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 م0202/0202للفصل الدراسي األول للعام الدراسـي  والتطبيقية جدول المحاضرات النظريةقسن التربية الموسيقية                

 عًيذ انكهيه                    رئيص نجُت انجذاول                   رئيص انقطى                        وكيم انكهيه نشئوٌ انتعهيى                          

 أ.د  دمحم إبراهيى عبذ انحًيذ                            

 

 لفـــــرقـــة األولــــــــــــيا

 

 انًحبضرة
 

 انيوو/ انسيٍ

 انعبشرة انتبضعت انثبيُت انطببعت انطبدضت انخبيطت انرابعت انثبنثت انثبَيت األوني
انحبدى 

 عشر
 انثبَي عشر

انثبنث 

 عشر

انرابع 

 عشر 

انخبيص 

 عشر 
 انطبدش عشر

انطببع 

 عشر 

8... – 

8.45 
8.5.-9.35 

9.4.-

0..25 

0..3.-

00.05 

00.2.-

02..5 

02.0.-

02.55 
0...-0.45 0.5.-2.35 2.4.-3.25 

3.3.-

4.05 

4.2.-

5..5 

5.0.-

5.55 

60..-

6045 

605.-

5035 

504.-

8025 
03،2-5325 

5302
-

2235 

    انطبت
 صولفيج وتدريب سمع
 ع. دمحم عبد الصادق

Sec 3 2 ط 

 صولفيج وتدريب سمع
 ع. دمحم عبد الصادق

Sec 4 2 ط 

  

 ومكافحة اإلنسان حقوق
  د الفسا

 د. هانى شحته
 online ن    2

  

  األحذ

 أكطيهيفوٌ

 د.َشوى حطٍ

Sec 3 2 ط 

 قواعد وصولفيج عربى
 د.هيام النجار

Sec 3 2 ط 

 أكسيليفون
 د.نشوى حسن

Sec4    2 ط 
   

 قواعر الموسيقى العالمية
 د. دمحم عبد الغفار

 online     ن 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األثُيٍ

صونفيج 

 وتذريب ضًع

. دمحم عبذ د

 انغفبر

0 ٌ 

 صولفيج وتدريب سمع
 د. دمحم عبد الغفار

Sec 1 2 ط 

 صولفيج وتدريب سمع
 د. دمحم عبد الغفار

Sec 2 2 ط 

 قواعد وصولفيج عربى
 د.هيام النجار

Sec 1 2 ط 
  

 عروض موسيقى
 د. يلسر عبد الرحمن

 online  ن 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    انثالثبء 
 قواعد وصولفيج عربى

 د.هيام النجار
Sec4    2 ط 

   
 تذوق موسيقى عالمية

 د. أيمن الشامى
 online   ن 1

 

  األربعبء 
 أكسيليفون

 د.نشوى حسن
Sec 2 2 ط 

قواعد 
وصولفيج 

 عربى
 د.خالد هالل

 ن 1

 
 أكسيليفون

 د.نشوى حسن
Sec 1                    2 

 ط

 قواعد وصولفيج عربى
 النجارد.هيام 

Sec 2                 2 ط 

 

 انخًيص

  

   
 يذخم اني انعهوو انتربويت

إضراء زيذاٌ د/   

online 

 المناهج وتنظيمتها
 د/ هاجر رضا

online 

 

تذوق موسيقى 
 عربية

 أمل سعيدد. 

 online   ن 1
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 م0202/0202للفصل الدراسي األول للعام الدراسـي  والتطبيقية جدول المحاضرات النظريةقسن التربية الموسيقية                

 عًيذ انكهيه                    رئيص نجُت انجذاول                   رئيص انقطى                        وكيم انكهيه نشئوٌ انتعهيى                          

 أ.د  دمحم إبراهيى عبذ انحًيذ                            

 

 
 انفرقت انثبَيت

 

                                                                    

 

9 

 انثبنث عشر انثبَي عشر انحبدى عشر انعبشرة انتبضعت انثبيُت انطببعت انطبدضت انخبيطت انرابعت انثبنثت انثبَيت األوني
انرابع 

 عشر 

انخبيص 

 عشر 

8... – 8.45 8.5.-9.35 9.4.-0..25 0..3.-00.05 
00.2.-

02..5 
02.0.-02.55 0...-0.45 0.5.-2.35 2.4.-3.25 

3.3.-

4.05 
4.2.-5..5 5.0.-5.55 60..-6045 

605.-

5035 

504.-

8025 

  انطبت
 غناء وعزف األناشيد
 ع. دمحم عبد الصادق

sec 1 2 ط 

 ارتجال موسيقى
 د.عاصم مهدى

sec 1 2 ط 

 صولفيج وتدريب
 سمع

 د.عاصم مهدى
 ن 1

 ارتجال موسيقى
 د.عاصم مهدى

sec 2 2 ط 
     

  االحذ
 مندولين

 د.نسمة الحمالوى
sec 1  2ط 

 غناء عربي
 معروف د.أحمد

sec 2  2ط 

 تدريب صوت
 د.دينا الهيلى

sec 1 2 ط 

 صولفيج وتدريب سمع
 ع. دمحم عبد الصادق

sec  2  2ط 
 

 عروض موسيقى
 د. ياسر عبد الرحمن

 online   ن 2

 

 

  االثُيٍ
 تدريب صوت
 ع.دمحم على
sec 2      2ط 

 غناء عربي
 د.أحمد معروف

sec 1      2ط 

 هارمونى وكونترا بوينت
 د.أيمن الشامى

 ن 2

 هارمونى
 ع.آية حلمى

sec 2 1ط 

 هارمونى
 ع.آية حلمى

sec 1 1ط 

 

لغة إنجليزية فى 
 مجال التخصص
 د. هانى شحته

 online    ن 1

فى  لغة إنجليزية
 لتخصصمجاال

 online    ن 1

 

 

  انثالثبء
 صولفيج وتدريب سمع
 ع. دمحم عبد الصادق

sec 3 2 ط 

 مندولين
 د.نسمة الحمالوى

sec  2 2ط 

 ارتجال موسيقى
 د.عاصم مهدى

sec 3  2ط 

 غناء وعزف األناشيد
 ع. دمحم عبد الصادق

sec 2 1 ط 
   

 تاريخ الموسيقى العالمية
 د. دمحم طه
 online   ن 2

 

 

  االربعبء
 غناء عربي

 م.م.عبد السالم يوسف
sec 3 2 ط 

 صولفيج وتدريب سمع
 ع. دمحم عبد الصادق

sec 1  2ط 

 غناء وعزف األناشيد
 ع. دمحم عبد الصادق

sec 32 ط 

 غناء وعزف األناشيد
 ع. دمحم عبد الصادق

sec 2 1 ط 
  

 قواعد الموسيقى العربية
 أمل سعيد /د

 online   ن 2

 

 

  انخًيص
 مندولين

 د.نسمة الحمالوى
sec 3 2 ط 

 تدريب صوت               
 ع.لميس عصام

sec 3  2ط 

 هارمونى
 ع.آية حلمى
1  sec 3ط 

  
 

 

 يببدئ تذريص

 د/ صالح ضبنى

 online   ن 2

 عهى َفص انًُو

عيذايم انط /د  
 online   ن 2

 



5  
 

      

 م0202/0202للفصل الدراسي األول للعام الدراسـي  والتطبيقية جدول المحاضرات النظريةقسن التربية الموسيقية                

 عًيذ انكهيه                    رئيص نجُت انجذاول                   رئيص انقطى                        وكيم انكهيه نشئوٌ انتعهيى                          

 أ.د  دمحم إبراهيى عبذ انحًيذ                            

 

 

 الثالثةالفـــــرقـــة                                                                                

 

 انًحبضرة
 

 انيوو/ انسيٍ

 انثبَي عشر انحبدى عشر انعبشرة انتبضعت انثبيُت انطببعت انطبدضت انخبيطت انرابعت انثبنثت انثبَيت األوني
انثبنث 

 عشر 
8... – 

8.45 
8.5.-9.35 9.4.-0..25 

0..3.-

00.05 
00.2.-02..5 02.0.-02.55 0...-0.45 0.5.-2.35 2.4.-3.25 

3.3.-

4.05 
4.2.-5..5 5.0.-5.55 

60..-

6045 

  انطبت

 عزف آالت الفرق المدرسية
 ) أوكورديون(  

 ع. آية حلمى
sec 1 2ط 

صولفيج 
 وتدريب سمع
 د.داليا الجزار

Sec 2 1 ط 

صولفيج 
 وتدريب سمع
 د.داليا الجزار

sec 1 1 ط 

 ارتجال موسيقى
 د.داليا الجزار

sec 2 2 ط 
  

 يُبهج انتخصص

  ضبنىد/ صالح 

0 ٌ 

 

online  

  

  تربية عملية االحذ
 أداء جماعى وآلى             

 د.مروة حافظ
sec 2 2 ط 

 
 تعليمي )نظريات تعلم (علم نفس 

 د/ مهاب
 online   ن 2

   االثُيٍ

هارمونى 
 وكونتربوينت
  ع.آية حلمى

  sec 2 1ط 

هارمونى 
 وكونتربوينت
 ع.آية حلمى

Sec 1   1ط 

 عزف آالت الفرق المدرسية
 ) أوكورديون(  
 ع. آية حلمى  

  sec 22ط 

  
 تاريخ الموسيقى العالمية

 د. أيمن الشامى
 online   ن 2

   انثالثبء

صولفيج 
 وتدريب سمع
 د.داليا الجزار

 ن 1

 ارتجال موسيقى
 د.داليا الجزار

sec 1 2 ط 

 أداء جماعى وآلى
 د.مروة حافظ

sec 1 2 ط 
   

مناهج 
 التخصص

 د. هانى شحته
   ن 1

online 

  االربعبء

تقويم ذوى االحتياجات إلى مدخل 
 الخاصة

 م.م/ مها جالل
1 &2    sec 2ط 

 
 تدريب صوت لفظى

 د.اسالم سعيد
Sec 1   2 ط 

 تدريب صوت لفظى
 د.اسالم سعيد

sec 22 ط 
 

 تاريخ الموسيقى العربية
 د. خالد هالل

 online   ن 2

 انخًيص

 تدريب وقيادة
 د.أمل سعيد

sec 1 2 ط 

 تدريب وقيادة
 د.أمل سعيد

sec 2 2 ط 

هارمونى 
 وكونتربوينت

 د.دمحم طه
 ن 1

 )نظريات تعلم (نفس تعليمي  علم 
  ع / إسراء وحيد

Sec 1  2 ط 

 )نظريات تعلم (نفس تعليمي  علم 
  ع / إسراء وحيد

sec 2  2 ط 
 

   تقويم ذوى االحتياجات إلى مدخل 
 الخاصة

 د/ ممدوح غانم
   online   ن 2



5  
 

      

 م0202/0202للفصل الدراسي األول للعام الدراسـي  والتطبيقية جدول المحاضرات النظريةقسن التربية الموسيقية                
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 الرابعةالفـــــرقـــة 

 

 انًحبضرة
 

 انيوو/ انسيٍ

 انرابع عشر انثبنث عشر  انثبَي عشر انحبدى عشر انعبشرة انتبضعت انثبيُت انطببعت انطبدضت انخبيطت انرابعت انثبنثت انثبَيت األوني

 انخبيص عشر 

 

8... – 

8.45 
8.5.-9.35 

9.4.-

0..25 
0..3.-00.05 00.2.-02..5 02.0.-02.55 0...-0.45 0.5.-2.35 2.4.-3.25 

3.3.-

4.05 

4.2.-

5..5 
5.0.-5.55 

60..-

6045 

605.-

5035 

504.-8025  

 

    انطبت

 هارمونى
 وكونتربوينت
 ع.آية حلمى

sec 2 1ط 

هارمونى 
 وكونتربوينت
 ع.آية حلمى

sec 1 1ط 

 عزف آالت الفرق المدرسية)جيتار(
  د.أسامة زغلول 

2  sec 2ط 

عزف آالت الفرق المدرسية 
 )جيتار(

  د.أسامة زغلول 
1  sec 2ط 

 

 

   طرق تذريص 
  هبجر رضب د/ 

online 

 تاريخ الموسيقى العربية
 د. ياسر عبد الرحمن

 online   ن 2

 

 االحذ

 

 

 

صولفيج و 
 تدريب سمع
ع. دمحم عبد 

 الصادق
sec 1 1ط 

 هارمونى وكونترا بوينت
 د.أيمن الشامى

 ن 2

 
 
 

صولفيج و تدريب 
 سمع

ع. دمحم عبد 
 الصادق

sec 2 1ط 

 أداء جماعى )غنائى (
 د.هيام النجار

Sec 1 2 ط 

 مشروع
 د.أيمن الشامى

 ط 4

 
 

 

 االثُيٍ

 

 عمليةتربية            

 
 

 

 

 

 

  انثالثبء

 ارتجال موسيقى
 د.هانى شحته

Sec 2  2 ط 

صولفيج وتدريب 
 سمع

 د.هانى شحته
 ن 1

 ارتجال موسيقى
 د.هانى شحته

Sec 2         2 ط 

 مشروع
 ط 5 د.أيمن الشامى 

 

 

  االربعبء

آلى  توزيع 
 وغنائى

 مروة حافظد.
sec 1 1 ط 

 أداء جماعى )غنائى (
 د.هيام النجار

sec 2 
 ط 2

 وغنائى آلىتوزيع 
 مروة حافظد.

 ن  2

 توزيع آلى
 وغنائى

 مروة حافظد.
Sec 2 1ط 
 

  

طرق تدريس فى 
 مجال التخصص
 د. دمحم عبد الغفار

 online   ن 1

 

    انخًيص

وصحت  عهى َفص اجتًبعي

 َفطيت

 online  د/ أيم انطعيذ

 تاريخ الموسيقى العالمية
 د. دمحم طه

 online   نس 2


