
كلية التربية النوعية

جداول المحاضرات والدروس العملية

2023/2022الفصل الدراسى الثانى للعام 

جامعة اسوان

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

المادة

أستاذ المادة

المكان

مهارات التعلٌم والتدرٌس المصغرقواعد الموسٌقى العربٌة ن ن (1)صولفٌج وغناء عربً المادة 

دمحم راشد/ د.أد دمحم راشد.أد أٌمن حسن.أأستاذ المادة

8ق 8ق 8ق المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة 

المكان

10ق 10ق 

             2023-2022التربٌة الموسٌقٌة    المستوى األول    نظام حدٌث الفصل الدراسى الثانى : الجداول الدراسٌة شعبة 

الخمٌس

الثالثاء 

األربعاء

األحد

السبت

االثنٌن

الة تربوٌة اكسلٌفون ت 

الهٌئة المعاونةالهٌئة المعاونة

ت (1)صولفٌج وغناء عربً 

معمل الموسٌقىمعمل الموسٌقى

الجودة و تطبٌقاتها حقوق االنسان مدخل الى العلوم النفسٌة 

الهٌئة المعاونة

تارٌخ وتذوق الموسٌقى العالمٌة

د باسم.أ

8ق 

زٌنب/ د& عبد الحً القاضً / د.أ

8ق 

ت (2)الة أساسٌة بٌانو 

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌقى

تدرٌب الصوت ت

الهٌئة المعاونة

8ق 

(تطبٌقى )مهارات التعلٌم والتدرٌس المصغر

الهٌئة المعاونة

8ق 

(عروض موسٌقً)مقرر تخصص اختٌاري 

أٌمن حسن/ د.أ

8ق

راضً عبد المجٌد/ د.أاحمد دمحم/ د& الكلٌة 

كلٌة التربٌة

ت  (2)آلة ثانٌة تخصص أو غناء 

يعتمد عميد الكلية       

دمحم عبد الحميد راشد  / د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

باسم زاهر/ د.م.أ

: رئيس القسم:                مسجل لكلية 

ايمن حسن/ د.م.هند احمد                 أ. أ



كلية التربية النوعية

جداول المحاضرات والدروس العملية

2023/2022الفصل الدراسى الثانى للعام 

جامعة اسوان

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

المادة

أستاذ المادة 

المكان

ن (3)صولفٌج غربً ن (1)هارمونً المادة 

دمحم راشد/ د.أد باسم.أأستاذ المادة

8ق معمل الموسٌقىالمكان

(ن)علم نفس تعلٌمً المادة

استاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

كلٌة التربٌةكلٌة التربٌةالمسرح

الهٌئة المعاونة

(2)تارٌخ وتذوق الموسٌقى العربٌة 

دمحم راشد/ د.أ

8ق 

(2عزف وغناء األناشٌد المدرسٌة )مقرر تخصص اختٌاري 

أٌمن حسن/ د.أ

8ق  معمل الموسٌقى

سماء سالمة/ د& فاتن إبراهٌم / دهبة السٌد/ دباسم زاهر/ د.م.أ& دمحم عبد الحمٌد / د.أ

             2023-2022التربٌة الموسٌقٌة    المستوى الثانً    نظام حدٌث الفصل الدراسى الثانى : الجداول الدراسٌة شعبة 

األحد

االثنٌن

الثالثاء 

السبت

ت  (4)عزف الة بٌانو ت (3)صولفٌج غربً 

الهٌئة المعاونة

األربعاء

الخمٌس

(تطبٌقً)علم نفس تعلٌمً (ثقافة الفنون البصرٌة والسمعٌة)مقرر جامعة اختٌاري 

الهٌئة المعاونة

مكتب د اٌمان الزاويمعمل الموسٌقى

الهٌئة المعاونةالهٌئة المعاونة

معمل الموسٌقىمعمل الموسٌقى

عزف الة تربوٌة اكوردٌون ت 

ت  (1)هارمونً 

تارٌخ التربٌة ونظام التعلٌم فً مصر

ت  (4)آلة ثانٌة تخصص أو غناء 

(1)تارٌخ وتحلٌل موسٌقى عالمٌة ن 

د باسم.أ

8ق 

يعتمد عميد الكلية       

دمحم عبد الحميد راشد  / د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

باسم زاهر/ د.م.أ

: رئيس القسم:                مسجل لكلية 

ايمن حسن/ د.م.هند احمد                 أ. أ



كلية التربية النوعية

جداول المحاضرات والدروس العملية

2023/2022الفصل الدراسى الثانى للعام 

جامعة اسوان

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

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

ن1علم اآلالت الموسٌقٌة ن1(2)تارٌخ وتحلٌل موسٌقى عربٌة ن1 (2)تارٌخ وتحلٌل موسٌقى عالمٌة المادة 

دمحم راشد/ د.أد دمحم راشد .أباسم زاهر/ د.أأستاذ المادة

معمل الموسٌقىمعمل الموسٌقى8ق المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة 

المكان

معمل الموسٌقى

أداء جماعً آلً وغنائً ت 

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌقى

(ت خ)اتجاهات معاصرة فً الفنون الموسٌقٌة 

أٌمن حسن/ د.أ

 (تدرٌس مصغر) (2)تدرٌب مٌدانى 

مقرر اختٌاري كلٌةتخطٌط وتطوٌر وتقوٌم المناهج تطبٌق2ً+  نظري 1تكنولوجٌا التعلٌم 

             2023-2022التربٌة الموسٌقٌة    المستوى الثالث    نظام حدٌث الفصل الدراسى الثانى : الجداول الدراسٌة شعبة 

السبت

األحد

الثالثاء 

األربعاء

الخمٌس

ت  (6)آلة ثانٌة تخصص أو غناء 

الهٌئة المعاونة

آلة تربوٌة جٌتار ت

معمل الموسٌقى

باسم زاهر/ د.م.أ& دمحم عبد الحمٌد / د.أعالء الدٌن احمد/ د.م.أكلٌة التربٌة النوعٌة

كلٌة التربٌةمعامل تكنولوجٌا

االثنٌن

ت (6)الة أساسٌة بٌانو 

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌقى

 تطبٌقً 2 (2)هارمونً 

9ق 

باسم زاهر/ د.أ

معمل الموسٌقى

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌقى

يعتمد عميد الكلية       

دمحم عبد الحميد راشد  / د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

باسم زاهر/ د.م.أ

: رئيس القسم:                مسجل لكلية 

ايمن حسن/ د.م.هند احمد                 أ. أ



كلية التربية النوعية

جداول المحاضرات والدروس العملية

2023/2022الفصل الدراسى الثانى للعام 

جامعة اسوان

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

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة 

المكان

هارمونً وتوزٌع آلً ت هارمونً وتوزٌع آلً نالمادة 

الهٌئة المعاونةد باسم.أاستاذ المادة

8ق 8ق المكان

صولفٌج وغناء عربً نالمادة

د اٌمن.أأستاذ المادة

معمل الموسٌقىالمكان

تدرٌب سمع ت تدرٌب سمع نالمادة

الهٌئة المعاونةد باسم.أ& د أٌمن .أأستاذ المادة

معمل الموسٌقى8ق المكان

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌقى

معمل الموسٌقىكلٌة التربٌة كلٌة التربٌة

 تطبٌق2ً+  نظري 2 (قدرات عقلٌة)علم نفس تعلٌمى 

نهى عز الدٌن/ د

معمل الموسٌقى

 (تدرٌس مصغر)تدرٌب مٌدانى 

الثالثاء

السبت

األحد

             2023-2022التربٌة الموسٌقٌة    الفرقة الرابعة   الئحة قدٌمة  الفصل الدراسى الثانى : الجداول الدراسٌة شعبة 

معمل الموسٌقى

الخمٌس

كلٌة التربٌة

عزف الة بٌانو ت

الهٌئة المعاونة

األربعاء

االثتٌن

عزف آلة جٌتار ت 

الهٌئة المعاونة

تحلٌل موسٌقى عالمٌة ن

د باسم.أ

8ق 

عزف الة اختٌارٌة ت 

ارتجال ت 

الهٌئة المعاونة

 نظري2التربٌة المقارنة 

إٌمان محمود دمحم/ د

صولفٌج وغناء عربً ت 

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌقى

المشروع

الهٌئة المعاونة

8ق 

تحلٌل موسقى عربٌة ن

د أٌمن حسن.أ

8ق 

مبادئ قٌادة

أٌمن حسن/ د.أ

8ق 

أداء جماعً ت

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌقى

يعتمد عميد الكلية       

دمحم عبد الحميد راشد  / د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

باسم زاهر/ د.م.أ

: رئيس القسم:                مسجل لكلية 

ايمن حسن/ د.م.هند احمد                 أ. أ



كلية التربية النوعية

جداول المحاضرات والدروس العملية

2023/2022الفصل الدراسى الثانى للعام 

جامعة اسوان

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

المادة

أستاذ المادة 

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

استاذ المادة

المكان

صولفٌج وغناء عربً نتدرٌب سمع ن هارمونً تالمادة 

اٌمن/ د.أدمحم راشد/ د.أالهٌئة المعاونةأستاذ المادة 

8ق 8ق معمل الموسٌقىالمكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

عزف الة بٌانو ت 

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌقى

عزف الة االكوردٌون ت 

الهٌئة المعاونة

الخمٌس

هارمونً ن

د باسم.أ

8ق 

مناهج 

عالء الدٌن احمد/ د

السبت

األحد

االثنٌن

الثالثاء 

معمل الموسٌقى

د باسم.أ

عزف وغناء االناشٌد المدرسٌة ت

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌقى

عزف آلة اختٌارٌة ت

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌقى

الهٌئة المعاونة

8ق 

تارٌخ وتحلٌل موسٌقى عربٌة ن

دمحم راشد/ د.أ

8ق 

تارٌخ وتحلٌل موسٌقى عربٌة ت

الهٌئة المعاونة

8ق 

األربعاء

            2023-2022الفصل الدراسى الثانى  (نظام قدٌم)التربٌة الموسٌقٌة        الفرقة الثانٌة : الجداول الدراسٌة شعبة 

كلٌة التربٌة

طرق تدرٌس 

د اٌمن حسن

8ق 

معمل الموسٌقىمعمل الموسٌقى

تحلٌل موسٌقى عالمٌة ن

صولفٌج وغناء عربً تتدرٌب سمع ن

الهٌئة المعاونةالهٌئة المعاونة

قراءات باللغة العربٌة 

احمد حسن/ د

8ق 

حقوق االنسان 

احمد دمحم/ د& الكلٌة 

8ق 

8ق 

تحلٌل موسٌقى عالمٌة ت

يعتمد عميد الكلية       

دمحم عبد الحميد راشد  / د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

باسم زاهر/ د.م.أ

: رئيس القسم:                مسجل لكلية 

ايمن حسن/ د.م.هند احمد                 أ. أ



كلية التربية النوعية

جداول المحاضرات والدروس العملية

2023/2022الفصل الدراسى الثانى للعام 

جامعة اسوان

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

المادة

أستاذ المادة

المكان

المادة 

أستاذ المادة

المكان

المادة

أستاذ المادة

المكان

تدرٌب سمع نصولفٌج وغناء عربً ت صولفٌج وغناء عربً نتدرٌب سمع ت المادة 

د باسم.أ& د اٌمن .أالهٌئة المعاونةد اٌمن.م.أالهٌئة المعاونةأستاذ المادة

8ق 8ق 8ق معمل الموسٌقىالمكان

تربٌة صوت لفظً تتربٌة صوت لفظً ن هارمونً وكونتربوٌنت نالمادة

الهٌئة المعاونةد باسم.أ& د اٌمن .أالهٌئة المعاونةأستاذ المادة

معمل الموسٌقىمعمل الموسٌقى8ق المكان

المادة

أستاذ المادة 

المكان

الهٌئة المعاونةالهٌئة المعاونة

معمل الموسٌقىمعمل الموسٌقى

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌقى

ارتجال 

الهٌئة المعاونة

معمل الموسٌقى

تحلٌل موسٌقى عالمٌة ن

د باسم.أ

معمل الموسٌقى

معمل الموسٌقى
عزف الة اختٌارٌة ت عزف الة ماندولٌن ت 

8ق 

عزف الة بٌانو ت

أداء جماعً آلً أو غنائً ت 

الهٌئة المعاونة

معمل تكنولوجٌاكلٌة التربٌةكلٌة التربٌة

 (ن)هارمونً وكونتربوٌنت 

باسم زاهر/ د.أ

تحلٌل موسٌقى عربٌة ن

د اٌمن.أ

معمل الموسٌقى

ن2تارٌخ التربٌة ونظام التعلٌم 

االثنٌن

ت1+ ن 1تكنولوجٌا التعلٌم 

كلٌة التربٌة النوعٌةراضً عدلً كامل/ د.م.أسماء سالمة رضوان/ د

الثالثاء 

األربعاء

الخمٌس

             2023-2022الفصل الدراسى الثانى     (الئحة قدٌمة)التربٌة الموسٌقٌة   الفرقة الثالثة    : الجداول الدراسٌة شعبة 

السبت

 (تدرٌس مصغر)تدرٌب مٌدانى األحد

ن 2االصول الثقافٌة واالجتماعٌة للتربٌة 

يعتمد عميد الكلية       

دمحم عبد الحميد راشد  / د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

باسم زاهر/ د.م.أ

: رئيس القسم:                مسجل لكلية 

ايمن حسن/ د.م.هند احمد                 أ. أ


