
 
 جامعة كفرالشيخ

 كلية التربية النوعية
  0202/0202العام الجامعي  –الفصل الدراسي األول  –قسم التربية الفنية  –الجدول الدراسي  قسم التربية الفنية

 

 عميد الكلية بوكيل الكلية لشئون الطال رئيس قسم التربية الفنية شئون الطالب

    

 )ا.د/ أماني محمد شاكر( )أ.م.د/ نجالء حسني األشرف( )أ.د/ أماني محمد شاكر( 

    

 الئحه قديمة -ثانيةلالفرقة ا
 
 

8-9 9-22 22-22 22-20 20-2 2-0 0-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

حد
أل
ا

 

 
 اشغال معادن 
 أ.م.د/نجالءاالشرف 

 )عن بعد(

 تصميم
 د/ روضه العمروسي  

 )عن بعد(

 تاريخ وتذوق الفن
 أ.م.د/ هناء حليم 

 )عن بعد(

 اشغال خشب
 أ.م.د/نجالءاالشرف

 )عن بعد(

 فنون اطفال وبالغين 
 أ.د/ أماني شاكر 

 )عن بعد(

 أشغال فنية
 ا.د/اماني شاكر

 )عن بعد(

 اشغال معادن 
 أ.م.د/رشا جاويش 

 )عن بعد(

 

ن
ني
الث

ا
 

 قراءات باللغه االجنبية 
 د/ اسالم النجار 

 )عن بعد (
 

 علم نفس النمو 
 د/ علياء عادل عبد الرحمن 

 ) عن بعد (

اساسيات الحاسب 
 االلي 

 د/ اميرة فؤاد
 ن بعد()ع

 مناهج وطرق تدريس 
 د/ داليا المداح

 ( ) عن بعد

 (0خزف )
 د/محمد عد الحميد

 )عن بعد(

 تصوير
 د/ فادي بطرس 

 )عن بعد(

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 م/ اسرأء قاسم جاويش(  أ.م.د/ رشا عبد الله 2أشغال معادن )

 (G32)( 2،0مج)

 (  أ.م.د/ رشا عبد الله جاويش2شغال معادن )           

 (G32)( 3،4) م/ اسرأء قاسم مج        
 (G20) (2،0( أ.م.د/ نجالء االشرف مج) 2اشغال خشب)

 

 

 (G26) (    3،4( د / محمد عبد الحميد مج )2خزف ) (G26) (    2،0مج )( د / محمد عبد الحميد 2خزف ) (G09) (9،22مج)( أ.م.د/ نجالء االشرف 2اشغال معادن )

 (G28) (22،20( م/ اسماء بسيوني مج)2اشغال خشب ) (G009) (5،6( د/ فادي بطرس مج )2تصوير ) (G008) (22،20تصميم د/ روضه العمروسي  مج )

( أ.م.د/ نجالء االشرف  م/ اسماء بسيوني  2اشغال خشب) (G26) (    5،6( د / محمد عبد الحميد مج )2خزف )

 (G20) (7،8مج)
 (G009) (7،8( د/ فادي بطرس مج )2تصوير )

 (G009) (3،4( د/ فادي بطرس مج)2تصوير )

 (G25) (  9،22السيد عبده مج )  ( د /مي 2خزف ) (G25) (   22،20( د /مي السيد عبده مج ) 2خزف ) (G25) (  7،8( د /مي السيد عبده مج ) 2خزف )

ء
عا

رب
أل
ا

 

 (G004) (7،8( ( أ.د/ اماني شاكر م/ ميرنا مج )0اشغال فنيه )
 (G004) (5،6( ( أ.د/ اماني شاكر م/ ميرنا مج )0اشغال فنيه )

 (G004) (22،9( م/ ميرنا مج )0اشغال فنيه )

 

 بسيوني اسماء/ م( 2) خشب اشغال

 (G20) (9،22)مج

  (G009) (3،4د/داليا السيد المداح  مج)(  0اشغال فنيه ) (G009) (2،0)مج  المداح السيد داليا/د(  0) فنيه اشغال 

  (G32( )5،6) مج (  أ.م.د/ رشا عبد الله جاويش2أشغال معادن )

   

 

 (3،4م/ اسماء بسيوني مج)أ.م.د/ نجالء االشرف  ( 2اشغال خشب )
(G20) 

س
مي

خ
ال

 

 (G20)( 5،6( م/ اسماء بسيوني مج)2اشغال خشب ) (G009) (9،22)( د/ شادي عصام مج 2تصوير ) (G09) (20،22م / ميرنا مج ) 0)اشغال فنيه 

( 2) خشب اشغال
 بسيوني اسماء/ م

 (9،22)مج

(G20) 

 

 (7،8( أ.م.د/ نجالء االشرف  م/ اسرأء قاسم مج)2اشغال معادن )

(G32) 

م/ اسرأء قاسم ( أ.م.د/ نجالء االشرف 2اشغال معادن )

(22،20) (G09) 
 (G009) (22،20( د/ شادي عصام مج)2تصوير )

 (G009) (2،0) ( د/ شادي عصام مج2تصوير )
 (2،0)تصميم د/ روضه العمروسي  م/ اسراء قاسم مج 

(G004) 

مج  اسماء هاللم/ م.تصميم د/ روضه العمروسي  

(9،22) (G004) 

 (G008) (7،8تصميم /اسماء هالل مج )  (234م) (5،6)تصميم د/ روضه العمروسي مج 

   (234م) (3،4تصميم /اسماء هالل مج )

 


