
 0202/0200للعام الدراسـي  الثانيللفصل الدراسي  والتطبيقية جدول المحاضرات النظرية                         

 ػًيذ انكهيه        سئيس نجُخ انجذاول ثبنمسى            سئيس انمسى انؼهًي           وكيم انكهيه نشئىٌ انزؼهيى  وانطالة                           

                       أ.د/ هيبو انُجبس                         أ.د غبدح شبكش                                        أ.د  دمحم إثشاهيى ػجذ انحًيذ                                                   

 

 ) الئحخ جذيذح( انًسزىي األول                                 قدم التربية المهسيقية     

 المحاضرة
 اليهم

 الثانى عذر الحادى عذر العاشرة التاسعة الثامنة الدابعة الدادسة الخامدة الرابعة الثالثة الثانية األولى
0.00 – 0.45 0.50-10.35 10.40-11.25 11.30-12.15 12.20-1.05 1.10-1.55 2.00-2.45 2.50-3.35 3.40-4.25 4.30-5.15 5.20-6.05 6.10-6.55 

   الدبت

ػضف أنخ رشثىيخ 

 (2إكسيهفىٌ )

 ع/ صيُت دمحم ػبدل

 (1ط  ق )2

 (1رذسيت انصىد )

 د/ أششف َصش

 (1ط  ق )2

    

  االحد

صىنفيج 

ورذسيت سًغ 

(2) 

أ.د/ هبَي 

 شحزخ

 (1ٌ    ق )1

 (2لىاػذ يىسيمي ػبنًيخ )

 أ.د/ هبَي شحزخ

 (1ٌ  ق )2

 (1) طشق رذسيس ػبيخ

 أ.و.د/ صالح سبنى

 (1ٌ  ق )2

انزىاصم 

وانؼشض 

 انفؼبل

أ.د/ هيبو 

 انُجبس

 (1ٌ   ق )1

انزىاصم 

 وانؼشض انفؼبل

 أ.د/ هبَي شفيك

 (1ٌ   ق )1

  

 االثنين
 يذخم إني انؼهىو انُفسيخ

 د/ غبدح ػجذانحًيذ

 (1ٌ      ق )2

 (2ػضف أنخ رشثىيخ سيكىسد )

 ع/ أوجٍ ػصبو

 (1ق )ط  2

 (2صهلفيج وتدريب سمع )
 ع/ دمحم عبدالرادق

 (1ق )ط 2

   

       الثالثاء

 االربعاء

لىاػذ وأسبسيبد وصىنفيج 

 (2انًىسيمي انؼشثيخ )

 ع/ َهبل ػجذانىهبة

 (1ق )   ط  2

لىاػذ 

وأسبسيبد 

وصىنفيج 

انًىسيمي 

 (2انؼشثيخ )

 د/ يشوح حبفظ

 (1ٌ   ق )1

     

    الخميس

 

 

 

 

 

  



 0202/0200للعام الدراسـي  الثانيللفصل الدراسي  والتطبيقية جدول المحاضرات النظرية                         

 ػًيذ انكهيه        سئيس نجُخ انجذاول ثبنمسى            سئيس انمسى انؼهًي           وكيم انكهيه نشئىٌ انزؼهيى  وانطالة                           

                       أ.د/ هيبو انُجبس                         أ.د غبدح شبكش                                        أ.د  دمحم إثشاهيى ػجذ انحًيذ                                                   

 

 المدتهي الثاني ) الئحة جديدة(    قدم التربية المهسيقية    

 
 

 المحاضرة
 اليهم

 العاشرة التاسعة الثامنة الدابعة الدادسة الخامدة الرابعة الثالثة الثانية األولى

0.00 – 0.45 0.50-10.35 10.40-11.25 11.30-12.15 12.20-1.05 1.10-1.55 2.00-2.45 2.50-3.35 3.40-4.25 4.30-5.15 

       الدبت

 االحد
ػهى َفس رؼهيًي )َظشيبد 

 رؼهى (

 أيخ انسيذع/ 

 (2ط  ق )2

رذسيت صىد 

 نفظي

د/ إسالو 

 سؼيذ

 (2ٌ   ق )1

صىنفيج ورذسيت 

 (4سًغ )

أ.و.د / ػبصى 

 يهذي

 (2ٌ   ق)1

 إيمبع حشكي 

 ع/ دمحم ػجذانصبدق

 (2ط  ق )2

 (4صىنفيج ورذسيت سًغ )

 ع / دمحم ػجذانصبدق

 (2ط   ق)2

 

   االثنين

ػهى َفس رؼهيًي 

 )َظشيبد رؼهى (

 د/ غبدح ػجذانحًيذ

 (2ٌ   ق )1

ػضف أنخ رشثىيخ أكىسسديىٌ 

(1) 

 ع / أيخ حهًي 

 (2ط  ق)2

اإلحزيبجبد سيكىنىجيخ روي 

 انخبصخ

 د/  أيم انسؼيذ

 (2ٌ   ق )2

 

 

  الثالثاء

 (2ػشوض يىسيمي )

 أ.د/ يبسش ػجذانشحًٍ

 (2ٌ  ق  )2

 سيبدح األػًبل وانًششوػبد

 أ.د/ هبَي شحزخ

 (2ٌ  ق )2

 هبسيىَي وكىَزشثىيُذ

 ع / أيخ حهًي 

 (2ط  ق)2

 

      االربعاء

  الخميس

هب سيىَي 

 وكىَزشثىيُذ

أ.و.د /  دمحم 

 طخ

 (2ٌ   ق)1

    



 0202/0200للعام الدراسـي  الثانيللفصل الدراسي  والتطبيقية جدول المحاضرات النظرية                         

 ػًيذ انكهيه        سئيس نجُخ انجذاول ثبنمسى            سئيس انمسى انؼهًي           وكيم انكهيه نشئىٌ انزؼهيى  وانطالة                           

                       أ.د/ هيبو انُجبس                         أ.د غبدح شبكش                                        أ.د  دمحم إثشاهيى ػجذ انحًيذ                                                   

 

 الفرقة الثالثة                                                              قدم التربية المهسيقية       

 
 
 

 المحاضرة
 اليهم

 العاشرة التاسعة الثامنة الدابعة الدادسة الخامدة الرابعة الثالثة الثانية األولى
0.00 – 0.45 0.50-10.35 10.40-11.25 11.30-12.15 12.20-1.05 1.10-1.55 2.00-2.45 2.50-3.35 3.40-4.25 4.30-5.15 

 الدبت
 هبسيىَيىكىَزشثىيُذ

 ع/ أيخ حهًي

Sec  1  1(3ق)  ط 

هبسيىَيىكىَزشثى

 يُذ

 ع/ أيخ حهًي

Sec  2  1ط   

 (3ق)

 أدأء جًبػي ) غُبئي كىسال(

 د/ أحًذ يؼشوف

Sec  1  2(3ق)  ط 

 

 ػضف أالد انفشق انًذسسيخ

 ) أوكىسديىٌ( 

 ع/ أيخ حهًي

Sec  1  2(3ق)   ط 

 ػضف أالد انفشق انًذسسيخ

 ) أوكىسديىٌ( 

 ع/ أيخ حهًي

Sec  2  2(3ق)  ط 

 

 رشثيخ ػًهي االحد

 االثنين

طشق رذسيس يجبل 

 انزخصص

 أ.و.د/ صالح سبنى

 (3ٌ  ق )1

صهلفيج وتدريب 
 سًغ 

 أ.د / دمحم ػجذانغفبس

 (3ق)  1ٌ

 سًغ صهلفيج وتدريب 

 أ.د / دمحم ػجذانغفبس

Sec  1  2(3ق)   ط 

 سًغ صهلفيج وتدريب 

 أ.د / دمحم ػجذانغفبس

Sec  2  2(3ق)  ط 

األصىل اإلجزًبػيخ وانثمبفيخ 

 نهزشثيخ 

أ.د/ صالح ػجذانمبدس + د/ سثبة 

 سشبد

 (3ٌ    ق )2

 

 الثالثاء
 أدأء جًبػي ) غُبئي كىسال(

 د/ أحًذ يؼشوف

Sec  2  2(3ق)  ط 

طشق رذسيس يجبل 

 انزخصص

 أ.د/ هبَي شحزخ

 (3ٌ ق )1

 صىنفيج ػشثي 

 د/ إسالو سؼيذ 

 (3ٌ  ق )1

 صىنفيج ػشثي 

 د/ إسالو سؼيذ

Sec  1  2(3ق)   ط 

أَشطخ رشويحيخ نزوي 

 اإلحزيبجبد انخبصخ

 د/ أيم انسؼيذ

 (3ٌ ق )2

 صىنفيج ػشثي 

 د/ إسالو سؼيذ

Sec  2  2(3ق)  ط 

 االربعاء
 ربسيخ انًىسيمي انؼشثيخ

 د/ أيم سؼيذ

 (3ٌ  ق)2

 رذسيت وليبدح انغُبء انجًبػي انًذسسي

 د/ أيم سؼيذ

Sec  1  2(3ق)   ط 

 رذسيت وليبدح انغُبء انجًبػي انًذسسي

 د/ أيم سؼيذ

Sec  2  2(3ق)  ط 

أَشطخ رشويحيخ نزوي 

 اإلحزيبجبد انخبصخ

 ع/ إسشاء أحًذ

Sec  1  2(3ق)   ط 

 

أَشطخ رشويحيخ نزوي اإلحزيبجبد 

 انخبصخ

 ع/ إسشاء أحًذ

Sec  2  2(3ق)  ط 

 الخميس
 هبسيىَي وكىَزشثىيُذ 

 أ.و.د/ أيًٍ انشبيي

 (3ٌ   ق)2

 

 ربسيخ انًىسيمي انؼبنًيخ

 أ.و.د/ دمحم طخ

 (3ٌ   ق)2

  



 0202/0200للعام الدراسـي  الثانيللفصل الدراسي  والتطبيقية جدول المحاضرات النظرية                         

 ػًيذ انكهيه        سئيس نجُخ انجذاول ثبنمسى            سئيس انمسى انؼهًي           وكيم انكهيه نشئىٌ انزؼهيى  وانطالة                           

                       أ.د/ هيبو انُجبس                         أ.د غبدح شبكش                                        أ.د  دمحم إثشاهيى ػجذ انحًيذ                                                   

 

 الفرقة الرابعة                                                                                        ة                                                        قدم التربية المهسيقي      

 المحاضرة
 اليهم

 العاشرة التاسعة الثامنة الدابعة الدادسة الخامدة الرابعة الثالثة الثانية األولى
0.00 – 0.45 0.50-10.35 10.40-11.25 11.30-12.15 12.20-1.05 1.10-1.55 2.00-2.45 2.50-3.35 3.40-4.25 4.30-5.15 

 الدبت

ػهى َفس رؼهيًي ) لذساد ػمهيخ( 

 ورًُيخ يىاهت

 ع / إيًبٌ شكشي

Sec  1  2(4ق )   ط 

 ػضف أالد انفشق انًذسسيخ

 )جيزبس( 

 د/ أسبيخ صغهىل

Sec  1  2(4ق )   ط 

 ػضف أالد انفشق انًذسسيخ

 ) جيزبس( 

 د/ أسبيخ صغهىل

Sec  2  2(4ق )   ط 

ػهى َفس رؼهيًي ) لذساد 

 ػمهيخ( ورًُيخ يىاهت

 ع / إيًبٌ شكشي

Sec  2  2(4ق )   ط 

  

 االحد

صىنفيج 

 ورذسيت سًغ

ع/ دمحم 

 ػجذانصبدق

Sec  1  1ط 

 (4ق )

صىنفيج 

 ورذسيت سًغ

ع/ دمحم 

 ػجذانصبدق

Sec  2  1ط 

 (4ق )

 )غُبئي كىساني(أداء جًبػي 

 أ.د/ هيبو انُجبس

Sec  1  2(4ق )   ط 

 )غُبئي كىساني(أداء جًبػي 

 أ.د/ هيبو انُجبس

Sec  2  2  (4ق )ط 

 

َظى سػبيخ روي اإلحزيبجبد 

 انخبصخ

 د/ إسشاء صيذاٌ

 (4ٌ ق)2

 

  

 رشثيخ ػًهي االثنين

 الثالثاء

هبسيىَيىكىَزش

 ثىيُذ

 ع/ أيخ حهًي

Sec  1  1ط   

 (4ق )

هبسيىَيىكىَزش

 ثىيُذ

 ع/ أيخ حهًي

Sec  2  1ط   

 (4ق )

صىنفيج 

 ورذسيت سًغ

 د/ دانيب انجضاس

 (4ٌ ق )1

 إسرجبل يىسيمي

 د/ دانيب انجضاس

Sec  1  2ط 

 (4ق )

 إسرجبل يىسيمي

 د/ دانيب انجضاس

Sec  2  2ط 

 (4ق )

 انًششوع

 أ.و.د / أيًٍ انشبيي

 (4ق )  Sec  1 ط 3

  االربعاء

 ربسيخ انًىسيمي انؼشثيخ

 أ.و.د/ خبنذ هالل

 (4ٌ   ق )2

 انًششوع

 أ.و.د / أيًٍ انشبيي

 (4ق ) Sec  2 ط  2

ػهى َفس رؼهيًي ) لذساد 

 ػمهيخ( ورًُيخ يىاهت

 د/ يًذوح غبَى

 (4ٌ  ق )2

 انًششوع

 أ.و.د / أيًٍ انشبيي

 (4ق ) Sec  2 ط  2

  الخميس

هبسيىَي 

 وكىَزشثىيُذ

 أ.و.د/ دمحم طخ

 (4ٌ   ق )1

 رىصيغ أني وغُبئي

 أ.و.د/ أيًٍ انشبيي

 (4ٌ   ق )2

رىصيغ أني 

 وغُبئي

أ.و.د/ أيًٍ 

 انشبيي

Sec  1  1ق   ط

(4) 

رىصيغ أني 

 وغُبئي

أ.و.د/ أيًٍ 

 انشبيي

Sec  2 1ق  ط

(4) 

 ربسيخ يىسيمي انؼبنًيخ

 أ.و.د/ أيًٍ انشبيي

 (4ٌ   ق )2

 انًششوع

أ.و.د / أيًٍ 

 انشبيي

ق  Sec  1 ط  1

(4) 



 0202/0200للعام الدراسـي  الثانيللفصل الدراسي  والتطبيقية جدول المحاضرات النظرية                         

 ػًيذ انكهيه        سئيس نجُخ انجذاول ثبنمسى            سئيس انمسى انؼهًي           وكيم انكهيه نشئىٌ انزؼهيى  وانطالة                           

                       أ.د/ هيبو انُجبس                         أ.د غبدح شبكش                                        أ.د  دمحم إثشاهيى ػجذ انحًيذ                                                   

 

 الفرقة الثانية ) الئحة قديمة(                           قدم التربية المهسيقية       

 المحاضرة
 اليهم

 العاشرة التاسعة الثامنة الدابعة الدادسة الخامدة الرابعة الثالثة الثانية األولى
0.00 – 0.45 0.50-10.35 10.40-11.25 11.30-12.15 12.20-1.05 1.10-1.55 2.00-2.45 2.50-3.35 3.40-4.25 4.30-5.15 

  الدبت

 رذسيت انصىد

 د/ أششف َصش

 (2ط   ق  )2

 

صىنفيج 

 ورذسيت سًغ

 د/ دانيب انجضاس

 (2ٌ  ق)1

 رشثيخ ويشكالد انًجزًغ

 أ.د/ صالح ػجذانمبدس 

 (2ٌ  ق)2

  

 االحد

نغخ إَجهيضيخ 

في يجبل 

 انزخصص

أ/ أيًبٌ َبجي  

 (3ق)ٌ 1

هبسيىَيىكىَزشث

 ويُذ

 ع/ أيخ حهًي

 (3ق)  ط1

 

 وسبئم رؼهيًيخ

 ع/ يشيى سيذ

 (206لبػخ )

 لسى ركُىنىجيب

 (3ط ق )1

رطجيمبد 

انحبست األني 

 في انزخصص

 ع/ يشيى سيذ

 (206لبػخ )

لسى 

 ركُىنىجيب

 (3ط ق )1

نغخ إَجهيضيخ 

في يجبل 

ص أ.د/ صانزخ

 هبَي شحزخ

 (3ٌ  ق)1

 انًىهجخ وطشق رمىيًهب

 د/ إسالو سؼيذ

 (3ٌ  ق )2

انًىهجخ وطشق 

 رمىيًهب

 د/ إسالو سؼيذ

 (3ط   ق )1

 

  االثنين

 وسبئم رؼهيًيخ

 د/ حُبٌ ػًبس

 (2ٌ  ق )1

رطجيمبد 

انحبست األني 

 في انزخصص

 د/ حُبٌ ػًبس

 (2ٌ  ق )1

     

 الثالثاء
 صهلفيج وتدريب سمع 

 ع/ دمحم عبدالرادق
 (2ق)   ط2

رطجيمبد 

 انحبست األني

 في انزخصص

د/ ػجذانسالو 

 يىسف

 (1ٌ  ق )1

رطجيمبد 

انحبست األني 

 في انزخصص

د/ ػجذانسالو 

 يىسف

 (1ط ق )1

 نؼشثيخاربسيخ انًىسيمي 

 د/ ػجذانسالو يىسف

 (1ٌ  ق )2

  

 االربعاء
 هبسيىَي  وكىَزشثىيُذ

 أ.و.د/ أيًٍ انشبيي

 (2ٌ   ق)2

  

 وسبئم رؼهيًيخ

 د/ يشوح حبفظ

 (2ٌ ق)1

 رؼهيًيخوسبئم 

 د/ يشوح حبفظ

 (2ط ق)1

 رذسيس يصغش

 أ.د/ هيبو انُجبس

 (2ط  ق )2

 

   الخميس

 ػضف أالد انفشق انًذسسيخ

 ) يُذونيٍ( 

 د/ َسًخ انحًالوي

 (2ق)   ط2

 ربسيخ يىسيمي ػبنًيخ

 أ.و.د/ دمحم طخ

 (2ٌ   ق)2

  


