
 
 جدول مبدئي

     جدول توزيع المحاضرات النظرية والعملية لمرحلة البكالوريوس

الفرقة األولى – م0202/0200الفصل الدراسي األول للعام الجامعي   

(6(، عدد السكشن )  (، عدد الطالب في المجموعة )  إجمالي عدد الطالب )  
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 االحد

1 

 ونظرٌاتها الفنٌة التربٌة تارٌخ

رمضان فاطمة/ د  

أحمد محمد رباب/د الٌدوي النسٌج       

أحمد محمد رباب/د الٌدوي النسٌج    2    

 النظم البنائٌة فً الطبٌعة د/ أحمد محمد عزمً دراسات طبٌعٌة د/ هبة فؤاد 3

محمد عزمًالنظم البنائٌة فً الطبٌعة د/ أحمد  4  دراسات طبٌعٌة د/ هبة فؤاد 

  دراسات تراثٌة من الفن الشعبً ا.د/ امال     5

      دراسات تراثٌة من الفن الشعبً ا.د/ امال 6

 االثنٌن

/ امٌرة ٌسرى ا.م.دمدخل الطباعة الٌدوٌة  1   

 سٌمنار

 دراسات نحتٌة من الطبٌعة ا م د/ محمد كامل علً

من الفن الشعبً ا.د/ امالدراسات تراثٌة  2 / امٌرة ٌسرى ا.م.دمدخل الطباعة الٌدوٌة      

د/ احمد عبد هللا دراسات خزفٌة من الطبٌعة 3   دراسات تراثٌة من الفن الشعبً ا.د/ امال  

خلٌل محمد هالة/  ا.م.د الٌدوٌة الطباعة مدخل 4 د/ احمد عبد هللا دراسات خزفٌة من الطبٌعة     

ا م د/ محمد كامل علً-دراسات نحتٌة من الطبٌعة  5 أحمد محمد رباب/د الٌدوي النسٌج    

أحمد محمد رباب/د الٌدوي النسٌج 6 خلٌل محمد هالة/  ا.م.د الٌدوٌة الطباعة مدخل     

 الثالثاء

د/ احمد عبد هللا الطبٌعةدراسات خزفٌة من  دراسات تراثٌة من الفن الشعبً ا.د/ امال دراسات طبٌعٌة د/ هبة فؤاد 1  

د/ احمد عبد هللا دراسات خزفٌة من الطبٌعة 2    دراسات طبٌعٌة د/ هبة فؤاد  

     النسٌج الٌدوي د/رباب محمد أحمد 3

علًا م د/ محمد كامل  دراسات نحتٌة من الطبٌعة  النسٌج الٌدوي د/رباب محمد أحمد دراسات تراثٌة من الفن الشعبً ا.د/ امال 4  

/ هالة محمد خلٌل ا.م.دمدخل الطباعة الٌدوٌة  النظم البنائٌة فً الطبٌعة د/ أحمد محمد عزمً 5     

ا م د/ محمد كامل علً-دراسات نحتٌة من الطبٌعة  6    النظم البنائٌة فً الطبٌعة د/ أحمد محمد عزمً 

 االربعاء

       النظم البنائٌة فً الطبٌعة د/ أحمد محمد عزمً 1

ا م د/ محمد كامل علً-دراسات نحتٌة من الطبٌعة  2    النظم البنائٌة فً الطبٌعة د/ أحمد محمد عزمً 

فرغلى / اٌمان ا.م.دمدخل الطباعة الٌدوٌة  3 ا م د/ محمد كامل علً دراسات نحتٌة من الطبٌعة         

4           

الطبٌعة د/ احمد عبد هللادراسات خزفٌة من  دراسات طبٌعٌة د/ هبة فؤاد 5     

   دراسات طبٌعٌة د/ هبة فؤاد  دراسات خزفٌة من الطبٌعة د/ احمد عبد هللا 6

 الخمٌس

1 

د / محمد رمضان -لغة عربٌة   
العام مدخل علم النفس  

 د/ جمال عبد المولى

      

2       

3       

4       

5       

6       

 

الجداول رئيس لجنة  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب عميدة الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 ا.د/ عصام فرحات ا.د/ امل محمد محمود أبو زيد ا.م.د/ نجوى على محمد د/ بسمه منير محمد سمير



 



  

 جدول مبدئي

 جدول توزيع المحاضرات النظرية والعملية لمرحلة البكالوريوس

الثانيةالفرقة  –م0202/0200الفصل الدراسي األول للعام الجامعي   

(4(، عدد الطالب في المجموعة )(، عدد السكشن )256إجمالي عدد الطالب )  
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د 
ح
أل
 ا

1س الوسائل التعلٌمٌة فً التربٌة  
 الفنٌة 

 ا.م.د/اٌمان زكى
 

     النظم الزخرفٌة فً التراث د/ عمرو أحمد محمد
2س  النظم الزخرفٌة فً التراث د/ عمرو أحمد محمد    حسن دراسات تراثٌة ومتحفٌه  ا.د/ سعاد 
3س عبادة لٌالً دراسات تراثٌة ومتحفٌه    ا م د/       
4س خلٌل / هالةا.م.ددراسات تجرٌبٌة فً الطباعة       

ن
ني
الث

 ا

1س  دراسات تراثٌة ومتحفٌه  ا.د/سعاد     

 سٌمنار

    

2س  دراسات تجرٌبٌة فً التراكٌب النسجٌة 
عادل رٌهاما/ا.م.د        

3س  دراسات تجرٌبٌة فً الطباعة  
فرغلى/ اٌمان ا.م.د / ماهرعراقٌبا.م.دالتراث  دراسات خزفٌة من       

 اللغة األجنبٌة
توفٌق د/ لبنى 4س   دراسات خزفٌة من التراث 

/ ماهرعراقٌبا.م.د         

اء
الث

لث
 ا

1س  

 فنون األطفال والبالغٌن 
 ا.د/ امل ابو زٌد

 دراسات تجرٌبٌة فً التراكٌب النسجٌة
/ محمد مصطفىا.م.د  بكاردراسات نحتٌة من التراث د/ٌاسر      

2س  دراسات تجرٌبٌة فً الطباعة  
      فرغلى / اٌمانا.م.د

3س      النظم الزخرفٌة فً التراث د/ عمرو أحمد محمد 
4س عبادة دراسات تراثٌة ومتحفٌه    ا م د/لٌالً   النظم الزخرفٌة فً التراث د/ عمرو أحمد محمد 

اء
بع

الر
 ا

1س  

 الفن المصري القدٌم 
ا.د / عصام عبد العزٌز   

 

 دراسات تجرٌبٌة فً الطباعة
ٌسرى/ امٌرة ا.م.د       

2س         

3س  دراسات تجرٌبٌة فً التراكٌب النسجٌة  
عادل / رٌهاما.م.د      

4س  دراسات تجرٌبٌة فً التراكٌب النسجٌة 
/ محمد مصطفىا.م.د     

س
مي

خ
 ال

1س ربٌعدراسات خزفٌة من التراث  د/ قاسم           

2س      دراسات خزفٌة من التراث  د/ قاسم ربٌع    
3س            
4س   دراسات نحتٌة من التراث د/ٌاسر بكار دراسات نحتٌة من التراث د/ٌاسر بكار دراسات نحتٌة من التراث د/ٌاسر بكار 

 

 

 

 

 

 

 

الكليةعميد  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس لجنة الجداول  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

 
 د/ بسمه منير محمد سمير

 
 أ.م.د/ نجوى على محمد

 
 ا.د/ أمل محمد محمود أبو زيد

 
 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات

 
 

 



  

 شعبة التثقٌفً

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب رئٌس لجنة الجداول

 
 

 
 د/ بسمه منٌر محمد سمٌر

 
 
 

 أ.م.د/ نجوى على محمد

 
 
 

 ا.د/ أمل محمد محمود أبو زٌد

 
 
 

 أ.د/ عصام الدٌن صادق فرحات
 

  

 جدول مبدئً

 جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والعملٌة لمرحلة البكالورٌوس

الثالثة الفرقة  –م0202/0200الفصل الدراسً األول للعام الجامعً   

(6إجمالً عدد الطالب )(، عدد الطالب فً المجموعة )(، عدد السكشن )  

 شعبة التربوي
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 األحد 
1س  

 علم النفس التعلٌمً
عبد المولى د/جمال   

 النحت الغائر والبارز د/ محمود محمد فرج اسس التصميم  د/ سارة ربيع
2س د/ سارة ربيع  يماسس التصم    
3س   دراسات تجريبية في الخزف د/كوثر ا .د/ عصام  دراسات بيئية 

 االثنٌن
1س  

واالسالمٌة د/ بسمة منٌرلفنون القبطٌة ا  
 

صول التربٌة الفنٌة د/ فاطمةا سيمنار  
  

2س     
3س     

 الثالثاء
1س   

 التربية الفنية للفئات الخاصة
 ا.د/ امل أبو زيد

   

    النحت الغائر والبارز د/ محمود محمد فرج 2س
3س     اسس التصميم  د/ سارة ربيع 

 االربعاء
1س تجريبية في الخزف د/كوثردراسات   د/محمد فوزي  ممارسات في اشغال الخشب       
2س د/محمد فوزي  ممارسات في اشغال الخشب     دراسات تجريبية في الخزف د/كوثر 
3س ياسر يحيلنحت الغائر والبارز د/        

 الخمٌس
1س د/ وليد بيئية دراسات         
2س د/ وليد بيئية دراسات         
3س      ممارسات في اشغال الخشب د/غادة  
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 األحد 
4س  دراسات تجريبية في الخزف د/كوثر  

 
 

5س   ممارسات في اشغال الخشب د/غادة دراسات تجريبية في الخزف د/كوثر 
6س غادةد/  ممارسات في اشغال الخشب       

 االثنٌن
4س  

 لفنون القبطٌة واالسالمٌة د/ بسمة منٌرا
 

  سيمنار
 

5س    
6س    

 الثالثاء
4س  

م . د/ رباب نبٌل الفن والبٌئة   
سس التصميم  د/ سارة ربيعا     

5س         
6س  النحت الغائر والبارزد/ محمود محمد فرج دراسات تجريبية في الخزف د/كوثر 

 االربعاء
4س  

مدخل النقد والتذوق الفنً 
 ا.م.د/رباب

د/ وليد بيئيةدراسات  د/ محمود محمد فرج النحت الغائر والبارز  
5س  النحت الغائر والبارزد/ محمود محمد فرج د/ وليد بيئيةدراسات  
6س   ا .د/ عصام  دراسات بيئية  

 الخمٌس
4س      محمد فوزىممارسات في اشغال الخشب د/ 

5س سس التصميم  د/ سارة ربيعا      

6س     اسس التصميم  د/ سارة ربيع 



 



 

 شعبة التثقٌفً

 

 

 

الجامعة لشئون التعلٌم والطالب نائب رئٌس عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب رئٌس لجنة الجداول  
 
 
 
 

 د/ بسمه منٌر محمد سمٌر

 
 
 

 أ.م.د/ نجوى على محمد

 
 
 

 ا.د/ أمل محمد محمود أبو زٌد

 
 
 

 أ.د/ عصام الدٌن صادق فرحات
 

 

 

  

 جدول مبدئً

 جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والعملٌة لمرحلة البكالورٌوس

الرابعةالفرقة  –م0202/0200الفصل الدراسً األول للعام الجامعً   

(0إجمالً عدد الطالب )(، عدد الطالب فً المجموعة )(، عدد السكشن )  

 شعبة التربوي
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1س األحد       التوظيف الجمالي للكتابات ا م د نجوى علي محمد   

1س االثنٌن   وليد دراسات في تكوين الصور د/    السمٌنــــــــــــــــار مناهج التربية الفنية ا.د/ امل محمد   

1س الثالثاء  
علي نبيلد/ رباب  –انثروبولوجيا  تطعيم وحفر الخشب د/ محمد حسين   ا م د / ماهر حسين –خزف      

1س االربعاء  
د/ ياسر يحي النحت بخامات مختلفة   أشغال المعادن اليدوية ا م د/ أماني ناجي      

1س الخمٌس  
مدخل ومدارس النقد الفني  د/رباب  التربٌة الفنٌة المٌدانٌة 

      علي نبيل
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2س األحد  ا م د / ماهر حسين –خزف  أشغال المعادن اليدوية ا م د/ أماني ناجي        

2س االثنٌن   تطعيم وحفر الخشب د/ محمد حسين السمٌنــــــــــــــــار  وليددراسات في تكوين الصور د/ 

2س الثالثاء د/بسمة منير   ظرية علم الجمالن       التوظيف الجمالي للكتابات ا م د نجوى علي محمد 

2س االربعاء د/ رباب علي نبيل –انثروبولوجيا            

2س الخمٌس د/ محمد كامل  النحت بخامات مختلفة  تطبٌقات مٌدانٌة للتثقٌف بالفن     



 

 جدول مبدئي

 جدول توزيع المحاضرات النظرية والعملية لمرحلة البكالوريوس

الخامسةالفرقة  –م0202/0200الفصل الدراسي األول للعام الجامعي   

(4إجمالي عدد الطالب )(، عدد الطالب في المجموعة )(، عدد السكشن )  

 (شعبة تربوى(
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 األحد

1س    خزف د/ قاسم ربيع نحت الحدائق د / محمود فرج 

2س د/ هيبي فنونورشة  نحت الحدائق د / محمود فرج خزف د/ قاسم ربيع   

 األثنين

1س د/ هيبي فنونورشة    
 سيمنار

  أشغال بخامات مختلفة ا م د/ عمرو عبد السالم

2س أشغال بخامات مختلفة ا م د/ عمرو عبد  
 اللوحة الزخرفية ام د/ هند  السالم

 الثالثاء
1س  اللوحة الزخرفية ام د/ هند 

 الفنون الحديثة ا م د/ رباب وهبه  
 

  
2س     دراسات تجريبية في التصوير المعاصر ا د إبراهيم 

 االربعاء

1س  
 طرق تدريس التربية الفنية ا.د أمل أبو زيد

ا د إبراهيمدراسات تجريبية في التصوير المعاصر      

2س      أشغال المينا والطالءات د/وائل ثروت 

 الخميس
1س   أشغال المينا والطالءات د/وائل ثروت لتربية الفنية الميدانية 
2س    

 

 (شعبة تثقيف) 
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 االحد
المينا والطالءات د/ محمد عيسي اأشغال 3    للوحة الزخرفية ام د/ هندا  
  خزف د/ قاسم ربيع   دراسات تجريبية في التصوير المعاصراد محمد عبد الاله 4

 االثنين
  نحت الحدائق د / محمود فرج 3

 سيمنار
  خزف د/ قاسم ربيع

  نحت الحدائق د / محمود فرج للوحة الزخرفية ام د/ هندا 4

 الثالثاء
  اعداد المعرض والمتحف أشغال بخامات مختلفة ا م د/ عمرو عبد السالم دراسات تجريبية في التصوير المعاصراد محمد عبد الاله 3

 د / فاطمة 
 

   أشغال المينا والطالءات د/ محمد عيسي أشغال بخامات مختلفة ا م د/ عمرو عبد السالم 4

 االربعاء
بسمة منيرفنون تعبيرية د/  3  

 
 الفن في وسائل االعالم 

د/ بسمة منير    
 

 الفنون الحديثة ا م د/ رباب وهبه 
  

  

4   

 الخميس
      تطبيقات ميدانية للتثقيف بالفن 3
4     

 

 

والطالبنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس لجنة الجداول  

 
 د/ بسمه منير محمد سمير

 
 أ.م.د/ نجوى على محمد

 
 ا.د/ أمل محمد محمود أبو زيد

 
 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات

 
 

 



 

 جدول مبدئي

 جدول توزيع المحاضرات النظرية والعملية لمرحلة البكالوريوس

الفرقة الخامسة –م0202/0200الفصل الدراسي األول للعام الجامعي   

(4عدد الطالب )(، عدد الطالب في المجموعة )(، عدد السكشن )إجمالي   

 (شعبة تربوى(
 

 

 التثقيف(شعبة )
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 االحد
1س       خزف د/ قاسم ربيع نحت الحدائق د / محمود فرج 
2س   ورشة فنون د/ هيبي نحت الحدائق د / محمود فرج خزف د/ قاسم ربيع 

 االثنين
1س   ورشة فنون د/ هيبي 

 سيمنار
  أشغال بخامات مختلفة ا م د/ عمرو عبد السالم

2س   اللوحة الزخرفية ام د/ هند  أشغال بخامات مختلفة ا م د/ عمرو عبد السالم 

 الثالثاء
1س   الفنون الحديثة ا م د/ رباب وهبه  اللوحة الزخرفية ام د/ هند 

 

   
2س  في التصوير المعاصر ا د إبراهيمدراسات تجريبية        

 االربعاء
1س   

 طرق تدريس التربية الفنية ا.د أمل أبو زيد
    دراسات تجريبية في التصوير المعاصر ا د إبراهيم

2س       أشغال المينا والطالءات د/وائل ثروت 

 الخميس
1س   

 التربية الفنية الميدانية
ثروتأشغال المينا والطالءات د/وائل      

2س         
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 االحد
1س       خزف د/ قاسم ربيع نحت الحدائق د / محمود فرج 
2س   ورشة فنون د/ هيبي نحت الحدائق د / محمود فرج خزف د/ قاسم ربيع 

 االثنين
1س   ورشة فنون د/ هيبي 

 سيمنار
  أشغال بخامات مختلفة ا م د/ عمرو عبد السالم

2س   اللوحة الزخرفية ام د/ هند  أشغال بخامات مختلفة ا م د/ عمرو عبد السالم 

 الثالثاء
1س   الفنون الحديثة ا م د/ رباب وهبه  اللوحة الزخرفية ام د/ هند 

 

   
2س       دراسات تجريبية في التصوير المعاصر ا د إبراهيم 

 االربعاء
1س   

 طرق تدريس التربية الفنية ا.د أمل أبو زيد
    دراسات تجريبية في التصوير المعاصر ا د إبراهيم

2س       أشغال المينا والطالءات د/وائل ثروت 

 الخميس
1س   

 التربية الفنية الميدانية
    أشغال المينا والطالءات د/وائل ثروت

2س         



رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبنائب   رئيس لجنة الجداول وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب عميد الكلية 

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات
 

 
  ا.د/ أمل محمد محمود أبو زيد

 أ.م.د/ نجوى على محمد
 

 د/ بسمه منير محمد سمير

 

 


