
  

 م 2021 – 2020للعام الجامعي   )التربية الفنية(بمرحلة الماجستير تخصص  الفرقة االولي جدول   

 عملي   نظري  أستاذ المقرر   المادة  

  2 ا.د رأفت عطية باخوم  طرق اإلحصاء في التربية الفنية  

  2 ا.د امل محمد محمود أبو زيد  أسس البحث في التربية الفنية  

 مقرر تخصص
  –تصوير  –مناهج وطرق تدريس  -خزف

  -طباعة  -نحت –اشغال فنية  –تصميم 
 نسيج

ا.د/ محمد عبد  –ا.د/ هدى أنور  –اد/ امل أبو زيد  -ا م د/ماهر عراقيب
ا.د/ منير  –ا.د/ محمد كامل  -ا.د/ امال عرفات –ا.د/ حنا حبيب  –الاله 

 ام د/ ريهام عادل  -ا.م.د/ اميرة يسري –محمد سمير 

 5 

 مقرر اختياري  
 تصميم  –نسيج  –طباعة  –نحت 

ا م د/   –ا.د / اميرة يسري  –ا.د/ هاله محمد خليل  –ا.د/ محمد كامل 
 ا.د صالح احمد الشريف   –ريهام عادل 

 5 

  2 ا.د / امل أبو زيد  –ا.د/ حنان الشهاوي  سيكولوجية ابداع  

  2 ا.د/ منير محمد سمير  المجتمع  قضايا الفن والثقافة في 

  2 ا م د / هاني علي محمود  دراسات في التربية الفنية باللغة األجنبية  

 

 

5-6  اليوم / الساعة  9-8 10-9 11-10 12-11 م 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 

تربوي   – المكتب  -ا.د/ محمد كامل -مقرر اختياري )نحت(   أسس البحث في التربية الفنية  
سمينار   -ا.د/ امل محمد أبو زيد

تربوي + تثقيفي  ل()االشغا  

مقرر اختياري  
ا.د/ محمد   -)نحت(
تربوي  -كامل  

 السبت    
    

تربوي  –المكتب  –مقرر تخصص )خزف( ا م د/ ماهر عراقيب   

تربوي + تثقيفي  -المكتب -مقرر اختياري )طباعة( اد هاله محمد خليل  

 االحد 

تربوي +تثقيفي  –مقرر تخصص )نسيج( ا م د/ ريهام عادل     

تربوي  -المكتب -مقرر تخصص )اشغال فنية( أ.د/ أمال حمدي اسعد    
تخصص تصوير ا.د  

تربوي + تثقيفي -عبد الاله  
  

مقرر تخصص )مناهج وطرق  
  -المكتب -تدريس( ا.د / هدي أنور

 تربوي  

 اختياري )نسيج(   
ا م د/ محمد مصطفي  

 تربوي + تثقيف 
    

تخصص )تصميم( ا.د/  
تربوي + تثقيفي  -صالح احمد الشريف  /مقرر اختياري )تصميم( ا.د  صالح اتربوي + تثقيفي  

تربوي + تثقيفي  -المكتب –مقرر تخصص )تصوير( د/ محمد عبد الاله   

 سمينـــــــــــــــــــار  
 طرق اإلحصاء في التربية الفنية 

 ا.د / رأفت عطية باخوم
 - كلية التربية-قسم علم النفس -معمل الحاسب االلي 

 تربوي + تثقيفي 

 تخصص )اشغال فنية(
تربوي  -أ.د/ أمال حمدي اسعد  تربوي + تثقيفي  -المكتب –صالح احمد الشريف مقرر تخصص )تصميم( ا.د/  االثنين    

 

 مقرر تخصص )طباعة( 
تربوي    -المكتب  –ا.د / منير محمد سمير   

 قضايا الفن والثقافة في المجتمع 
ا.د / منير محمد سمير    

تربوي قاعة سيمينار )االشغال(  
تخصص )نحت( ا.د/   

تربوي + تثقيفي  -المكتب –مقرر اختياري )نسيج( ا م د/ محمد مصطفي   محمد كامل- تربوي   الثالثاء  

تربوي   -المكتب –مقرر تخصص )طباعة( ا.م.د/ اميرة يسري   
 مقرر تخصص )مناهج وطرق تدريس(

تربوي -المكتب –ا.د / امل أبو زيد    

تربوي   -المكتب -مقرر تخصص )نحت( ا.د/ محمد كامل  

 االربعاء 
تخصص )نسيج( ا م  

  –د/ ريهام عادل  

 ` تربوي +تثقيفي 
   

    
دراسات في التربية الفنية باللغة  

ام د/هاني علي محمود  -األجنبية  
تربوي  -سمينار )التصوير(  

 
 

سيكولوجية ابداع  
 ا.د امل أبو زيد 

 سمينار)التصميم(
 تربوي + تثقيفي 

سيكولوجية ابداع  
 ا.د حنان الشهاوي 
 سمينار )االشغال(
 تربوي + تثقيفي 

 الخميس  

 وكيل الكلية

 لشئون الدراسات العليا

 

 ا.د/ إبراهيم عيسى عبد الحافظ 

 عميد الكلية 

 

 ا.د/ امل محمد محمود أبو زيد

 



  

202  – 2020للعام الجامعي ( تثقيف بالفن)البمرحلة الماجستير تخصص الفرقة االولي  جدول   

 
 عملي   نظري   أستاذ المقرر   المادة  

  2 ا.د رأفت عطية باخوم طرق اإلحصاء في التربية الفنية  

  2 ا.د امل محمد محمود أبو زيد   أسس البحث في التربية الفنية  

 مقرر تخصص 
 نسيج  -تصميم  –تصوير  –نقد وتذوق فني

صالح ا.د/  –ا.د/ محمد عبد الاله  -ا.م.د/ رباب علي نبيل 

 ام د/ ريهام عادل   – الشريف
 5 

 مقرر اختياري  
 تصميم   –نسيج  –طباعة 

ا.د/  –ا م د/ ريهام عادل   –ا.د/ هاله محمد خليل 
 صالح الشريف 

 5 

  2 ا.د / امل أبو زيد   –ا.د/ حنان الشهاوي  سيكولوجية ابداع  

  2 ا.د/ منير محمد سمير   في المجتمع   والفن  الثقافة مكانة

في  دراسات باللغة األجنبية 
 الثقافة الفنيه 

  2 ا م د / هاني علي محمود  

 

 اليوم / الساعة  9-8 10-9 11-10 12-11 م 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

    
 أسس البحث في التربية الفنية 

 ا.د/ امل محمد أبو زيد
تربوي + تثقيفي  سمينار )االشغال(  

 السبت     

تثقيفي -المكتب –مقرر تخصص )نقد وتذوق فني( ا.م.د/ رباب علي نبيل   
    تربوي + تثقيفي المكتب -مقرر اختياري )طباعة( اد هاله محمد خليل 

 االحد 

تربوي +تثقيفي  –مقرر تخصص )نسيج( ا م د/ ريهام عادل     

تخصص تصوير ا.د محمد  
 عبد الاله تربوي + تثقيفي

    

اختياري )نسيج( مقرر   
  –ا م د/ محمد مصطفى   

تربوي + تثقيفي -المكتب  
    

تخصص )تصميم( ا.د/  
صالح احمد الشريف  

 تربوي + تثقيفي   
تربوي + تثقيفي  المكتب - ا.د / صالح احمد الشريف مقرر اختياري )تصميم(  

تربوي + تثقيفي  -المكتب  –مقرر تخصص )تصوير( د/ محمد عبد الاله   
 سمينــــــــــــــــــــــــــار

 طرق اإلحصاء في التربية الفنية 
 ا.د / رأفت عطية باخوم

-قسم علم النفس -معمل الحاسب االلي 
تربوي + تثقيفي   -كلية التربية  

 االثنين   
+ تثقيفي  تربوي -المكتب –مقرر تخصص )تصميم( ا.د/ صالح احمد الشريف   

    
 مكانة الثقافة والفن في المجتمع

 ا.د / منير محمد سمير 
تثقيفي  -قاعة سمينار )االشغال الفنية(   

تربوي + تثقيفي    -المكتب –مقرر اختياري )نسيج( ا م د/ محمد مصطفي    الثالثاء  

      
مقرر تخصص )نسيج( ا  

م د/ ريهام عادل –  
 تربوي +تثقيفي

 االربعاء    

  
 دراسات باللغة األجنبية في الثقافة و الفن 

 ا.م.د/ هاني علي محمود 
 قاعة سمينار )التصوير(- تثقيفي 

   

سيكولوجية ابداع 
 ا.د امل أبو زيد 

 سمينار)التصميم( 
 تربوي + تثقيفي 

سيكولوجية ابداع ا.د 
الشهاويحنان   

 سمينار )االشغال(
 تربوي + تثقيفي 

 الخميس  

 وكيل الكلية

 لشئون الدراسات العليا

 

 ا.د/ إبراهيم عيسى عبد الحافظ 

 عميد الكلية 

 

 ا.د/ امل محمد محمود أبو زيد

 



  

 2021  - 2020للعام الجامعي  )التربية الفنية( بمرحلة الماجستير تخصص الفرقة الثانية  جدول                    

  
 عملي   نظري   أستاذ المقرر  المادة  

  2 ا م د / ياسمين حجازي     الفن المعاصر
  2   ا م د/ ياسمين حجازي  علم الجمال  
 مقرر تخصص

تصميم  – رسم – علم نفس –نسيج  -خزف
  نحت -اشغال فنية  –اشغال خشب

ا.د/ عصام   ا د حنان الشهاوي –ا م د/ ريهام عادل  -ا م د/ماهر عراقيب
ام  –م.د/ اماني ناجي ا. -ا.د/ امال عرفات –ا.د/ حنا حبيب  -عبد العزيز

  ا م د/ محمود فرج  –د/ محمد فوزي 

 5 

 مقرر اختياري  
 طباعة  –تصوير  -تصميم –اشغال فنية 

ا م د/  – إبراهيم عيسىا.د /  – صالح الشريفا.د/  – امال عرفاتا.د/ 
   ايمان فرغلي 

 5 

  2 هدى أنور ا.د/    نظريات في طرق تدريس التربية الفنية 
  2  ا.د/ حنان الشهاوي   التعبير الفنيالفروق الفردية في 

ا د حنان الشهاوي ا.د/ عصام   –ا م د/ ريهام عادل  -ا م د/ماهر عراقيب حلقة مناقشة  
ام  –ا.م.د/ اماني ناجي  -ا.د/ امال عرفات –ا.د/ حنا حبيب  -عبد العزيز

 ا م د/ محمود فرج –د/ محمد فوزي 

2  

 اليوم / الساعة  9-8 10-9 11-10 12-11 م 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

سمينار التصميم( ) حلقة مناقشة  علم الجمال  
ي ام د/ ياسمين حجاز  
تربوي   -قاعة سمينار )التصميم(  

ام د/ ياسمين حجازي -الفن المعاصر  
تربوي   -قاعة سمينار )التصميم(  

 نظريات في طرق تدريس التربية الفنية 
تربوي  -المكتب -ا.د/ هدى أنور  

 السبت   

 
    

تربوي  -المكتب –مقرر تخصص )خزف( ا م د/ ماهر عراقيب 
 +تثقيفي 

  

 االحد 

تخصص )اشغال معادن(  
  -ا م د/ اماني ناجي

 تربوي +تثقيفي 

تربوي +تثقيفي  -المكتب –مقرر تخصص )رسم( ا.د/ عصام عبد العزيز       

تربوي +تثقيفي  -المكتب -مقرر تخصص )تصميم( ا.د / حنا حبيب رمله      

  
 مقرر تخصص )اشغال خشب( 

تربوي   -المكتب -د/ محمد فوزيا م د/ اماني ناجي+
   +تثقيفي

    

تربوي  -المكتب –مقرر تخصص )اشغال معادن( ا م د/ اماني ناجي   

 سمينـــــــــــــــــــــــــــار
 
 

 مقرر تخصص )اشغال خشب( 
 -د/ محمد فوزيا م د/ اماني ناجي +

+تثقيفي تربوي  -المكتب  
  

 االثنين 
 مقرر تخصص )اشغال فنية( ا.د / امال حمدي اسعد – المكتب- تربوي 

تربوي +تثقيفي   -المكتب –مقرر تخصص )نحت( ا م د/ محمود فرج   

مقرر تخصص )خزف( ا م د/ ماهر   
تربوي +تثقيفي  -المكتب –عراقيب   

تخصص )نحت( ا م د/  
تربوي   محمود فرج 

 +تثقيفي 
   

 
تربوي +تثقيفي  -المكتب –مقرر اختياري )تصميم( ا.د / صالح الشريف   

تخصص )اشغال فنية( ا.د    
/ امال حمدي اسعد -  

 تربوي  
 الثالثاء  

تربوي +تثقيفي  -المكتب –مقرر اختياري )تصوير( ا.د/ إبراهيم عيسى    
تربوي +تثقيفي  -بالمكت –م د/ايمان فرغلي  ا مقرر اختياري )طباعة( االربعاء       

 مقرر اختياري )اشغال فنية( ا.م.د / عمرو عبد السالم – المكتب- تربوي +تثقيفي 

تربوي   -قاعة سمينار )االشغال( –مقرر تخصص )علم نفس( ا.د/ حنان الشهاوي    
 الفروق الفردية في التعبير الفني 

 ا.د/ حنان الشهاوي 
تربوي +تثقيفي  -قاعة سمينار)االشغال (  

 الخميس   

 وكيل الكلية

 لشئون الدراسات العليا

 

 ا.د/ إبراهيم عيسى عبد الحافظ 

 عميد الكلية 

 

 ا.د/ امل محمد محمود أبو زيد

 



  

  

 

 

2021 – 2020للعام الجامعي )التثقيف بالفن( بمرحلة الماجستير تخصص  الفرقة الثانية جدول   

 اليوم / الساعة  9-8 10-9 11-10 12-11 م 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

 السبت          حلقة مناقشة )سمينار التصميم( 

   
تربوي   -المكتب -مقرر تخصص اشغال خشب د/ محمد فوزي

 +تثقيفي 
    

 االحد
تثقيفي  -المكتب  –مقرر تخصص )نسيج( ا. م. د/ ريهام عادل         

 
تربوي +تثقيفي  -المكتب  –مقرر تخصص )رسم( ا.د / عصام عبد العزيز على   

    
تربوي +تثقيفي  -المكتب  -مقرر تخصص )تصميم( ا.د / حنا حبيب رمله  

     
مقرر تخصص )خزف( ا م د/ ماهر عراقيب –  المكتب- تربوي  

 +تثقيفي 
  

تربوي +تثقيفي  -المكتب –مقرر تخصص )نحت( ا م د/ محمود فرج   

 سمينــــــــــــــــــــــــــار 

 مقرر تخصص اشغال خشب 
تربوي   -المكتب -ا م د/ اماني ناجي

 +تثقيفي 
  

 االثنين 

  

مقرر تخصص )خزف( ا م د/ ماهر  
تربوي +تثقيفي  -المكتب –عراقيب   

 تخصص )نحت( 
ا م د/ محمود  

تربوي   -فرج
 +تثقيفي 

   

مقرر تخصص    
)نسيج( ا. م. د/  

  –ريهام عادل 
تثقيفي  -المكتب  

   

 
تربوي +تثقيفي  -المكتب  –مقرر اختياري )تصميم( ا.د / صالح الشريف   

قضايا الثقافة والفن في المجتمع ا.د/ منير  
 محمد سمير 

تثقيفي  -قاعة سمينار )االشغال(  
 الثالثاء  

 
تربوي +تثقيفي  -المكتب  –مقرر اختياري )تصوير( ا.د/ إبراهيم عيسى   مدخل في علم الجمال  

رمله ا.د حنا حبيب   
تثقيفي  -قاعة سمينار )التصميم(  

تربوي +تثقيفي  -المكتب –مقرر اختياري )طباعة( ا م د/ايمان فرغلي  االربعاء    

 مقرر اختياري )اشغال فنية( ا.م.د / عمرو عبد السالم – المكتب- تربوي +تثقيفي 

 نظريات في وسائل االتصال     
 ا.د/ امل محمد محمود أبو زيد 

تثقيفي  -قاعة سمينار )التصميم(  

 الفروق الفردية في التعبير الفني 
 ا.د/ حنان الشهاوي

 قاعة سمينار )االشغال( تربوي +تثقيفي 
 الخميس  

 عملي   نظري   أستاذ المقرر  المادة  

  2 ا.د/ منير محمد سمير    قضايا الثقافة والفن في المجتمع   

  2 ا د/ حنا حبيب رمله     مدخل في علم الجمال  

 مقرر تخصص 
اشغال   –اشغال خشب -تصميم –رسم  –نسيج  -خزف

 نحت   -خشب 

ا.د/ حنا   -ا.د/ عصام عبد العزيز–ا م د/ ريهام عادل  -ا م د/ماهر عراقيب
 ا م د/ محمود فرج  –ام د/ محمد فوزي  –ا.م.د/ اماني ناجي –حبيب 

 5 

 مقرر اختياري  
 طباعة   –تصوير    -تصميم 

ا م د/ ايمان  –ا.د / إبراهيم عيسى   –ا.د/ صالح الشريف   
 فرغلي   

 5 

  2 ا.د/ امل محمد محمود أبو زيد    نظريات في وسائل االتصال    

  2 ا.د/ حنان الشهاوي   الفروق الفردية في التعبير الفني 

ا.د/ حنا   -ا.د/ عصام عبد العزيز–ا م د/ ريهام عادل  -ا م د/ماهر عراقيب حلقة مناقشة  
 ا م د/ محمود فرج  –ام د/ محمد فوزي  –ا.م.د/ اماني ناجي –حبيب 

2  

 وكيل الكلية

 لشئون الدراسات العليا

 

الحافظ ا.د/ إبراهيم عيسى عبد    

 عميد الكلية 

 

 ا.د/ امل محمد محمود أبو زيد

 



  

 م 2020-  2019للعام الجامعي   التثقيف بالفن( –)التربية الفنية تخصص  مرحلة الدكتوراهجدول 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم / الساعة 

           السبت 
  المكتب  - نجوى عليمقرر تخصص )تصميم( ا.د /  )سمينار التصميم( حلقة مناقشة    االحد 
   االثنين 

فنون بصرية ا.د/ حنا حبيب  
 سمينــــــــــــــــار  المكتب  –رمله 

مشكلة الثقافة والفن في  
 عصر التكنولوجيا 

 ا.د / منير محمد سمير 
 المكتب 

  

           الثالثاء 
  المكتب  -رمله مقرر تخصص )تصميم( ا.د / حنا حبيب     االربعاء 
دراسات في الثقافة والفن باللغة     الخميس 

 األجنبية
 ا م د/ هاني علي محمود 
 قاعة سمينار )التصوير( 

      

 

  

 

 عملي   نظري   أستاذ المقرر   المادة  

 ص مقرر تخص
 تصميم  

 10  ا.د/ حنا حبيب رمله + ا.د / نجوى علي  

  2 ا.د/ حنا حبيب رملة   فنون بصرية  

مشكلة الثقافة والفن في عصر  
 التكنولوجيا 

  2 ا.د/ منير محمد سمير  

دراسات في الثقافة والفن باللغة  
 األجنبية  

  2 ا.م د/ هاني علي محمود  

  2 نجوي علي محمد ا.د/  حلقة مناقشة  

الكليةوكيل   

 لشئون الدراسات العليا

 

 ا.د/ إبراهيم عيسى عبد الحافظ 

 عميد الكلية 

 

 ا.د/ امل محمد محمود أبو زيد

 


