساسٌة بٌانو 

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌمى

اختٌاري تخصص ممرر

اٌمن/ د.م.أ

8ق

(ن)مدخل الى العلوم التربوٌة

راضً عبد المجٌد/ د.أ

 ت الغربٌة الموسٌمى لواعد

الهٌئة المعاونة

8ق 

ت (1) غربً صولفٌج

الهٌئة المعاونة

8ق 

كلٌة التربٌة

(ن) المناهج وتنظٌماتها 

سعٌد محروس / د

كلٌة التربٌة

 (ن) اآللً الحاسب فً ممدمة

رجاء علً/ د.م.أ

معمل الكمبٌوتر

       الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

بطرس زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

راشد عبدالحميد دمحم/  د.أ                   عبدهللا احمد هند/ أ



النوعية التربية كلية
اسوان جامعة

8 ـ 77 ـ 66 ـ 55 ـ 44 ـ 33 ـ 22 ـ 11 ـ 1212 ـ 1111 ـ 1010 ـ 99 ـ 8الســـــاعةاٌام األسبوع

المادة

استاذ المادة

المكان

ن (2) غربً صولفٌجن (2) عربً صولفٌجالمادة

دمحم راشد/د .م.أاٌمن حسن/د .م.أاستاذ المادة

8ق 8ق المكان

(ن)علم نفس النمو المادة

ناهد عوض/ داستاذ المادة

كلٌة التربٌةالمكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

هبة السٌد/ د& عادل الصادق / د.أ

سٌكولوجٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة 

2023-2022التربٌة الموسٌمٌة       المستوى الثانً  الئحة جدٌدة     الترم األول     العام الجامعى /    جدول محاضرات لسم 

سونٌا امٌل. دالسبت

اإلثنٌن

8ق 

ت المدرسٌة األناشٌد وغناء عزف

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌمى

الهٌئة المعاونة

ت (2) عربً صولفٌج

الهٌئة المعاونة

8ق 

ت  (3)آلة ثانٌة تخصص أو غناء 3ت مج (3)الة أساسٌة بٌانو 

الهٌئة المعاونةالهٌئة المعاونة

غرفة تدرٌس البٌانومعمل الموسٌمى

األحـــــد

ت (1) اكوردٌون تربوٌة آلة

معمل الموسٌمى

ت (2) غربً صولفٌج

الهٌئة المعاونة

8ق 

غرفة تدرٌس البٌانو

2ت مج (3)الة أساسٌة بٌانو  1ت مج (3)الة أساسٌة بٌانو 

اٌمان الزاوي. د

(1) العربٌة الموسٌمى وتذوق تارٌخ

اٌمن/ د.م.أ

معمل الموسٌمى

انجلٌزٌة لغة

سحر عبد الموي/ د

كلٌة اآلداب كلٌة التربٌة

الثالثاء

الخمٌس

األربعاء

(التفكٌر ولبحث العلمً)ممرر اختٌاري 

باسم/ د& دمحم عبد الحمٌد / د

10ق 

(ت)علم نفس النمو

ناهد عوض/ د

كلٌة التربٌة

       الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

بطرس زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

راشد عبدالحميد دمحم/  د.أ                   عبدهللا احمد هند/ أ



النوعية التربية كلية
اسوان جامعة
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المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

(ت)مناهج وطرق تدرٌس االلتصاد (ت)األصول االجتماعٌة والثمافٌة للتربٌة المادة

أٌمن حسن/ د.م.أد اٌمان& دمحم جاد / د.أاستاذ المادة

8ق كلٌة التربٌةالمكان

1تارٌخ وتحلٌل عربً ن (3) عربً صولفٌجن (4) غربً صولفٌجالمادة

دمحم راشد/د .م.أاٌمن حسن/د .م.أدمحم راشد/د .م.أاستاذ المادة

8ق 8ق 8ق المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

الثالثاء

(1) (مصغر تدرٌس) مٌدانً تدرٌب األحـــــد

اإلثنٌن

األربعاء

(نظري)األصول االجتماعٌة والثمافٌة للتربٌة 

اٌمان عبد الجلٌل/ د& دمحم جاد الرب / د.أ

كلٌة التربٌة

الخمٌس

1ت مج (5)الة أساسٌة بٌانو 

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌمى

ت  (5)آلة ثانٌة تخصص أو غناء 1ت مج (5)الة أساسٌة بٌانو 

معمل الموسٌمى

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌمى

(ن)طرق واستراتٌجٌات التدرٌس العامة 

سعٌد صدٌك/ د.أ

السبت

2023-2022التربٌة الموسٌمٌة       المستوى الثالث  الئحة جدٌدة     الترم األول     العام الجامعى /    جدول محاضرات لسم 

سونٌا امٌل/ د& إٌمان الزاوي / د

 ت غنائً أو آلً جماعً أداء

المعٌدات

8ق 

ت (4) غربً صولفٌج

الهٌئة المعاونة

8ق 

ت (3) عربً صولفٌج

الهٌئة المعاونة

8ق 

ت (1)ارتجال موسٌمً 

الهٌئة المعاونة

8ق 

ت1+ ن 2مناهج وطرق تدرٌس التربٌة الموسٌمٌة 

أٌمن حسن والهٌئة المعاونة/ د.م.أ

8ق 

 (اخاللٌات البحث العلمً)ممرر اختٌاري للجامعة 

باسم/ د& دمحم عبد الحمٌد / د

10ق 

تارٌخ موسٌمى عربٌة ن

اٌمن/ د.م.أ

معمل الموسٌمى كلٌة التربٌة

       الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

بطرس زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

راشد عبدالحميد دمحم/  د.أ                   عبدهللا احمد هند/ أ



النوعية التربية كلية
اسوان جامعة
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المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

تدرٌب سمع ت تدرٌب سمع نالمادة

الهٌئة المعاونةأٌمن/ د.م.أ& باسم / د.م.أاستاذ المادة

معمل الموسٌمى8ق المكان

 ت آلً وتوزٌع هارمونًصولفٌج وغناء عربً نالمادة

الهٌئة المعاونةد اٌمن.م.أاستاذ المادة

8ق 8ق المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

الخمٌس

الثالثاء

األربعاء

اإلثنٌن

السبت

األحـــــد

2023 / 2022الرابعة   الئحة لدٌمة    الترم األول       العام الجامعى / التربٌة الموسٌمٌة                  الفرلة /    جدول محاضرات لسم 

المشروع

الطاف عبد الظاهر/ د

كلٌة التربٌة

 (نظري)صحة نفسٌة و علم النفس االجتماعً 

ت جماعً أداء

الهٌئة المعاونة

8ق 

ارتجال ت 

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌمى

اتجاهات معاصرة ن

باسم/ د& أٌمن / د

8ق 

عزف آلة جٌتار ت 

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌمى

8ق  8ق 

ن آلً وتوزٌع هارمونً

باسم/ د.م.أ

د اٌمن.م.أ

8ق 8ق 

التخرج مشروع

عزف الة اختٌارٌة ت 

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌمى

الهٌئة المعاونة

(نظري )األصول الفلسفٌة للتربٌة 

فاتن إبراهٌم احمد / د.أ

كلٌة التربٌة

(مصغر تدرٌس) مٌدانً تدرٌب

ن عالمٌة موسٌمى تارٌخ

باسم/ د.م.أ

8ق 

 ت بٌانو الة عزف

الهٌئة المعاونة& د سونٌا امٌل & د اٌمان الزاوي 

معمل الموسٌمى ولاعة تدرٌس البٌانو

تارٌخ موسمى عربٌة نصولفٌج وغناء عربً ت 

الهٌئة المعاونة

       الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

بطرس زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

راشد عبدالحميد دمحم/  د.أ                   عبدهللا احمد هند/ أ



النوعية التربية كلية
اسوان جامعة
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2عزف الة االكوردٌون ت مج1عزف الة االكوردٌون ت مجالمادة

الهٌئة المعاونةالهٌئة المعاونةاستاذ المادة

معمل الموسٌمىمعمل الموسٌمىالمكان

صولفٌج وغناء عربً نالمادة

باسم/  د.م.أ&د اٌمن ./م.أاستاذ المادة

معمل الموسٌمىالمكان

هارمونً ت المادة

الهٌئة المعاونةاستاذ المادة

معمل الموسٌمىالمكان

ن سمع تدرٌبالمادة

دمحم راشد/ د.أاستاذ المادة

معمل الموسٌمىالمكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

ت المدرسٌة االناشٌد وغناء عزف

الهٌئة المعاونة

 مبنى جدٌد8لاعة 

 ن غربٌة موسٌمى لواعد

دمحم راشد/ د.أ

8ق 

تارٌخ موسٌمى عربٌة ن

اٌمن/  د.م.أ

معمل الموسٌمى

تارٌخ موسٌمى عالمٌة ن

باسم/ د..م.أ

معمل الموسٌمى

تدرٌب صوت ت

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌمى

عروض موسٌمً ن

اٌمن/  د.م.أ

معمل الموسٌمى

معمل الموسٌمى كلٌة التربٌة

1مج ت بٌانو الة عزف

د سونٌا امٌل والهٌئة المعاونة& د اٌمان الزاوي 

عزف الة اختٌارٌة ت 

األربعاء

الخمٌس

2023-2022الثانٌة   العام الجامعى    / التربٌة الموسٌمٌة         الترم األول         الفرلة /    جدول محاضرات لسم 

السبت

معمل الموسٌمى

ت حركً إٌماع

الهٌئة المعاونة

باسم/ د..م.أ

معمل الموسٌمى

صولفٌج وغناء عربً ت

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌمى

(نظري)علم نفس النمو 

ناهد عوض/ د

األجنبٌة باللغة لراءات

مكتب د اٌمان الزاوي معمل الموسٌمى

األحـــــد

اإلثنٌن

الثالثاء

 ت سمع تدرٌب

الهٌئة المعاونة

سحر عبد الموي/ د

كلٌة اآلداب

الهٌئة المعاونة

ن هارمونً

       الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

بطرس زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

راشد عبدالحميد دمحم/  د.أ                   عبدهللا احمد هند/ أ



النوعية التربية كلية
اسوان جامعة
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المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

 ت عربً وغناء صولفٌجن عربً وغناء صولفٌجالمادة

المعٌداتاٌمن/ د.م.أاستاذ المادة

8ق 8ق المكان

تدرٌب سمع ت تدرٌب سمع نهارمونً وكونتربوٌنت نالمادة

الهٌئة المعاونةد باسم& د اٌمن باسم/ د.م.أاستاذ المادة

معمل الموسٌمى8ق 8ق المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

األحـــــد

اإلثنٌن

2023-2022الثالثة     الترم األول   العام الجامعى    / التربٌة الموسٌمٌة                  الفرلة /    جدول محاضرات لسم 

السبت

األربعاء

الخمٌس

الثالثاء

(مصغر تدرٌس) مٌدانً تدرٌب

 ت غنائً أو آلً جماعً أداءتارٌخ موسٌمى عربٌة ن(تطبٌمً)علم نفس تعلٌمى (نظرى)علم نفس تعلٌمى 

المعٌداتاٌمن/ د.م.أهبة السٌد/ دهبة السٌد/ د

8ق معمل الموسٌمىكلٌة التربٌةكلٌة التربٌة

علم آالت ت هارمونً وكونتربوٌنت ت ارتجال ت تارٌخ موسٌمى عالمٌة ن

الهٌئة المعاونةالهٌئة المعاونةالهٌئة المعاونةباسم/ د.م.أ

معمل الموسٌمىمعمل الموسٌمىمعمل الموسٌمى8ق 

عزف الة ماندولٌن ت  ت بٌانو الة عزفعزف الة اختٌارٌة ت (ن)طرق تدرٌس (نظري)مناهج 

الهٌئة المعاونةالهٌئة المعاونة& د سونٌا امٌل & د اٌمان الزاوي الهٌئة المعاونةاٌمن حسن/ دٌاسمٌن السٌد كامل/ د

معمل الموسٌمىمعمل الموسٌمى ولاعة تدرٌس البٌانومعمل الموسٌمى8ق كلٌة التربٌة

       الكلية عميد

راشد الحميد عبد دمحم/ د.أ

الطالب لشئون الكلية وكيل

بطرس زاهر باسم/ د.م.أ

القسم رئيس                                         الكلية مسجل

راشد عبدالحميد دمحم/  د.أ                   عبدهللا احمد هند/ أ


