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 الٌوم
 الساعة
 الفرقة

8-9 9-01   01-00 00-01 01-0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 

ت
ـب
ســ

ال
 

 تـــــــــطــــبــٌــــقً االت          االولى

 الثانٌة
 

 موسٌقً ارتجال
 شحته هانً.دأ,

 تــــــــطــــبــٌــــقً االت                                                                                                                               

 تطــــبــٌــــقً االت  الثالثة
 صولفٌج غربً

                                                                                                                                                                       د.هانً شحتةأ.
 تـــــــطــــبــٌــــقً االت                                                                 

 
 الرابعة

 تطــــبــٌــــقً االت
 صولفٌج غربً

 د. هانً شحتةأ.

1ارتجال موسٌقً سكشن   
 م. مرٌم مجدي
  أ.د. هانً شحتة

 1صولفٌج غربً سكشن 
 م. ٌارا محمد

 أ.د. هانً شحتة

 1اٌقاع حركً سكشن 
 م. نجوان حمزة
 أ.د. هانً شحتة

ال
ا

حد
 

 االولى
 عروض شعري

 د. الشعراوي محمد
 تطــــبــٌــــقً االت

 مبادئ تدرٌس
 د.زٌنب الزٌات

 صولفٌج عربً
ا.د دالٌا المصري   

االت تطــــبــٌــــقً  
  عالمٌة موسٌقى تذوق

 زٌد ابو .احمد د

 1سكشن  عربً صولفٌج
 بصل سماء م.م

 

 1عربً سكشن  صولفٌج
 بصل سماء م.م

 أ.د/ دالٌا المصري

 االت تطبــٌــقً
االت تطبــٌــقً  

 الثانٌة
 

هارمونً الئحة 
 قدٌمة

 د.أحمد أبو زٌد

 قدٌمة الئحة هارمونً
 م.م.حسناء غازي

 تطــــبــٌــــقً االت أحمد أبو زٌد.د
 التدرٌس وطرق مناهج

 الزٌات زٌنٌب. د

 سماء م.م حركً اٌقاع
 ( قدٌمة الئحة) بصل

 أ.د/ دالٌا المصري
 (قدٌمة الئحة)تعلٌمً نفس علم

 االت تطبـــٌــقً

 قدٌمة الئحة امنٌة م   اكوردٌون
 الزٌات زٌنٌب د

 االت تطبــٌــقً

 
 الثالثة

 1استخدام الحاسب االلً فً الموسٌقً سكشن 
 اسامة رشاد.د 

 2استخدام الحاسب االلً فً الموسٌقً سكشن 
  اسامة رشاد .د 

 تحلٌل موسٌقى عالمٌة
 د. احمد ابو زٌد

 

 قٌادة فرقة موسٌقٌة
 سامة رشادد. أ

  

 
 هارمونً

 احمد ابو زٌد.د 

 علم االت
 احمد ابوزٌد.د 

 
 االت تطبٌقً

 تطــــبــٌــــقً االت

 
 الرابعة

 1ماندولٌن سكشن 
 م.م سماء بصل

 

 2سكشن   ماندولٌن
 بصل سماء م.م

 توزٌع الً وغنائً ا.م.د أمٌرة عكاشة
 د. اسامة رشاد

 1أداء جماعً سكشن 
 م. امنٌة صبري

 

 2أداء جماعً  سكشن 
  م. أمنٌة صبري

 أ.د/ دالٌا المصري
 تطــــبــٌــــقً االت

 تطــــبــٌــــقً االت
 0 سكشن عربً صولفٌج
 صبري امنٌة م.

 تطــــبــٌــــقً االت
تحلٌل موسٌقى 

 عالمٌة
 د. احمد ابو زٌد

 تطــــبــٌــــقً االت
 هارمونً

 د. احمد ابو زٌد

ن
نٌ
الث

ا
 

 
 األولى

 4الثقافة الرٌاضٌة  م.
 د.أحمد \د.أشرف 

 1تدرٌب صوت  سكشن 
 م.دٌنا جمال 

 د.ندى نور الدٌن

 
  2تدرٌب صوت سكشن 

لم. دٌنا جمال  

 4حقوق انسان م.
 

 د. ماهر

 1اكسلٌفون م.م سماء بصل سكشن 
  د.رضوى محمود

 االت تطبٌقً
 االت تطبــٌــقً تطــــبــٌــــقً االت

 
 الثانٌة

 صولفٌج غربً)الئحة قدٌمة(
 د. ندى العشري

 تطبٌقً

  موسٌقً ارتجال
 1محمد  سكشن ٌارا. م

 اكوردٌون 
 1م. نجوان حمزة  سكشن

 د.زٌنٌب الزٌات

 ارتجال 
 م دٌنا جمال
 الئحة قدٌمة

 د.هبة الخٌاطأ.م.

 تطبٌقً االت

 
 االت تطبٌقً

 االت تطبــٌــقً
عربً الئحة  صولفٌج

 قدٌمة 
 د. احمد خضرأ.م.

 تحلٌل موسٌقى عربٌة 
 قدٌمة الئحة

 د. احمد خضرأ.م.
 قٌادة كورال

 د. أسامة رشاد 
 تــــــطــــبــٌــــقً االت

 

 
 الثالثة

 تـــــدرٌــــب مٌـــدانـــً
تحلٌل موسٌقى 

 عربٌة
 أحمد خضر أ.م.د

 صولفٌج عربً
 أحمد حضر أ.م.د 

 
 عربً صولفٌج

 م. امنٌة صبري
 د. احمد خضرأ.م.

 تطــــبــٌــــقً االت

   

 
 الرابعة

 
 االت تطبٌقً

 صولفٌج عربً 
 أ.د/ سهٌر مجدي

 توزٌع الً وغنائئ
 م.م حسناء حمدي
 د. اسامة رشاد

 تحلٌل موسٌقى عربٌة
 د. رضوى محمود

 
 مشــروع فنــــً
 د. اسامة رشاد

 
 االت تطبٌقً

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 د. حسن الباتع 134التربٌة الصحٌة م.  األولى 
 عروض موسٌقً
 ا.م.د احمد خضر

 تارٌخ موسٌقى عربٌة
 د أمٌرة عكاشةأ.م.

 تطــــبــٌــــقً االت

 
 الثانٌة

 
 االت تطبٌقً

 
 عزف اناشٌد 

 
 د.زٌنب الزٌات

 1عزف اناشٌد  سكشمن 
 م.دٌنا جمال

 د.زٌنب الزٌات

 2سكشن  اناشٌد عزف
 جمال دٌنا.م

 6الصفات المجتمعٌة  م
 اإلدارة المركزٌة

 عزف أناشٌد الئحة قدٌمة م. امنٌة صبري
 د. زٌنب الزٌات

 

 
 االت تطبٌقً

صولفٌج عربً  تطــــبــٌــــقً االت تطبٌقً االت
 الئحة قدٌمة 

 م.م/ أمنٌة صبري
 أ.م.د. احمد خضر

 تحلٌل موسٌقى عربٌة 
 قدٌمة الئحة

 م.م/ أمنٌة صبري
 د. احمد خضرأ.م.

 
 الثالثة

 حركً اٌقاع
 بصل سماء م.م

 أ.د/دالٌا المصري
 القٌاس والتقوٌم

 4د. احسان هنداوي م.أ.

 
 ط4االصول الثقافٌة م.

 
 د. راضً عطأ

 

 تارٌخ موسٌقى عربٌة تــــــطــــبــٌــــقً االت
 ا.م.د امٌرة عكاشة

 
 االت تطبــٌــقً

 تطبٌقً أالت

 
 الرابعة

 االت تطبــٌــقً

 
 2صولفٌج غربً سكشن 

 م. ٌارا محمد
 

 صولفٌج عربً
 2م. امنٌة صبري سكشن 

 أ.دسهٌر مجدي
 نقد موسٌقً

 ا.م.د أمٌرة عكاشة

 2اٌقاع حركً سكشن 
 م. نجوان حمزة

 
 
 

 تطبٌقً أالت
 االت تــــــطــــبــٌــــقً

 تــــــطــــبــٌــــقً االت

اء
بع

ألر
 ا

 
 األولى

 تـــــــطــــبــٌــــقً االت

 
 الثانٌة

 33نظام التعلٌم فً مصر م.
 د. بدرٌة)قدٌمة+جدٌدة(

 33م.تخطٌط وتطوٌر المناهج 

 
 
 االت تطبــٌــقً

 

 اكوردٌون 
 2م. نجوان حمزة  سكشن

 

 مبادئ تدرٌس
 الئحة قدٌمة

 د. زٌنٌب الزٌات

 
 
 

 تطبٌقً أالت

 تـــــــطــــبــٌــــقً االت
  

 
 الثالثة

 
 1صولفٌج غربً سكشن 

 د.دٌنا الصالحً
 تطبٌقً
 

 1رتجال موسٌقً سكشن 
 م. نجوان

 د هانً  شحتةأ.

 1اداء جماعً سكشن
 م. امنٌة صبري

 د سهٌر مجديأ.

 2اداء جماعً سكشن
 م. امنٌة صبري

 

 2سكشن  موسٌقً ارتجال
 نجوان. م

 
 
 

 تطبٌقً أالت

 تـــــــــــطــــبــــــٌـــــــقً االت

 
 الرابعة

 تــــــطــــبــٌــــقً االت تـــــدرٌــــب مٌـــدانـــً
  134التربٌة المقارنة  م. 

 د رمضان ابو السعود
 تـــــــطــــبــٌــــقً االت

س
مٌ

خ
ال

 

 
 األولى

 اكسٌلفون 
 2م.م سماء بصل سكشن

 تـــــــطــــبــٌــــقً االت

 1اٌقاع حركً سكشن 
 م.م سماء بصل
 د دالٌاالمصري

 2اٌقاع حركً سكشن 
 م.م سماء بصل

 تـــــــطــــبــٌــــقً االت 

 االت تطبــٌــقً
 

 تـــــــطــــبــٌــــقً االت

 
 الثانٌة

 صولفٌج غربً
 )الئحة قدٌمة(

 أ.د. هانً شحتة

      2محمد   سكشن نجوانارتجال موسٌقً م. 
 تـــــــطــــبــٌــــقً االت أ.د. هانً شحتة

 قراءات باللغة العربٌة
 د.إٌهاب

 

 تطبٌقً أالت
 تـــــطــــبـــٌــــقً االت

 
 الثالثة

2صولفٌج غربً سكشن   
 د.دٌنا الصالحً

 اٌقاع حركً
 هارمونً م.م سماء بصل

 غازي  م.م/ حسناء
 د. احمد ابو زٌد

 1جٌتار سكشن 
 م.دٌنا جمال 

2جٌتار سكشن   
جمالم.دٌنا   تطبٌقً أالت 

 تـــــطــــبـــٌــــقً االت
 تـــــطــــبـــٌــــقً االت

 
 الرابعة

          
 تحلٌل موسٌقى عالمٌة

 م.م حسناء حمدي
 د. احمد ابوزٌد

 هارمونً
 م.م/ حسناء حمدي
  د. احمد ابو زٌد

 2ارتجال موسٌقً سكشن        
 م. مرٌم مجدي
 تـــــــطــــبــٌــــقً االت أ.د. هانً شحتة

 تطبٌقً أالت
 

 
 االت تطبــٌــقً


