
 
 جامعة كفرالشيخ

 كلية التربية النوعية
 قسم التربية الفنية

  م0291/0202العام الجامعً  –قسم التربٌة الفنٌة  – جدول الدراسات العلٌا
 

 عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا رئٌس قسم التربٌة الفنٌة الدراسات العلٌا

    
(.د/ أمانً محمد شاكر)أ  (أمانً محمد شاكر)ا.د/  )أ.د/دالٌا عماد الدٌن المصري(   

    

6-7  5-6  4-5  3-4  0-3  9-0  90-9  99-90  92-99  1-92   

مقررات فً مجال التخصص  
 )تصوٌر( )تطبٌقً( 

 د/ فادي بطرس مٌخائٌل

 مقررات فً مجال التخصص )تصوٌر( )نظري( 
 د/ فادي بطرس مٌخائٌل

(نظري)سٍكولوجٍة االبذاع     
 أ.م.د/ إٌمان مصطفى رٌحان

اولى 

 خاص

حذ
أل
ا

 

االلٌه )تطبٌقً(الفن والحاسبات     
ا.م.د/ لمٌاء كرم صافً   

  مقررات فى مجال التخصص )تصوٌر( )تطبٌقً(  
 د/ فادي بطرس مٌخائٌل

ثانٍة 

 خاص
دراسات تخصٌصة فى مجال 
 التخصص )نسٌج ( )نظري(

 د/ رشا عاظف

دراسات تخصٌصة فى مجال 
 التخصص )نسٌج ( )نظري(

 د/دالٌا المداح

(نظري) تربوى احصاء  
النجار السعٌد الدٌن عالء/ د. أ  

 ثانٍة    

 مناهج

مقررات فً مجال التخصص     
 )معادن( )تطبٌقً(

 أ.م.د/ نجالء حسنً االشرف

مقررات فً مجال التخصص 
 )معادن( )تطبٌقً(

 أ.م.د/ اٌمان  مصطفى رٌحان

مقررات فً مجال التخصص 
 )نسٌج( )تطبٌقً(

د/ رشا عاظف   

اولى 

 خاص

ن
نٍ

إلث
 ا

التدرٌس طرق   
 فى التخصص

.د/محمود أ
ابراهٌم عبد 

 العزٌز

 علم الجمال )نظري( 
 د/ هناء حلٌم سٌدهم

 نظرٌة االتصال )نظري(
 أ.م.د/ نجالء حسنً االشرف

 الفن والحاسبات االلٌه )نظري(
ا.م.د/ لمٌاء كرم صافً   

ثانٍة 

 خاص

 تخطٌط وتطوٌر المناهج )نظري(    
  أ.د/محمود ابراهٌم عبد العزٌز

دراسات تخصٌصة فى مجال   
د/ التخصص )نسٌج ( )تطبٌقً(

 دالٌا المداح

 ثانٍة 

 مناهج

مقررات فً مجال  
التخصص )معادن( 

  )نظري(
أ.م.د/ نجالء حسنً 

 االشرف

مقررات فً مجال 
التخصص )معادن( 

 )نظري(
أ.م.د/ اٌمان  مصطفى 

 رٌحان 

مقررات فً مجال التخصص  
 )نسٌج( )تطبٌقً(

أمانً محمد شاكر.د/ ا   
 

(نظريمقررات فً مجال التخصص )نحت( )  
 ا.م.د/ لمٌاء كرم صافً  

  

اولى 

 خاص

اء
الث

الث
 

 مقررات فً مجال التخصص )نحت( )تطبٌقً(
 ا.م.د/ لمٌاء كرم صافً  

مقررات فى مجال التخصص  
 )نسٌج( )تطبٌقً(
 د/ دالٌا المداح

مقررات فى مجال التخصص 
 )نسٌج( )تطبٌقً(

أمانً محمد شاكر.د/ ا   

 مقررات فى مجال التخصص )نسٌج( )نظري(  
   أمانً محمد شاكر.د/ ا 

ثانٍة 

 خاص

مقررات فى مجال التخصص  
 )معادن( )تطبٌقً(

 أ.م.د/ رشا عبد هللا جاوٌش

مقررات فى مجال  
التخصص )معادن( 

 )نظري(
أ.م.د/ رشا عبد هللا 

 جاوٌش

مقررات فى مجال 
)معادن( التخصص 

 )نظري(
د/ روضة محمود 

 العمروسً

   

دراسات تخصٌصة فى مجال 
التخصص )نسٌج ( 

 )تطبٌقً(
 د/ رشا عاظف

مناهج وطرق تدرٌس التخصص 
 )تطبٌقً( 

أ.د/مصطفى الشٌخ      

مناهج وطرق تدرٌس التخصص 
 )نظري( 

أ.د/مصطفى الشٌخ      

دراسات تخصصٌة اختٌارٌة 

(تطبٌقً()نحت)  
محمد محمد عبد الحمٌد /د   

دراسات تخصصٌة اختٌارٌة 

(نظري()نحت)  
دمحمد محمد عبد الحمٌ /د   

 ثانٍة

 مناهج

مناقشات باللغة   
االجنبٌة فى 

مجال 
التخصص 
 )نظري(

أ.د/ لٌلً  عبد 
 العال الغلبان

اصول التربٌة 
فى مجال 
التخصص 
 )نظري(

أ.د/محمد 
 المنوف

مقررات فً مجال التخصص 
 )تصوٌر( )تطبٌقً( 

 د/ فادي بطرس مٌخائٌل

اصول التربٌة 
فى مجال 
التخصص 
 )نظري(

أ.د/محمد 
 المنوفً

.د/ مقررات فً مجال التخصص )نسٌج( )نظري( 
 أمانً محمد شاكر

اولى 

 خاص

اء
بع

ر
أل
 ا

(تطبٌقً( )تصمٌم) اختٌارى مقرر   
 أ.د حسن حسن طه

 حلقة مناقشة  
أمانً ا.د/ 

 محمد شاكر
أ.م.د/ نجالء 
 حسنً االشرف

طرق التدرٌس 
 فى التخصص
 د/ دالٌا المداح

 اختٌارى مقرر
(نظري( )تصمٌم)  

أ.د حسن حسن 
 طه

حلقة 
 مناقشة
اا.د/ 
السٌد 
عبده 
 سلٌم

ثانٍة  

 خاص

(خزف)مقرر اختٌارى    
(تطبٌقً)  

 أ.د/سعٌد عبد الغفارعنانً

(نظري)تارٌخ الفن المعاصر   
حلٌم سٌدهم د/ هناء  

 طرق البحث واالحصاء )نظري(
 أ.د/ محمد سعد

مقرر اختٌارى 

(خزف)  
(نظري)  

أ.د/سعٌد عبد 
 الغفارعنانً

مناقشات باللغة  
االجنبٌة فى 

مجال 
التخصص 
 )نظري(

د/ فادي بطرس 
 مٌخائٌل

اولى 

 خاص

س
مي

خ
 ال

مقررات فى مجال  
التخصص )نحت( 

 )تطبٌقً(
دعبده ا.د/ السً  

التخصص )نحت( )نظري( مقررات فى مجال  
 ا.د/ السٌد عبده سلٌم

مقررات فى مجال التخصص 
 )معادن( )تطبٌقً(

 د/ روضة محمود العمروسً

 مقررات فً مجال التخصص )تصوٌر( )نظري( 
 د/ فادي بطرس مٌخائٌل

ثانٍة 

 خاص
 مقررات فى مجال التخصص )نحت( )تطبٌقً(

 ا.د/ السٌد عبده سلٌم 

مناهج وطرق تذرٌس التخصص   

(تطبٍقً)  
 د/ دالٌا المداح

 قاعة بحث
 ا.د/ أمانً محمد شاكر

 أ.م.د/ إٌمان مصطفى رٌحان
 أ.م.د/ نجالء حسنً االشرف

مناهج وطرق تذرٌس التخصص  

(نظري)  
 د/ دالٌا المداح

 ثانٍة

 مناهج



 
 جامعة كفرالشيخ

 كلية التربية النوعية
 قسم التربية الفنية

  م0291/0202العام الجامعً  –قسم التربٌة الفنٌة  – جدول الدراسات العلٌا
 

 عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا رئٌس قسم التربٌة الفنٌة الدراسات العلٌا

    
(.د/ أمانً محمد شاكر)أ  (أمانً محمد شاكر)ا.د/  )أ.د/دالٌا عماد الدٌن المصري(   

    

 


