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 الزمن       

          

 اليوم   

 (8-7مجموعه )

 (   ورشة المعادن ) اشغال معادن      

– عاطف ع/ إيمانحسن ع/بسمه 

 نبيل د/ساره      احمد  سمرم.م/

 (6-5مجموعه )

       ( لمعادنورشة ا )اشغال معادن

                                 سمرم.م / -إيمان-عع/بسمه 

 نبيل  د/ساره

 (4-3مجموعه )

 (  ورشة المعادن )  اشغال معادن      

 حسن ع/ايمان ع/بسمه  احمد سمر /م.م

 نبيل د/ساره

 (2-1مجموعه )

 (   ورشة المعادن ) اشغال معادن

 ف عاط ع/ إيمان حسن ع/بسمه احمد  سمرم.م/

 نبيل د/ساره                     

 السبت 

 (6-5مجموعه )

 ( فنيه2قاعه )  ات زخرفيهتصميم

 ع/انجى اشرف   -  ع/ أحمد سامي 

 محسن   د/ايه -د/سالى

 (8-7مجموعه )

 ( فنيه2قاعه )  ات زخرفيهتصميم

 ع/انجى اشرف    -    ع/ أحمد سامي

 محسن   د/ايه -د/سالى

 (2-1مجموعه )            

 ( فنيه2قاعه )  ات زخرفيهتصميم    

 ع/انجى اشرف -   ع/ احمد سامي

 محسن  د/ايه -د/سالى                

 (4-3مجموعه )

 ( فنيه2قاعه )  ات زخرفيهتصميم

 ع/انجى اشرف   –ع/ أحمد سامي 

 محسن   د/ايه -د/سالى

 (4-3مجموعه )

 (1) قاعهفنون بيئيه 

-جالل  م.م/حنان-الطوخي م.م/عال 

 ابراهيم  د/ داليامنير    نع/نورها

 (2-1مجموعه )

 (1)قاعهفنون بيئيه          

جالل  م.م/حنان-الطوخي م.م/عال 

 ابراهيم  د/ داليا    ع/نورهان-

 (8-7مجموعه )

 ( 1)  قاعهفنون بيئيه            

- م.م/حنان–الطوخي م.م/عال         

    أحمد معروفد/     منير  ع/نورهان

 (6-5مجموعه )

 فنيه (1)قاعهبيئيه فنون 

ع/ نورهان  جالل   م.م/حنان–الطوخيم.م/عال 

 معروف أحمد د/منير        

 (2-1مجموعه )

 مخزن ا نسجيات  

 ع/هاجر -صابر م.م/اسماء -م.م/دينا عماد  

   احمدد/معروف  

 (4-3مجموعه )

 مخزن ا نسجيات  

     ع/هاجر-م.م/اسماء -م.م/دينا عماد  

 د/معروف احمد  

 (6-5مجموعه )

 مخزن ا نسجيات  

    ع/هاجر–صابرم.م/اسماء   -م.م/دينا عماد 

 ابراهيم د/ داليا

 

 (8-7مجموعه )

 مخزن ا نسجيات  

       ع/هاجرصابر -م.م/اسماء  -م.م/دينا عماد 

 د/ داليا ابراهيم 

 طرق تدريس عامه     

-د/هاجر -د/صالح سالم

 اونالين

    

 االحد 

 رسوم اطفال وبالغين  

 ()اوناليند/انجى صابر 

 معادن 

 د/ساره 

 )اونالين(

 مدخل الى العلوم النفسيه 

 )اونالين(د/ممدوح حسن 

   

 االثنين

 فنون بيئيه   

 د/ معروف 

 د/ داليا 

 ()اونالين

 نسجيات 

 د/معروف 

 د/داليا 

 )اونالين(

 التواصل والعرض الفعال 

 د/هانى شفيق )اونالين(  

تصميمات    

 زخرقيه 

 د/ سالى 

 محسن  د/ اية 

 ن()اونالي

   وتذوق الفنتاريخ 

 )اونالين( طلعت د/عال

 

 الخميس
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 الزمن                

 اليوم   

 (6-5مجموعه )

 تصوير  )اتيليه التصوير( 

 حسن   ع/بسمهطلعت  -ع/ياسمين-احمد م.م/يسرا

 د/لمياء وجدى       

 (4-3مجموعه )

   تصوير  )اتيليه التصوير(           

 د/لمياء وجدى     حسنع/بسمه  -احمد م.م/يسرا

 (2-1مجموعه )

 تصوير  )اتيليه التصوير( 

   حسن  ع/بسمه-طلعت  ع/ياسمين-احمد سرام.م/ي

 د/لمياء وجدى  

 االحد 

 (2-1مجموعه )

 ( فنيه1اشغال خشب  قاعه )

            هشام  ع/اميره   ع/ هاجر أيمن  -عادل  م.م/امانى

 د/رحاب عبدالستار   

 ( 6-5مجموعه )                          

 ( فنيه1اشغال خشب  قاعه )                 

   هشام  ع/اميره  ع/هاجر أيمن    -عادل انىم.م/ام

 د/رحاب عبدالستار 

 (4-3مجموعه )

 ( فنيه1اشغال خشب  قاعه )

    ع/ هاجر أيمن   -عادل م.م/امانى

 د/رحاب عبدالستار 

 (4-3مجموعه )

 اشغال معادن )اتيليه المعادن(     

 ع/ أحمد سامي   –صابر  م.م/اسماء

     د/ساره نبيل-د/انجى صابر  

 (2-1مجموعه )

   اشغال معادن )اتيليه المعادن(      

 سامي  ع/احمد-صابر   م.م/اسماء -احمد سمرم.م/ 

 نبيل د/سار- صابر د/انجى 

 (6-5مجموعه )

 اشغال معادن )اتيليه المعادن( 

 احمد سمر م .م –سامي ع/احمد-صابر  م.م/اسماء

 د/ساره نبيل-د/انجى صابر      

 (8-7مجموعه )

 ( فنيه2قاعه )  اشغال معادن 

 د/ساره نبيل-د/انجى صابر       احمدسمرم.م/

 (8-7مجموعه )

 ( فنيه2تصوير  قاعه )

 د/لمياء وجدى      -طلعت  ع/ياسمين

 (8-7مجموعه )

 ( فنيه2اشغال خشب  قاعه )

 د/رحاب عبدالستار          هشامع/اميره     

 هاجر رضا مبادئ تدريس د/    

 )اونالين(

   
 االثنين

متاحف ومعارض     

 د/معروف )اونالين(

 اساسيات الحاسب االلى 

 د/ بشرى )اونالين( 

  تاريخ الفن د/عال)اونالين(  
 الثالثاء

 (6-5مجموعه )

 ( فنيه 1تصميم   قاعه )

      اشرفع/انجى هشام  اميره/ع-طارق  م.م/نانسى

 د/سالى فتحى  

 (4-3مجموعه )

 فنيه  (1تصميم   قاعه )                        

 د/سالى فتحى        هشام اميرهم.م/-م.م/نانسى            

 (2-1مجموعه )

 ( فنيه 1تصميم   قاعه )

        اشرفع/انجى   -هشام  ع/اميره-طارق  م.م/نانسى

 د/سالى فتحى 

 االربعاء

 (2-1مجموعه )

 خزف  )اتيليه الخزف( 

 د/منال الجمال        عاطف  ع/ايمان  -الطوخي عالم.م/

 ( 6-5مجموعه )                            

 خزف  )اتيليه الخزف(                         

 د/منال الجمال    عاطف  ع/ايمان  -الطوخي عالم.م/         

 (4-3مجموعه )

 خزف  )اتيليه الخزف( 

 د/منال الجمال           -الطوخي  عالم.م/

 (4-3مجموعه )

 طباعه )اتيليه الطباعه(         

    د/سيده صقر        منير ع/نورهان  -عبدالقادر م.م/حكمت

 (2-1مجموعه )

 طباعه )اتيليه الطباعه(              

   منير ع/نورهان-سامي احمدع/   -عبدالقادر م.م/حكمت

 د/سيده صقر 

 (6-5مجموعه )

 طباعه )اتيليه الطباعه(

       منير ع/نورهان–سامس   احمدع/   -عبدالقادر م.م/حكمت

 رد/سيده صق 

 (8-7مجموعه )

 ( فنيه2طباعه   قاعه )  

 د/سيده صقر        سامي احمدع/

 (8-7مجموعه )

 ( فنيه 2تصميم   قاعه )

 د/سالى فتحى     اشرفع/انجى                        

 (8-7مجموعه )

 خزف  )اتيليه النحت( 

 د/منال الجمال                    عاطف   ع/ايمان

 لى اساسيات الحاسب اال   

 1معمل (8-7مجموعه )

 ع/احمد الشحات 

 اساسيات الحاسب االلى 

 1معمل (6-5مجموعه )

 ع/احمد الشحات 

 اساسيات الحاسب االلى 

   1معمل (4-3مجموعه ) 

 ع/احمد الشحات 

 اساسيات الحاسب االلى 

 1معمل(2-1مجموعه )

 ع/احمد الشحات 

 الخمبس 
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 الزمن        

          

 اليوم    

 االصول االجتماعيه والثقافيه  

 لم )اونالين( د/ صالح سا

 علم نفس التربيه الفنيه   

  محمد حلميد/–د/ممدوح

 ()اونالين

طرق تدريس مجال التخصص د/   

 )اونالين(  هشامد/-هاجر 

  

 السبت

 (8-7مجموعه )  

 برامج فرديه وتأهيليه  

 106قاعه  ليلى ع/

 (6-5مجموعه )

 برامج فرديه وتأهيليه 

 106قاعه  ليلى ع/

 

 ( 4-3مجموعه )  

 يه وتأهيليه برامج فرد

 106قاعه  ليلى ع/

 (2-1مجموعه )

 برامج فرديه وتأهيليه 

 106قاعه  ليلى ع/
 االحد 

 (8-7مجموعه )

 تصوير  )اتيليه التصوير( 

 ع/بسمه  -طلعت ع/ياسمين-احمد م.م/يسرا

 د/لمياء وجدى 

 (6-5مجموعه )

 تصوير  )اتيليه التصوير(    

 ع/بسمه  -طلعت ع/ياسمين-احمد م.م/يسرا

 وجدى د/لمياء 

 ( 4-3مجموعه )               

 تصوير  )اتيليه التصوير(        

 حسن ع/بسمه  -طلعت ع/ياسمين-احمد م.م/يسرا

 د/لمياء وجدى 

 (2-1مجموعه )

 تصوير  )اتيليه التصوير( 

 حسن ع/بسمه  -طلعت ع/ياسمين-احمد م.م/يسرا

 د/لمياء وجدى 

 االثنين

 (6-5مجموعه )

 ( فنيه1تصميم  قاعه )

 ع/انجى اشرف- م.م/ نانسي طارقعادل  م.م/امانى

 ا.د/محمد حلمى 

 (8-7مجموعه )

 ( فنيه1تصميم  قاعه )

ع/انجى   م.م/ نانسي طارق-عادل م.م/امانى

 ا.د/محمد حلمى 

 ( 2-1مجموعه )           

 ( فنيه1تصميم  قاعه )    

   ع/انجى اشرف- م.م/ نانسي طارق عادلم.م/امانى 

 ا.د/محمد حلمى 

 (4-3وعه )مجم

 ( فنيه1قاعه )  تصميم

   ع/انجى اشرف  -م.م / نانسي طارق عادلم.م/امانى 

 ا.د/محمد حلمى 

 (4-3مجموعه )

             ( فنيه2نسيج   قاعه )     

 أيمن ع/هاجر-عماد م.م/دينا 

 ابراهيم د/داليا-ا.د/معروف احمد

 (2-1مجموعه )

               ( فنيه 2نسيج   قاعه )    

 أيمنع/هاجر-عماد دينا م.م/

 د/داليا ابراهيم -ا.د/معروف احمد

 (8-7مجموعه )          

 ( فنيه 2نسيج   قاعه )  

 ايمنع/هاجر-عماد  م.م/دينا          

 د/دالياابراهيم      ا.د/معروف احمد 

 (6-5مجموعه )

 فنيه (2) نسيج   قاعه 

 أيمنع/هاجر–عماد  م.م/دينا

 راهيم د/داليا اب   ا.د/معروف احمد

 (2-1مجموعه )

 (  اتيليه المعادنقاعه )  فنيهاشغال 

– اميرهع/-صابر م.م/اسماء-احمد سمرم.م 

 عبدالعزيز ا.د/مجدى 

 (4-3مجموعه )

 (  اتيليه المعادناشغال فنيه  قاعه )

  -اميرهع  -صابر اسماء.م م-احمد  سمرم.م 

 عبدالعزيز  ا.د/مجدى

 (6-5مجموعه )

 (   المعادن اتيليهقاعه )  اشغال فنيه

  -هشام اميرهع/-صابر م.م/اسماء-احمد سمرم.م 

 عبدالعزيز ا.د/مجدى 

 (8-7مجموعه )

 (  اتيليه المعادن قاعه ) فنيهاشغال 

–هشام اميرهع/ -صابر م.م/اسماء-احمدسمرم.م 

 ا.د/مجدى عبدالعزيز 

 الثالثاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عمليــــــــ

برامج فرديه وتأهيليه لذوى  

االحتياجات الخاصه د/ حسن  

 د/نهاد )اونالين( -الفنجرى

تطبيقات الحاسب االلى فى    

 اميره عبدالفتاحد/التخصص 

 )اونالين( 

  تاريخ الفن د/عال )اونالين( 

 اءاالربع

 (8-7مجموعه )

 نحت )اتيليه النحت( 

    م.م/ حنان جالل    ع/ أحمد سامي   -م.م/عال

 د/وائل عبدالعظيم

 (6-5مجموعه )

 نحت )اتيليه النحت(       

   م.م/ حنان جالل  ع / أحمد سامي   -م.م/عال

 د/وائل عبدالعظيم

 ( 4-3مجموعه )               

 نحت )اتيليه النحت(        

    أحمد/عجالل  م.م/حنان -الطوخي الم.م/ع

 عبدالباسط د/اميره

 (2-1مجموعه )

 نحت )اتيليه النحت( 

 جالل ع / أحمد سامي   م.م/حنان -الطوخي  م.م/عال

 د/اميره عبدالباسط   
 (4-3مجموعه )  الخميس 

تطبيقات الحاسب االلى فى   

 مريم سيدع/ التخصص

 2معمل

 (2-1مجموعه )

  تطبيقات الحاسب االلى فى 

 مريم سيدع/ التخصص

 2معمل

 (6-5مجموعه )   

تطبيقات الحاسب االلى فى   

 مريم سيدع/التخصص 

 2معمل

 

 (8-7مجموعه )

 مريم سيد ع/-تطبيقات الحاسب 

 2معمل 
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                                           2021/   2020للعام الجامعي   للفصل الدراسي الثانى والنظريه التطبيقية  جدول المحاضرات                                                  
                الفرقــــــــــة  /  الرابعــــــــة                                                                                                                                                                                             قسم  / التربية الفنية          

 من        إلي  

   4:55 

5:40 

 من    إلي  

   4:05 

4:50 

 

 إلي من     

   3:20 

      4 

 

 من        إلي  

2:30     

  3:15 

 

 من     إلي  

   1:40         

2:25 

 

 من     إلي  

   12:55   

    1:35 

 

 إلي  من      

   12:10    

  12:50 

 

 إلي   من     

11:20 

12:05 

 من     إلي  

   10:30 

11:15 

 

 من       إلي  

   9:40     

10:25 

 

 ليمن        إ  

8:50 

9:35 

 

 من       إلي

8 

8:45 

 

 

 الزمن       

          

 اليوم   

علم نفس تعليمى)قدرات    

 اونالين() مهاب( د/  عقليه

 نظم رعاية ذوى االحتياجات   

د/نهاد  -د/ حسن الفنجرى 

 مرزوق)اونالين(

  

 السبت 

نظم رعاية ذوى االحتياجات    
 (502ع/مى عطا ) 8-7مجموعه

االحتياجات  نظم رعاية ذوى 
 (502ع/مى عطا ) 6-5مجموعه

نظم رعاية ذوى االحتياجات  
 (502ع/مى عطا ) 4-3مجموعه

 نظم رعاية ذوى االحتياجات  
 (502)ع/مى عطا 2 -1مجموعه

 

 االثنين
 6-5علم نفس تعليمى

 (501ع/اسراء وحيد )

 8-7 علم نفس تعليمى

 (501ع/اسراء وحيد )

 2-1 علم نفس تعليمى

 (501)ع/اسراء وحيد 

  4-3) علم نفس تعليمى

 (501ع/اسراء وحيد )

 (8-7مجموعه )

 تصوير  )اتيليه التصوير(

 ع/بسمه  -ع/ياسمين-م.م/يسرا

 د/اشرف عبدالفتاح 

 (6-5مجموعه )

 تصوير  )اتيليه التصوير(    

 ع/بسمه -ع/ياسمين-م.م/يسرا

 د/اشرف عبدالفتاح  

 ( 4-3مجموعه )               

 يليه التصوير(تصوير  )ات        

    ع/بسمه - ع/ياسمين-احمد م.م/يسرا

 د/اشرف عبدالفتاح 

 (2-1مجموعه )

 تصوير  )اتيليه التصوير(

 ع/بسمه  -طلعت ع/ياسمين-احمد م.م/يسرا

 د/اشرف عبدالفتاح 

 الثالثاء 

 (6-5مجموعه )

 ( فنيه 1تصميم  قاعه )

   حنانع/ - ع/انجى-طارق م.م/نانسى

 د/ايه محسن 

 (8-7مجموعه )

 ( فنيه 1صميم  قاعه )ت

  حنانع/ -اشرف ع/انجى-طارق م.م/نانسى

 د/ايه محسن 

 (2-1مجموعه )           

 ( فنيه1تصميم  قاعه )    

 حنان ع/ - ع/انجى-طارق  م.م/نانسى

 د/ايه محسن 

 (4-3مجموعه )

 ( فنيه 1تصميم  قاعه )

 حنانع/ -اشرف ع/انجى-طارق  م.م/نانسى

 د/ايه محسن 

 (4-3مجموعه )

 ( فنيه2شغال خشب   قاعه )ا  

 هشام ع/اميره  -عادل م.م/امانى

 د/رحاب عبدالستار 

 (2-1مجموعه )

 ( فنيه2اشغال خشب   قاعه )   

 هشام ع/اميره   -عادل  م.م/امانى

   د/رحاب عبدالستار 

 (8-7مجموعه )          

 ( فنيه 2اشغال خشب   قاعه )

 هشام ع/اميره   -عادل م.م/امانى

 تار د/رحاب عبدالس 

 (6-5مجموعه )

 ( فنيه 2اشغال خشب  قاعه )

 هشام ع/اميره   -عادل م.م/امانى

 د/رحاب عبدالستار 

 (2-1مجموعه )

 طباعه ) اتيليه الطباعه( 

 ع/نورهان -م.م/حكمت عبدالقادر

 د/سيده صقر أ.د/ معروف أحمد 

 (4-3مجموعه )

 طباعه ) اتيليه الطباعه( 

 منير  ع/نورهان-عبدالقادر تم.م/حكم

 د/سيده صقر معروف أحمد  /أ.د

 (6-5مجموعه )

 طباعه ) اتيليه الطباعه( 

 منير  ع/نورهان -عبدالقادر م.م/حكمت

 د/سيده صقر أ.د/ معروف أحمد 

 (8-7مجموعه )

  اتيليه الطباعه( طباعه )

 منير  ع/نورهان-عبدالقادر م.م/حكمت

 د/سيده صقر أ.د/ معروف أحمد 

 االربعاء  ـــــــــــــــــــــــــه عمليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تربيــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8-7مجموعه )

 اشغال معادن )اتيليه المعادن( 

 ايمنع/هاجر  -م.م/دينا -م.م/حكمت م

 د/ساره نبيل-د/انجى صابر

 (6-5مجموعه )

 المعادن(  اشغال معادن )اتيليه   

 ايمنع/هاجر  -م.م/دينا  -م.م/حكمت

 د/ساره نبيل-د/انجى صابر

 ( 4-3مجموعه )               

 اشغال معادن )اتيليه المعادن(          

 ايمن ع/هاجر -عماد م.م/دينا-عبدالقادر م.م/حكمت

 د/ساره نبيل-د/انجى صابر      

 (2-1مجموعه )

 اشغال معادن )اتيليه المعادن( 

 ايمن ع/هاجر -عماد دينام.م/ -عبدالقادر حكمتم.م/

 د/ساره نبيل-د/انجى صابر

 الخميس
 (6-5مجموعه )

 خزف )اتيليه الخزف(    

 نورهان منير ع/    -عاطف ع/ايمان 

 د/منال الجمال 

 (8-7مجموعه )

 خزف )اتيليه الخزف(

 نورهان منير ع/    -عاطف ع/ايمان 

 د/منال الجمال 

 (2-1مجموعه )

 خزف )اتيليه الخزف(            

 ع/نورهان منير     -عاطف   ع/ايمان 

 د/منال الجمال 

 ( 4-3مجموعه )             

 خزف )اتيليه الخزف(   

 نورهان منير ع/    - عاطف ع/ايمان

 د/منال الجمال 

 ( 2-1مجموعه )                

 ( فنيه1مشروع  قاعه )  

 ( 4-3مجموعه )             

 ( فنيه1مشروع  قاعه )  

 (8-7مجموعه )                  

 ( فنيه1مشروع  قاعه )  

 (6-5مجموعه )                  

 ( فنيه1مشروع  قاعه )  
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                                                                                                         عميد الكليه                                                                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   رئيس القسم                                                               جدول بالقسملجنة ال                     

            ا.د/ محمد ابراهيم عبدالحميد                                     ا.د/ غاده شاكر                              ا.د/ معروف احمد معروف                                       د/لمياء وجدى عبدالغفار                          

 

 

 

 

                                      2021/ 2020للعام الجامعي  للفصل الدراسي الثانى والنظريه الفرقه االولى الئحه قديمهجدول المحاضرات التطبيقية                           

                         الئحه قديمه –األولـــــــي الفرقــــــــــة  /                                                                                                                                                          تربية الفنية قسم  /  ال                    

           

                                                                                                                                    عميد الكليه                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                    رئيس القسم                                                              لجنة الجدول بالقسم                              

 ا.د/ محمد ابراهيم عبدالحميد                        ا.د/ غاده شاكر                                                            ا.د/ معروف احمد معروف                                        د/لمياء وجدى عبدالغفار                                      

 

 
    

 عال طلعت د/                      د/اميره عبدالباسط   -وائل عبدالعظيمد/    د/هشام عبدللا        د/هشام عبدللا        

 من        إلي  

    

4:55 

5:40 

 

 

 من    إلي  

    

4:05 

4:50 

 

 من    إلي  

    

3:20 

      4 

 

 من        إلي  

    

2:30     3:15 

 

 من     إلي  

    

1:40         

2:25 

 

 من     إلي  

    

12:55   

    1:35 

 

 إلي  من      

    

12:10    

  12:50 

 

 إلي   من     

    

11:20 

12:05 

 من     إلي  

    

10:30 

11:15 

 

 من       إلي  

    

9:40     

10:25 

 

 من        إلي  

   

8:50       

9:35 

 

 من       إلي

   

8 

8:45 

 

 

 الزمن       

          

 اليوم   

 نحت   

 م.م/حنان جالل  

 د/وائل عبدالعظيم 

 تصميم    اسس

 رف ع/انجى اش    

 د/ايه  -د/سالى -ا.د/محمد حلمى

 رسم  

 طلعت  ع/ياسمين

 د/اشرف عبدالفتاح 

 السبت 

 النفسيه مدخل العلوم      

 اسراء زيدان د/ 

online   

 

 االحد 

نسيج يدوى                

 ابراهيم د/معروف  د/داليا

 عماد  م.م/   دينا

 اشغال فنيه 

 د/ مجدى عبدالعزيز 

 صابر م.م/ اسماء

 

 االثنين

 حقوق االنسان    

      online د/       

 المدخل الى التربيه الخاصه  

        اسراء زيداند/ 

online   

 

 

 الثالثاء 

     منظور ورسم هندسى  

   onlineد/ محمد حلمى 

 تاريخ فن 

   online   د/عال 

 قراءات باللغه االجنبيه

   online   د/     

 
 الخميس
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