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قواعد موسيقي غربية
قواعد موسيقي غربية

االولي

تطبيقي االت

م/مريم مجدي

السبت
الثالثة

تطبيقي ااالت

د/شيرين
الديب

األحـــــد
تطبيقي ااالت

د أسامة جاد
(عن بعد)
اداء جماعي

صولفيج غربي

تطبيقي االت

د/شيرين الديب

ا.د /سهير مجدي

صولفيج غربي

تطبيقي
االت

األولى

الثالثة

صولفيج
غربي
م/مريم
مجدي

تطبيقي االت

تطبيقي االت
د /دينا الصالحي

م .يارا امام
م .دينا جمال (تطبيقي )

قيادة
فرقة
موسيقية

ايقاع حركي

هارموني (تطبيقي )

ارتجال (تطبيقي )

د /اسامة
جاد

اشراف د /ندي العشري
م/يارا االمام
أ /نجوان حمزة

اشراف د  /هشام حجازي
م.م  /حسناء حمدي

اشراف د /ندي العشري
م .يارا امام
أ .والء اليماني

تطبيقي االت

تطبيقي االت

تطبيقي االت

م.م /سماء بصل
(تطبيقي)

قراءات باللغة االجنبية

الثانية

مناهج وطرق تدريس

االثنين

د/اسالم النجار
(عن بعد)

د /علياء عادل عبد الرحمن
(عن بعد)
صولفيج عربي

الرابعة

األولى

التربية الميدانية

االصول الفلسفية للتربية
د /راضي اسماعيل
(عن بعد)

الصحة النفسية واالرشاد النفسي
د/فاطمة الزهراء
(عن بعد)

مدخل الي العلوم التربوية
والنفسية

بناء وتصميم المناهج

د /احسان هنداوي

الثالثــــاء

م /امنية نصار
م /دينا جمال
اشراف د/زينب الزيات

صولفيج عربي
تطبيقي االت

اشراف د /رضوي محمود
م.م /سماء بصل

أ.م.د /غاده زهران
(عن بعد)

صولفيج غربي

صولفيج غربي

أ.د /هاني شحته
(عن بعد)

م/مريم مجدي سكشن ()1
م/يارا االمام سكشن ()1

اشراف أ.د /هاني شحته
م/يارا االمام سكشن ()1
م.م /سماء بصل ()1

اشراف أ.د /هاني شحته

صولفيج غربي

هارموني

أ.د /هاني شحته
(عن بعد)

اشراف د /هشام حجازي
م/م حسناء حمدي
(تطبيقي)

تطبيقي االت

ا.م.د

االربعاء

/احمد
خضر

م /دينا جمال سكشن ()1
م /مريم محدي سكشن ()1

ارتجال موسيقي
اشراف أ.د /هاني شحته
م /مريم مجدي سكشن ()1
م /دينا جمال سكشن ()1

ايقاع حركي

صولفيج عربي

اشراف أ.د /هاني شحته
م /أ  /نجوان حمزة ()1

اشراف أ.د/سهير مجدي
م /امنية نصار( تطبيقي)

صولفيج عربي

تحليل موسيقي عربية

صولفيج عربي

ا.م.د /احمد خضر

اشراف ا.م.د /احمد
خضر

اشراف ا.م.د /احمد خضر

م /امنية نصار
(تطبيقي)

تطبيقي االت

الرابعة

تطبيقي االت

الخميس

الثانية

تطبيقي االت

شئون الطالب

هارموني

تدريب صوت

اداء جماعي

اشراف أ.م.د /محمود
الدهشان
م.م /حسناء غازي
(تطبيقي)

د/ياسر محمود
(تطبيقي)

د/ياسر محمود
(تطبيقي)

اداء جماعي

صولفيج غربي

توزيع الي

اداء جماعي

م.م/حسناء حمدي سكشن ()1
م.م  /يارا االمام سكشن ()1

م.م /حسناء حمدي (تطبيقي )
اشراف د /هشام حجازي

م/امنية نصار
اشراف أ.د /داليا
المصري

م/امنية نصار
اشراف أ.د /داليا
المصري

اشراف أ.د /هاني شحته

.م.د  /أميره عكاشه
(عن بعد )

م /امنية نصار (تطبيقي)

صولفيج عربي

التربية الميدانية

تطبيقي االت

تاريخ موسيقي عربية

أ.د /سهير مجدي

تطبيقي االت

تطبيقي االت

تكنولوجيا التعليم
التخصص
د /رضوان
(عن بعد)

د/عزة عبد الرحمن
(عن بعد)

الرابعة

تاريخ موسيقي عالمية

ايقاع حركي

تحليل
موسيثقي
عربية

الثانية

د /اميرة فؤاد
(عن بعد)

ارتجال موسيقي

علم نفس التربية الموسيقية

الثالثة

الرابعة

قواعد الموسيقي
العربية
ا.د /داليا المصري

تذوق موسيقي
عربية
أ.م.د /اميرة
عكاشة
(عن بعد)

د /مصطفي الشيخ
(عن بعد)

(عن بعد)
عزف اناشيد مدرسية

الثانية

د /رضوي محمود

طرق تدريس التربية
الموسيقية
د /زينب الزيات
(عن بعد)

تحليل موسيقي
عربية
ا.د /سهير مجدي
(عن بعد)

اساسيات
الحاسب
االلي

علم نفس النمو

د /زينب الزيات
(عن بعد)

الثالثة

د .هشام حجازي (عن
بعد

د .هشام حجازي
(عن بعد )

صولفيج غربي

قواعد موسيقي عربية

األولى

تحليل موسيقي عالميه

هارموني

تحليل موسيقي عالمية
د /هشام حجازي
(عن بعد)

طرق تدريس التربية
الموسيقية
د /زينب الزيات
(عن بعد)

تاريخ موسيقي عربية
د/رضوي محمود
(عن بعد)

هارموني
ا.م.د  /محمود
الدهشان (عن
بعد)

تطبيقي االت

تاريخ
موسيقي
عالمية

توزيع الي

هارموني

د /هشام
حجازي
(عن بعد)

د/هشام
حجازي
(عن بعد)

د/هشام حجازي
(عن بعد)

رئيس القسم

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

(أ.م.د /محمود اسماعيل الدهشان)

(أ.م.د/نجالء حسني األشرف)

(أ.د /أماني محمد شاكر)

