
 جامعة كفرالشيخ
 كلية التربية النوعية
 قسم التربية الفنية

  م1026/1027العام الجامعً  –الفصل الدراسً األول  –قسم التربٌة الفنٌة  –الجدول الدراسً 
 

 

 عمٌد الكلٌة رئٌس قسم التربٌة الفنٌة شئون الطالب

   
د/ لمٌاء كرم صافً(م.)أ.  (أمانً محمد شاكر)ا.د/    

 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-2 2-21 21-22 22-20 20-9 9-8 المجموعة الفرقة الٌوم

 السبت

 األولى

   (26) ق   عبده السٌد مً/ م.م الحمٌد، عبد محمد/ د – نحت   2س

   (4م ) هالل أسماء/ م - القاضً محمد/ د.م.أ تصمٌم أسس       1س

   بطرس فادي/ د - رسم   3س

   عاطف رشا/ م.م– فنٌة أشغال عبده السٌد مً/ م.م الحمٌد، عبد محمد /د – نحت  4س

    (118) ق   الدسوقً هدٌر/ م – طباعة  5س

 الثانٌة

   المداح دالٌا/ م.م الغفار، عبد سعٌد/ د.أ – خزف (135ق )   شادي أحمد ، م.م.د/ اٌمان السنور - تصوٌر  2س

   (135) ق   أحمد شادي/ م.م -، السنور اٌمان/ د - تصوٌر   1س

    (6) ق الغفار عبد سعٌد/ د.أ – خزف  3س

  حلٌم هناء/د – تصمٌم   4س

    المداح دالٌا/ م.م– خزف  5س

 الثالثة

    (4) م هالل أسماء/ القاضً، م محمد/ دأ.م. تصمٌم  2س

    (26) ق سلٌم، عبده السٌد/ د.أ – نحت  1س

      3س

       ابعةالر

 األحد

 األولى

 2س

  الفن وتذوق تارٌخ
 د/ هناء حلٌم

 (37م )

 النفسٌة،مدخل إلى العلوم 
 ، سعدة أبو شقةد/  
 (، كلٌة تربٌة2100م. )

    االمام رانٌا/ د.م.أ – طباعة

     1س

    الدسوقً هدٌر. م– طباعة 3س

     4س

    هالل أسماء. م– تصمٌم أسس 5س

 الثانٌة

 2س

 علم نفس تعلٌمً
 ،أمل زٌدد/ 

 (، كلٌة تربٌة2100م. )

 رٌحان إٌمان/ د.م.أ – معادن أشغال 

 هالل أسماء. م حلٌم، هناء/د – تصمٌم  1س

  عبده السٌد مً م.م جاوٌش، رشا/ د – خشب أشغال 3س

 (135) ق جاوٌش رشا/ د – خشب أشغال المداح دالٌا/ م.م– خزف 4س

 الدسوقً هدٌر كرم، لمٌاء/ م.د.أ – خشب أشغال عاطف رشا م.م – فنٌة أشغال 5س

 الثالثة

 خاصة فئات فنون المداح دالٌا م.م – العمروسً روضة/ د - فنٌة أشغال 2س
 رٌحان إٌمان/ د.م.أ

 (234م )

 القٌاس والتقوٌم،
 ، كوثر قطبد/  
 (، كلٌة تربٌة2100م. )

 

   1س

   3س

  الرابعة
، أ.د/ السٌد عبده –الفنً  المشروع

 شاكر أمانً/ د.أ
  الفن وتذوق تارٌخ

 (114، ق )د/ هناء حلٌم
 ، فرٌدة رمضاند/ التربٌة المقارنة 

 (، كلٌة تربٌة2100م. )
 المتحفٌة التربٌة

 (114، ق )أ.د/ السٌد عبده
، أ.د/ السٌد عبده –الفنً  المشروع

 شاكر أمانً/ د.أ
 

 االثنٌن

 ألولىا

 2س

 تكنولوجٌا التعلٌم،مدخل إلى 
 ، نجالء قدريد/  

 (37م. )

 الهندسً والرسم المنظور
 شاكر أمانً/ د.أ

 (234م )

 لغة انجلٌزٌة وأدابها
 د/ أٌمن الحلفاوي

 (37م )

  (120-109) ق     القاضً محمد/ د.م.أ تصمٌم أسس

   1س

  عبد الحمٌد محمد/د – نحت 3س

  بطرس فادي/ د -م رس 4س

   5س

 الثانٌة

 2س

  تدرٌس مبادئ
 الزٌات زٌنب/ د

 (4) م

 حلٌم، م.م أسماء هالل هناء/د – تصمٌم

  الفن وتذوق تارٌخ
 د/ هناء حلٌم

 (37م )

  

    1س

   م.م/مً السٌد عبده –أشغال فنٌة  3س

   الشهاوي أمل/ د – فنٌة أشغال 4س

   السنور اٌمان/ د - تصوٌر 5س

 الثالثة

  دالٌا/ م.م شاكر، أمانً/ د.أ – نسجٌات االمام رانٌا/ د.أ – طباعة  2س

  (118) ق الدسوقً هدٌر/ م االمام، رانٌا/ د.أ – طباعة عاطف رشا/ م.م - نسجٌات  1س

 عاطف رشا/ م.م - نسجٌات الدسوقً هدٌر/ م – طباعة  3س
  – وناستخدام الحاسب فً الفن

 د/ فادي بطرس

   بطرس فادي/ دأ.م.د/ لمٌاء كرم،  –المشروع الفنً  (135) ق   جاوٌش رشا/ د – معادن أشغال  الرابعة

 الثالثاء

 األولى

  الشهاوي أمل/ د – فنٌة أشغال (135م.م/ شادي أحمد    ق) -رسم   2س

  (135)ق    أحمد شادي/ م.بطرس، م فادي/ د -رسم  عاطف رشا/ م.م الشهاوي، أمل/ د – فنٌة أشغال  1س

  عاطف رشا/ م.م– فنٌة أشغال   3س

  المداح دالٌا/ م.م – نسجٌات   4س

 هالل أسماء/ م– فنٌة أشغال د/ محمد عبد الحمٌد – نحت   5س

 الثانٌة

 2س

 
 تارٌخ التربٌة ونظام التعلٌم فً مصر

 د/ فٌصل –د/ راضً 
 (37م )

 عبده السٌد مً/ م.م – فنٌة أشغال

 
 (135) ق الدسوقً هدٌر م كرم، لمٌاء/ د.م.أ – خشب أشغال 1س

 رشا جاوٌش/ أد – خشب أشغال 3س

  4س

  5س

 الثالثة

  2س
  استخدام الحاسب فً الفنون

 د/ فادي بطرس
 

 األصول الثقافٌة واالجتماعٌة
اسماعٌلراضً / د  

 (4) م

 

   1س
  الحاسب فً الفنوناستخدام 

 د/ فادي بطرس
 العمروسً روضة/ د - فنٌة أشغال

 القاضً محمد/ د.م.أ تصمٌم    3س

  الرابعة
 تدرٌب مٌدانً ال

 د/ إٌمان السنور –أ.م.د/ نجالء حسنً 
  (135) ق    عكاشة فكري/ د.أ – تصوٌر

 األربعاء

 األولى

  2س
 الصحٌة التربٌة

  الباتع حسن/ د.أ
 الدمٌري مٌرفت /د.م.أ 

 (234) م

 حقوق االنسان
 أ.د/ أٌمن أبو حمزة

 (4م )

  

   الدسوقً هدٌر /،م االمام، رانٌا/ د.م.أ – طباعة 1س

    3س

  الدسوقً هدٌر م.–طباعة  عبده السٌد مً/ م.م - نحت 4س

  هالل سماءأ/ م– فنٌة أشغال (135)ق    أحمد شادي/ م.م بطرس، فادي/ د - رسم 5س

 الثانٌة

     2س

  (120) ق  هالل أسماء. م رٌحان، إٌمان/ د.م.أ – معادن أشغال عاطف رشا م.م الشهاوي، أمل/ د – فنٌة أشغال  1س

  حلٌم هناء/د – تصمٌم المداح دالٌا/ م.م– خزف  3س

  (32 -19) حسنً نجالء/ د.م.أ–معادن أشغال   4س

  (114-118) ق     أحمد اديش./ م.م – تصمٌم  5س
  السنور، إٌمان/ د – تصوٌر
 أحمد شادي/ م.م

 الثالثة

 تدرٌب مٌدانً ال 2س
 –د/ روضة العمروسً  –د/ رشا جاوٌش  –د/ هناء حلٌم  –أ.م.د/ إٌمان رٌحان 

 د/ محمد عبد الحمٌد

  
 

  (135) ق    أحمد شادي م.م عكاشة، فكري/ د.أ – تصوٌر

 هالل أسماء/ م -تصمٌم   1س

  العمروسً روضة/ د - فنٌة أشغال 3س

  (6) ق   الغفار عبد سعٌد/ د.أ – خزف (135أ.م.د/ نجالء حسنً ق) –أشغال خشب    الرابعة

 الخمٌس

 األولى

   المداح دالٌا/ م.م شاكر، أمانً/ د.أ – نسجٌات  2س

  عاطف رشا/ م.م شاكر، أمانً/ د.أ – نسجٌات   1س

  هالل أسماء. م – تصمٌم أسس عاطف رشا/ م.م – نسجٌات  3س

   هالل أسماء. م– تصمٌم أسس  4س

  المداح دالٌا/ م.م – نسجٌات   5س

 الثانٌة

 2س

 قراءات باللغة العربٌة
 أ.د/ محمد عقل

 (37م )

   

    1س

   (32 -19) الدسوقً هدٌر. م حسنً، نجالء/ د.م.أ–معادن أشغال 3س

  الدسوقً هدٌر م.–طباعة  السنور اٌمان/ د - تصوٌر 4س

 (114-118) ق   العمروسً روضة/ د -معادن أشغال 5س
  السنور، إٌمان/ د – تصوٌر
 أحمد شادي/ م.م

 

 الثالثة

  (26) ق   سلٌم عبده السٌد مً/ م.م سلٌم، عبده السٌد/ د.أ – نحت   2س

 هالل أسماء/ م - تصمٌم  (135) ق    أحمد شادي م.م ،عكاشة فكري/ د.أ – تصوٌر  1س

  عكاشة فكري/ د.أ – تصوٌر (26)ق  عبده السٌد مً/ م.م سلٌم، عبده السٌد/ د.أ – نحت  3س

  أ.م.د/ نجالء حسنً - رٌحان إٌمان/ د.م.أ – الفنً المشروع  (119) ق   رٌحان إٌمان/ د.م.أ – تصمٌم   الرابعة

 


